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RESUMO 

 

A Química é vista de forma fragmentada no ensino, tornando-se uma ciência limitada em sua 

área e isolada dos saberes constituídos por outras disciplinas. Dessa forma, para desconstruir 

essa visão secularizada da Química, este trabalho é uma proposta que visa promover a 

construção do saber científico e a compreensão conceitual dos conteúdos de Química com o 

olhar de diferentes disciplinas. Os pressupostos teóricos são baseados na interdisciplinaridade 

utilizando-se de uma sequência de Situação de Estudo na contextualização da temática do Rio 

Paraíba do Sul, a fim de promover uma aprendizagem pautando-se na teoria histórico-cultural 

de Vygotsky. O objetivo geral do trabalho foi alcançado e esperamos com essa proposta, 

possibilitar os docentes, com subsídios teóricos e práticos, desenvolver a mesma em sala de 

aula. Além disso, pretende-se ampliar o olhar do docente acerca da importância da 

interdisciplinaridade na formação completa do indivíduo para a cidadania, em termos da 

realidade aliado à sua pluralidade social e de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Rio Paraíba do Sul, Interdisciplinaridade, Ensino de Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Chemistry is seen in a fragmented way in teaching, becoming a science limited in its area and 

isolated from the knowledge constituted by other disciplines. Thus, in order to deconstruct this 

secularized view of Chemistry, this work is a proposal that aims to promote the construction of 

scientific knowledge and the conceptual understanding of the contents of Chemistry from the 

perspective of different disciplines. Theoretical assumptions are based on interdisciplinarity 

using a sequence of Study Situation in the context of the Paraíba do Sul River theme, in order 

to promote learning based on Vygotsky's historical-cultural theory. The general objective of the 

work was achieved and we hope with this proposal, to enable teachers, with theoretical and 

practical subsidies, to develop it in the classroom. In addition, it is intended to broaden the 

teacher's view of the importance of interdisciplinarity in the complete formation of the 

individual for citizenship, in terms of reality combined with their social and learning plurality. 

 

Keywords: Paraíba do Sul River, Interdisciplinarity, Chemistry Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

A escola é o local de aquisição e ressignificação de saberes, e que possui a missão de 

promover o desenvolvimento da educação plena do indivíduo, formar cidadãos que 

compreendam o mundo ao seu redor e que pensem de forma autônoma e crítica acerca da 

realidade em que vivem, para assim, serem protagonistas de suas próprias decisões. Segundo 

Cardoso (2013), para o desenvolvimento perfeito de um indivíduo o processo educacional ao 

qual está inserido é muito importante, assim como os conhecimentos adquiridos que devem 

ser norteadores e significativos. Esse ensino deve servir de base para a compreensão de 

diversas áreas da vida como economia, política, tecnologia, meio ambiente e outros. Levando 

o aluno a ser capaz de relacioná-las, pois estão intrinsecamente ligadas.  

Para que a aprendizagem para a cidadania ocorra, é necessário que o aluno saiba 

relacionar os diferentes saberes ensinados e construídos em cada disciplina. No entanto, 

observa-se que os alunos apresentam dificuldades em relacioná-los e isso se deve ao fato dos 

conteúdos serem fragmentados quando ensinados a eles. Conteúdos fragmentados, limitados e 

padronizados desvalorizam as relações entre os conhecimentos e saberes relevantes da nossa 

sociedade (MALDANER, ZANON, 2004). Pautado nesses aspectos, é importante utilizar-se 

em sala de aula da interdisciplinaridade, que bem trabalhada, possibilitará uma visão de 

mundo mais vinculada à sua pluralidade, e assim promover uma formação mais completa e 

consciente do indivíduo. Nesse processo, segundo Carlos (2007), busca-se ampliar e 

enriquecer o saber, possibilitando assim que os alunos sejam capazes de relacionar os saberes 

das diferentes disciplinas de forma a ultrapassá-las. Assim, o aluno desenvolve seus 

conhecimentos não com um olhar apenas químico mas sim, físico, biológico e social.  

 Documentos oficiais como Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

os PCNEM (BRASIL, 2000) propõem e orientam os docentes no que tange a utilização da 

abordagem interdisciplinar no ensino: 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas 

disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para 

resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob 

diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função 

instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para 

responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos. (BRASIL, 2000 p. 

21). 

No trecho acima, o documento prevê a interdisciplinaridade como um instrumento 

capaz de possibilitar ao aluno uma percepção ampla da realidade, participação na sociedade e 

sua postura diante a aspectos relevantes socialmente.  
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Nos trabalhos de Japiassu (1976), um dos pioneiros no estudo sobre o assunto no 

Brasil, considera que a interdisciplinaridade possibilita uma relação entre diversas disciplinas, 

quando trabalhada em torno de um objeto de estudo. Dessa forma, a partir dessa visão do 

autor sobre interdisciplinaridade, propomos então, trabalhar a mesma a partir do 

desenvolvimento da Situação de Estudo (SE). Nela é possível contemplar de forma 

interdisciplinar os conhecimentos disciplinares em torno de uma temática. A SE recorre aos 

conceitos espontâneos dos alunos como base para o desenvolvimento de conceitos científicos, 

possibilitando assim durante o seu desenvolvimento, a formação de um sistema de conceitos 

através da evolução conceitual e possivelmente um desenvolvimento real das funções, 

conforme os pressupostos teóricos de Vygotsky.  

A temática trabalhada na SE parte da vivência dos alunos para desenvolver conteúdos 

mais amplos e complexos, facilitando assim, a significação conceitual e a apropriação dos 

conteúdos por meio da proximidade entre o meio social e os conceitos científicos. Dessa 

forma, para se trabalhar o conhecimento científico de maneira interdisciplinar e 

contextualizada a realidade dos alunos de Volta redonda, o contexto de estudos deste trabalho 

é em torno da temática da qualidade das águas do Rio Paraíba do Sul. O mesmo é um 

importante recurso hídrico localizado na região sudeste do Brasil, inserido entre os mais 

importantes centros econômicos do país – as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As águas 

da bacia são utilizadas para geração de energia elétrica, para o abastecimento humano de mais 

de 14,2 milhões de pessoas, na agricultura, pesca, recreação, navegação, pesquisa, mineração, 

entre outros. No entanto, apesar da sua importância, o Rio Paraíba do Sul vem sofrendo com 

uma série de impactos ambientais colocando em risco a qualidade da água (CEIVAP, 2019). 

A qualidade da água, principalmente a do rio, é influenciada por fatores de natureza 

física, química e biológica, as quais possibilitam trabalhar em sala de aula conteúdos da 

disciplina de Química, Física e Biologia. Esses parâmetros utilizados para definir a qualidade 

da água para diversos fins no Brasil são definidos na resolução n° 357/2005 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). No estado do Rio de Janeiro o monitoramento da 

qualidade das águas é feito pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo Instituto Estadual 

do Ambiente (INEA) o qual disponibiliza por meio de boletins valores dos principais 

parâmetros que classificam a qualidade da água. Periodicamente os dados reais da água são 

comparados com os dados da resolução do CONAMA para determinar se a água para 

determinado fim possui boa qualidade. 

Com base nesses aspectos, o objetivo geral do referido trabalho foi: utilizar-se da 

Situação de Estudo para propor uma sequência didática numa perspectiva interdisciplinar e 
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contextualizada, sobre a qualidade das águas do Rio Paraíba do Sul, a fim de auxiliar os 

alunos na construção do conhecimento químico atrelado ao tema. 

Assim, este trabalho é composto e organizado em cinco capítulos. Dentre eles, essa 

introdução a qual faz um apanhado geral do trabalho. A seguir, no segundo capítulo, temos a 

fundamentação teórica com os pressupostos teóricos de Vygotsky, as principais características 

acerca da interdisciplinaridade e sua relação com a Situação de Estudo, o Rio Paraíba do Sul e 

a considerações sobre o tema de qualidade da água. No terceiro capítulo há a descrição 

detalhada da metodologia que deve ser seguida ao aplicar a sequência. No quarto capítulo 

temos disposto os resultados que esperamos com a aplicação posterior da mesma. Já no quinto 

e último capítulo temos as considerações finais acerca do trabalho desenvolvido. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Pressupostos teóricos de Vygotsky 

Os pressupostos teóricos deste estudo foram embasados na abordagem histórico-

cultural de Lev Semionovich Vygotsky, a teoria sociocultural, cognitivista e construtivista. A 

qual entende que o desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido sem referenciar-se ao 

contexto social, histórico e cultural onde o aluno está inserido. Sua teoria parte do princípio de 

que a origem de processos mentais superiores, como pensamento, linguagem e 

comportamento são advindos de processos sociais, assim, o desenvolvimento cognitivo se dá 

através da socialização. A conversão de processos sociais em processos mentais é feita por 

meio da mediação, a partir dela se dá a internalização de processos sociais, históricos e 

culturais pelo indivíduo (MOREIRA, 2011). A linguagem humana pode ser considerada um 

signo mediador, por possibilitar a transmissão racional de experiências e também de 

pensamentos “O signo mediador é incorporado na sua estrutura como parte indispensável a 

bem dizer fulcral do processo total”(VYGOTSKY, 1989 p. 59). 

Os signos, na gênese do conceito pode ser entendido como a palavra, a qual, 

primeiramente atua como meio de formação de um conceito, e mais tarde transforma-se em 

símbolo, já os instrumentos também citados pelo autor condiz em materiais/objetos e são 

utilizados para executar alguma ideia/atividade. Esses mediadores, facilitam representações 

mentais que acabam por substituir artigos/materiais do mundo concreto.  Para Vygotsky 

(1984) ao longo do desenvolvimento das sociedades são criados instrumentos e signos, que 

caracterizam o meio social e cultural. Assim, por meio das interações se possibilita então a  

internalização desses instrumentos e signos, levando o indivíduo se desenvolver 

cognitivamente (MOREIRA, 2011). 

No âmbito da interação, a aprendizagem, então é uma condição para o 

desenvolvimento dessas funções, desde que ela esteja na zona de desenvolvimento proximal 

(RIVIÉRE, 1987 apud MOREIRA, 2011) Dois tipos de desenvolvimento são definidos por 

Vygotsky: desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. O primeiro se refere às 

capacidades ou funções já consolidadas pelo o indivíduo as quais ele já realiza sozinho, sem 

ajuda de outro parceiro. Já o desenvolvimento potencial é definido como aquilo que o 

indivíduo necessita do auxílio/ajuda de outro parceiro. Nesse estágio, o indivíduo aprende 

principalmente por meio do diálogo, colaboração e imitação de forma que as experiências são 
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essenciais nesse processo.  A distância entre o que o indivíduo é capaz de fazer sozinho 

(desenvolvimento real) e o que ele é capaz de fazer com a ajuda de outro indivíduo 

(desenvolvimento potencial) é definido como zona de desenvolvimento potencial ou 

proximal, e é configurado como o período em que o indivíduo se utiliza de um “apoio” até 

que esteja apto a realizar determinada função sozinho (COELHO, PISON, 2012). Dessa 

forma, para Vygotsky, a interação social que possibilita a aprendizagem deve acontecer na 

zona de desenvolvimento proximal (MOREIRA, 2011). 

Já no processo de aprendizagem, segundo Vygotsky (2001), o elo central está na 

formação de conceitos. Dessa forma, ele especifica os conceitos em duas categorias: os 

conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Os conceitos espontâneos são aqueles 

adquiridos através do cotidiano do indivíduo. Já os conceitos científicos são obtidos durante o 

processo de ensino, nele há a mediação de professores e o uso de atividades. 

Durante a formação conceitual, os conceitos espontâneos e os conceitos científicos são 

desenvolvidos de maneiras diferentes, o autor então os separa em dois estágios: no estágio 

inferior estão os conceitos espontâneos que partem da realidade empírica, já os conceitos 

científicos estão nos estágios superiores e possuem conceitos e significados mais amplos 

(VIGOTSKI, 2001). Ou seja, os conceitos espontâneos partem da experiência concreta e vão 

para a abstração, já os conceitos científicos vão da abstração para o concreto, esse 

deslocamento dos conceitos espontâneos para a abstração, viabiliza o deslocamento dos 

conceitos científicos para o concreto. A partir disso, entende-se que esses conceitos se 

relacionam e se influenciam de forma mútua, possibilitando assim que estes evoluam. A partir 

da relação e evolução conceitual que ambos os conceitos são submetidos, eles então passam a 

possuir novos significados para o indivíduo resultando assim na aprendizagem. Deve-se 

salientar que na evolução conceitual, não há uma mudança de conceito científico pelo o 

espontâneo, mas sim, a formação de um novo sistema de conceitos de forma que os conceitos 

científicos convivam com os conceitos espontâneos (HALMENSCHLAGER, SOUZA, 2012).  

Através da evolução conceitual se possibilita uma consciência conceitual, essa é 

realizada “através da formação de um sistema de conceitos, baseado em determinadas 

relações recíprocas de generalidade, e que tal tomada de consciência dos conceitos os tornam 

arbitrários” (VYGOTSKI, 2008, p. 295 apud HALMENSCHLAGER, SOUZA, 2012, p. 377). 

A partir desses aspectos, para uma aprendizagem efetiva é necessário que se busque a 

significação conceitual. De forma a possibilitar ao aluno uma apropriação de conceitos 
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científicos, a partir dos conceitos espontâneos, com o intuito de promover uma evolução 

conceitual, se isso for alcançado, possivelmente, o aluno alcançará um nível de 

desenvolvimento real. Para tanto, deve-se partir dos conhecimentos prévios dos alunos, pois 

são significados já internalizados produzidos no meio social em que se encontram, esses 

constituem a mente dos mesmos. Dessa forma, o trabalho docente na ação pedagógica deve 

valorizar esses conhecimentos, pois irão influenciar na aprendizagem. Ambos os conceitos 

são importantes no desenvolvimento da aprendizagem. Assim, através do bom trabalho 

pedagógico, conforme os pressupostos de Vygotsky, os conceitos científicos irão ser 

enriquecidos através das experiências dos alunos e os seus significados vão evoluir, ao passo 

que, os conceitos do cotidiano se organizam, rumo à abstração (MALDANER et al.,2001). 

Além disso, a significação conceitual pode ser favorecida a partir do envolvimento de 

várias disciplinas e na contextualização em torno da discussão de um tema central. Pois, ao 

ser trabalhado o conteúdo com visões de diferentes disciplinas possibilita uma ressignificação 

e uma ampliação do mesmo por parte dos alunos, desenvolvendo assim uma visão ampla e 

não fragmentada. Ao passo que, os significados já internalizados, ou seja, os conhecimentos 

prévios passam a ter novas compreensões para os alunos, essas produzidas durante a relação 

pedagógica escolar. 
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2.2  Interdisciplinaridade e a Situação de Estudo 

 

Devido à excessiva especialização em partes da ciência no século passado, sabe-se 

cada vez mais das partes e menos do todo (NOGUEIRA, 2017). Por conta disso, o ensino de 

ciência é multifacetado e possui diversas vertentes, assim, o mesmo não pode ser explicado 

por uma única teoria (RAGUGNETTI, LABURÚ, ARRIGO, 2017). Nesse sentido, o trabalho 

docente deve desenvolver o conteúdo científico de maneira homogênea, interligando 

conceitos desenvolvidos por diferentes disciplinas com o intuito de possibilitar ao aluno uma 

compreensão lógica e global do assunto desenvolvido. 

O entendimento sobre interdisciplinaridade tem sido discutido em grande escala por 

muitos autores como Hilton Japiassu e Ivani Fazenda principais nomes no estudo dessa 

temática no Brasil. Tal abordagem é considerada essencial para a formação dos alunos pois, 

possibilita a eles uma compreensão ampla do conhecimento, uma visão de mundo vinculada à 

sua diversidade e minimiza o saber fragmentado promovendo, assim, uma formação mais 

completa e consciente do indivíduo para a sociedade. 

Segundo Thiesen (2008) a interdisciplinaridade possui muitas definições, assim sendo, 

deve-se evitar a busca por definições abstratas. No entanto, pode-se afirmar 

 

No campo conceitual que a interdisciplinaridade será sempre uma reação alternativa 

à abordagem disciplinar normalizadora (seja no ensino ou na pesquisa) dos diversos 

objetos de estudo. Independente da definição que cada autor assuma, a 

interdisciplinaridade está sempre situada no campo onde se pensa a possibilidade de 

superar a fragmentação das ciências e dos conhecimentos produzidos por elas e onde 

simultaneamente se exprime a resistência sobre um saber parcelado. (THIESEN, 

2008, p.547). 

 

A interdisciplinaridade se origina na segunda metade do século passado, ela surge a 

partir da necessidade de superar a fragmentação e a especialização do saber, gerado por uma 

teoria do conhecimento de tendência positivista. Trabalhos como os de Galileu, Bacon, 

Descartes, Newton, Darwin e outros nomes importantes ao que se refere a pensadores 

modernos, acabaram por dividir as ciências, especializando-as em áreas. Essas acabaram por 

ser “organizadas, de modo geral, sob a influência das correntes de pensamento naturalista e 

mecanicista, buscavam, já a partir da Renascença, construir uma concepção mais científica de 

mundo” (THIESEN, 2008, p. 546). Por consequência, a interdisciplinaridade surge como 

movimento baseado numa perspectiva de dialogicidade, na integração das ciências e do 

conhecimento, com o intuito de superar a excessiva especialização e fragmentação dos 

saberes (THIESEN, 2008). 
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No Brasil, na década de 1970, Hilton Ferreira Japiassu foi um dos pioneiros nos 

estudos sobre interdisciplinaridade, suas proposições faziam oposição à fragmentação do 

conhecimento e considerava a integração entre as disciplinas e trocas de conhecimentos. Para 

ele a “interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e 

pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um projeto específico de pesquisa" 

(JAPIASSU, 1976, p. 74). A interdisciplinaridade, na visão do autor, possibilita a construção 

de relações entre as diversas disciplinas frente a um mesmo objeto de estudo, modificando 

apenas a análise (HALMENSCHLAGER, SOUZA, 2012).  

As ideias de Japiassu sobre interdisciplinaridade são apoiadas por Fazenda (1979), no 

entanto, a autora considera que a interdisciplinaridade não se limita apenas na integração dos 

conteúdos, mas sim, uma ação. Essa é configurada como a atitude dos docentes frente ao 

conhecimento, cuja construção se dá na prática docente aliada ao interesse e compromisso 

profissional em superar a fragmentação do ensino, para assim, alcançar o conhecimento 

integrado. Nesse sentido, a autora considera que deve haver um preparo adequado dos 

professores, não só na sua formação, mas também, durante sua prática docente no que tange a 

prática interdisciplinar. 

Para a autora, além do seu relevante papel educacional acerca do desenvolvimento de 

conhecimento integral, a interdisciplinaridade “favorece novas formas de aproximação à 

realidade social e novas leituras das dimensões sócio culturais das comunidades humanas” 

(FAZENDA, VARELLA, ALMEIDA, 2013, p. 850). Evidenciando a implicação que tal 

abordagem propicia na vida, no ensino e nas relações sociais.  

Mesmo que a abordagem interdisciplinar seja tão importante no ensino, atualmente os 

conteúdos têm sido apresentados aos alunos de forma fragmentada, descontextualizada, linear, 

e que não extrapolam os limites disciplinares (MALDANER, ZANON, 2004). Parte disso se 

deve ao fato de que, esse tipo de abordagem, secularmente é considerada como a mais 

adequada para aquisição do conhecimento, esse, pautado apenas em decorar e repassar esses 

saberes de forma automática e sem significação para o discente. Para superar essa 

fragmentação do ensino, o Ministério da Educação por meio de documentos oficiais como 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio, Diretrizes Curriculares Nacionais e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio orientam os docentes acerca da utilização 

da abordagem interdisciplinar. As Orientações Curriculares para o Ensino médio consideram 

a interdisciplinaridade como componente da organização curricular visando a “integração e 

articulação dos conhecimentos em processo permanente de interdisciplinaridade e 
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contextualização” (BRASIL, 2006, p.7). Já os Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino 

Médio consideram que: 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 

individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas 

causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens 

necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registro sistemático de resultados. (BRASIL, 2000 p.76) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio expressam a importância de 

que os conteúdos devem conter “§ 11. A contextualização e a interdisciplinaridade devem 

assegurar a articulação entre diferentes áreas do conhecimento, propiciando a interlocução dos 

saberes para a solução de problemas complexos.” (CNE, 2018, p. 11 ). Pautado nesses 

aspectos, percebe-se um grande esforço do poder público em orientar e argumentar sobre a 

importância de se promover a prática interdisciplinar em sala, essa seria um elemento para 

alcançar a melhoria no ensino. Nesse sentido, destaca-se o papel do professor como agente 

mediador e essencial para promover essa prática de integração e inter-relação dos saberes 

disciplinares junto à realidade dos indivíduos envolvidos, possibilitando assim que os alunos 

pensem de forma autônoma e crítica acerca da realidade em que vivem. 

A interdisciplinaridade pode ser desenvolvida de diversas maneiras, uma delas é ao 

longo da Situação de Estudo (SE). A SE é uma proposta de orientação acerca da organização 

do ensino de ciências, desenvolvido pelo Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre 

Educação em Ciências(Gipec) da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUÍ). Cujo objetivo, foi auxiliar no complexo trabalho docente 

priorizando uma abordagem contextualizada e interdisciplinar, articulando saberes e 

conteúdos de ciências em torno de um objeto de estudo pautado na realidade dos alunos 

(MALDANER, ZANON, 2004; HALMENSCHLAGER, SOUZA, 2012). 

A partir da organização de conteúdos disciplinares em torno de uma temática, é 

possível contemplar a abordagem interdisciplinar durante o desenvolvimento da SE. Cabe 

salientar, durante o desenvolvimento da sequência, não há a diluição das disciplinas escolares 

participantes do processo, mas sim, um envolvimento dos conteúdos necessários para o 

entendimento da temática proposta (HALMENSCHLAGER, SOUZA, 2012). Nesse sentido, 

numa situação de estudo, o caráter interdisciplinar não elimina nem reduz o caráter 

necessariamente disciplinar do conhecimento científico. Ao contrário, os 

conhecimentos disciplinares se inter-complementam e, mais que isso, se relacionam 

com saberes vivenciais, o que lhes confere maior validade, identidade e significação, 

nos contextos da formação escolar. A situação de estudo estimula a percepção das 

inter-relações entre conceitos, linguagens, fenômenos, tecnologias, questões 

ambientais, tecnológicas, sociais, permitindo desenvolver uma visão articulada 
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para as transformações do meio e do próprio ser humano em seu meio - 

também como construtor e transformador desse meio. Assim, em tais processos, 

o aprendizado disciplinar requer o uso de modelos e linguagens das diversas ciências 

- da Biologia, Física, Química, Geologia, Ciências - de forma contextualizada e 

vivencial. Assume um papel formativo essencial, na medida em que os conceitos são 

significados e usados em contextos práticos, na exploração de problemáticas reais, 

plurais e multidisciplinares por excelência (MALDANER,ZANON, 2004, p. 48, 

grifo nosso). 

 

Dessa forma, percebe-se que a SE possibilita a superação fragmentada e linearidade na 

formação escolar em ciências. Essa acontece por meio de uma temática pautada na realidade 

dos alunos, a qual é rica em conceitos da ciência, facilitando assim a interação necessária para 

a construção interdisciplinar do conhecimento e a produção da aprendizagem efetiva. Com 

isso, tem-se o intuito de superar a linearidade, fragmentação e o diretivismo no usual ensino 

de ciência sendo então capaz de promover a mudança e compreensão almejada pelos 

documentos oficiais (MALDANER, ZANON, 2004). 

A situação de Estudo tem como referencial teórico a abordagem histórico-cultural, das 

ideias de Vygotsky. A sequência parte de problemas relacionados à vivência dos alunos, esses 

são ancorados em saberes disciplinares e interdisciplinares das ciências naturais, facilitando 

assim a significação conceitual e a apropriação dos conteúdos por meio da proximidade entre 

o meio social e os conceitos científicos. Dessa forma, “na reconstrução teórica do real, os 

conceitos científicos se enriquecem da vivência, seus significados evoluem, enquanto os 

conceitos do cotidiano se organizam, caminhando para a abstração” (MALDANER et al., 

2001 p. 25). Assim, durante o desenvolvimento da SE, os conhecimentos prévios dos alunos 

evoluem e se redirecionam frente a novas situações e a partir da interação com o professor e 

dos conteúdos propostos. Dessa forma, há um deslocamento dos conceitos espontâneos rumo 

à abstração ao passo que os conceitos científicos passam a ser percebidos e entendidos nas 

situações de vivência do aluno, passando a ter uma nova concepção dos objetos culturais e 

dos fatos cotidianos. O movimento e evolução desses conceitos permitem uma melhor 

aprendizagem e desenvolvimento mental, conforme os pressupostos de Vygotsky 

(MALDANER, ZANON, 2004). 

A SE é desenvolvida em três etapas: Problematização, Primeira elaboração e Função 

da elaboração e compreensão conceitual (AUTH, 2002; GEHLEN, DELIZOICOV, 

MALDANER, 2012; HALMENSCHLAGER, SOUZA, 2012). 

Na primeira etapa, o momento da problematização, é apresentado aos alunos situações 

reais que fazem parte da realidade e do cotidiano deles. Nesse momento, busca-se que os 

alunos deixem explícitos os conhecimentos e explicação acerca da situação problema 
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proposta. Nesse momento, a partir de uma problematização dos conceitos espontâneos se 

introduz os conceitos científicos, através de discussões e pontos de vistas colocados pelos 

alunos, pautados nas experiências de vida que possuem, o professor então introduz palavras, 

que durante o desenvolvimento da SE irão apresentar um conceito para os alunos. Além disso, 

é indispensável que o professor perceba a realidade a qual os alunos estão inseridos para 

assim propor problemáticas que fazem parte da realidade dos mesmos. 

Na segunda etapa, no momento da primeira elaboração, a partir de atividades que 

envolvam textos científicos que aprofundam os conhecimentos inseridos na primeira etapa, o 

aluno tem o primeiro contato com o conhecimento científico num nível mais elevado que na 

primeira elaboração, nesse momento os conhecimentos científicos passam a ter significados 

para além da palavra representativa do conceito dita no primeiro momento. Nesse momento, 

os conceitos são apresentados em novos contextos, que extrapolam o contexto inicial usado 

para introduzi-lo. O intuito é fazer com que os significados iniciais evoluem, pois a 

significação do conceito científico é o objetivo da SE.  

A terceira e última etapa é o momento da função da elaboração e compreensão 

conceitual, esse momento é relacionada ao nível conceitual atribuído a cada ciclo de estudo ou 

série, é nesse momento que deve ocorrer à sistematização. Nessa etapa, são explorados com 

os alunos, problemas que são explicados por meio dos conhecimentos científicos, o aluno é 

capaz de identificar conceitos os quais já teve contato nas etapas anteriores. Nessa etapa, 

significados já construídos são apresentados ao aluno sob novas perspectivas, com o intuito de 

que o aluno compreenda e comece a relacionar as palavras representativas para além das 

situações apresentadas no desenvolvimento da SE, buscando assim a generalização do 

conceito, a evolução e movimentação dos conceitos científicos e espontâneos, um rumo ao 

concreto e outro ruma a abstração. Se isso for alcançado, possivelmente, o aluno alcançará um 

nível de desenvolvimento real. Pode-se haver a retomada das questões iniciais apresentadas na 

problematização com o objetivo de compreensão conceitual da mesma. 
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2.3 Rio Paraíba do Sul 

A temática e objeto de estudo escolhida para desenvolvimento da sequência foi o Rio 

Paraíba do Sul pois, ele nos possibilita trabalhar em sala de aula diversos conteúdos 

disciplinares e interdisciplinares. O mesmo está localizado na região sudeste do Brasil e 

abrange os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de janeiro. Sua nascente está localizada 

na Serra da Bocaina estado de São Paulo e sua foz no Oceano Atlântico na praia de Atafona 

localizada na cidade de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. A bacia contempla 

cerca de 1.150 km de comprimento e uma área de aproximadamente 62.074 km², ou seja, 

0,7% da área do país. Desse total, aproximadamente 26.851 km² de área pertencem ao estado 

do Rio de Janeiro, aproximadamente 20.713 km² pertencem ao estado de Minas Gerais e 

14.510 km² ao estado de São Paulo (CEIVAP, 2019).  A localização do Rio Paraíba do Sul 

pode ser vista na figura 1. 

 

Figura 1: Localização do Rio Paraíba do Sul 

 

Fonte: AGEVAP (2018) 

 

A bacia do rio Paraíba do Sul está inserida no bioma da Mata Atlântica, o qual possui 

apenas 7% da formação vegetal original. Além disso, duas categorias de florestas podem ser 

encontradas na bacia: a floresta ombrófila e a floresta estacional. Uma se forma pela 

influência do clima úmido e corresponde cerca 67% dos remanescentes, já a estacional é 

encontrada em áreas onde o clima é mais seco (AGEVAP, 2014 a).  
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 A bacia está localizada na região mais desenvolvida, populosa e de grande importância 

econômica Aproximadamente 184 municípios fazem parte da bacia, com uma população total 

de 5,5 milhões de habitantes. Por conta da sua boa localização, a bacia é utilizada para 

geração de energia elétrica e consequentemente regulador da vazão. As principais usinas 

hidrelétricas na bacia localizadas no estado de São Paulo são a de Paraibana/Paraitinga, 

Jaguari e Santa Branca. Já no estado do Rio de Janeiro, temos as usinas de Funil, Nilo 

Peçanha, Fonte Velha, Fonte Nova, Pereira Passos e Ilha Pombos. Outro uso das águas é para 

o abastecimento, o qual cerca de 14,2 milhões de pessoas somado a mais 8,7 milhões de 

habitantes da região metropolitana do Rio de Janeiro utilizam da água do Rio Paraíba do Sul 

como fonte de abastecimento humano. Outra atividade que requer o uso dos recursos hídricos 

é a agricultura desde café e da cana de açúcar em Minas Gerais até ao arroz, o milho e os 

hortifrutigranjeiros no estado de São Paulo. Usos em menor escala das águas do Rio Paraíba 

do Sul podem ser citados como a pesca, recreação, navegação, pesquisa, mineração entre 

outros (CEIVAP, 2019). 

A bacia é muito importante para região sudeste principalmente para o estado do Rio de 

Janeiro onde é considerada a maior bacia hidrográfica do estado. Além disso, ao longo de sua 

área há diversas indústrias instaladas que fazem uso das águas, essas, por conta da legislação 

devem promover o tratamento de efluentes e eliminar os lançamentos de cargas tóxicas nos 

rios. Uma das empresas instaladas ao longo do rio é a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN), é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, e uma das maiores do 

mundo, localizada no município de Volta Redonda. Essa se destaca entre as outras empresas 

por captar a maior quantidade de água do rio, a qual possui em sua outorga a vazão de 6,4 

m³/s de água. Além disso, Companhia Siderúrgica Nacional é dos principais nomes citados no 

que tange a acidentes com materiais tóxicos no rio. A empresa possui um histórico de 

vazamentos de cerca de 2,5 milhões de litros de resíduos tóxicos. Sendo dois episódios que 

marcaram esses acidentes: em 2004 pela contaminação do solo e do lençol freático o qual, 

foram apontados níveis altos de produtos tóxicos, entre eles metais como cádmio, zinco, 

chumbo e cromo, os quais em altas concentrações são nocivos à saúde; o segundo, ocorreu em 

2013 com a contaminação do terreno localizado em Volta Grande IV que atingiu o lençol 

freático e o Rio Paraíba do Sul. Depois de feitas as análises pelos técnicos do Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA), e foram apontadas concentrações elevadas de metais pesados 

dentre eles cádmio, cromo; hidrocarbonetos como o benzopireno e substâncias que são 

atualmente proibidas no país, como o ascarel. Neste episódio a companhia foi multada pelo 

SEA/RJ em R$ 35 milhões (AGEVAP, 2014 b). 
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O grau de urbanização no entorno da bacia na cidade de Volta Redonda é de 100%, 

por conta dessa porcentagem elevada de pessoas situadas às margens do rio, o trecho de Volta 

Redonda sofre graves impactos como enchentes derivadas da erosão hídrica, ocupações 

inadequadas nas encostas do rio, escoamento superficial causando erosão, manejo inadequado 

do solo, impermeabilização por conta da urbanização, desmatamento, baixa capacidade de 

infiltração de águas pluviais, reutilização da rede de drenagem e também dos canais 

assoreados por conta da elevada quantidade de sedimentos e do lixo doméstico os quais são 

carreados para o leito dos rios (AGEVAP, 2014 b). 

As águas do Rio Paraíba do Sul é muito importante para o manejo e sustento das 

cidades localizadas em sua extensão, dessa forma, a qualidade da mesma deveria ser algo 

inquestionável. No entanto, apesar da sua importância, o Rio Paraíba do Sul vem sofrendo 

com uma série de impactos ambientais, além de acidentes por contaminação de empresas e 

indústrias, há impactos causados por ações antrópicas que vem colocando em risco a 

qualidade da água. Os impactos ambientais são devido ao alto grau de urbanização na bacia e 

ao elevado nível de atividade econômica, fazendo com que se intensifique a poluição de lixo e 

esgotos domésticos que chegam in natura, aliado ao baixo índice de tratamento de esgotos 

domésticos que aumenta a carga de poluente na Bacia. Há também o desmatamento nas 

margens do rio, que faz com que haja uma alteração da vegetação e assim se intensificando os 

processos de erosão, assoreamento do rio e redução de sua vazão (AVELLAR, 2015). 
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2.4 Qualidade da água 

A água é uma das substâncias essenciais para todas as formas de vida, pois dependem 

dela para sobreviverem. A água controla o clima do nosso planeta, remove e diluem resíduos 

e poluentes, esculpe a superfície terrestre e ainda circula entre os seres vivos e os meios 

físicos se distribuindo por meio do seu ciclo hidrológico. A superfície terrestre do planeta 

Terra é composta por 71% de água (MILLER, 2007).  Desse total, 97,5%está contida nos 

oceanos e mares, essa água é imprópria para consumo humano. O restante, 2,5% são as águas 

doces, grande parte desse total está em geleiras e calotas polares, de forma que apenas 0,77% 

da água disponível no planeta estão aptas para o consumo humano (GRASSI, 2001).  

A maior quantidade de água superficial disponível para consumo está presente em 

lagos, rios e represas. Nesses reservatórios de água doce, é crescente a contaminação causada 

principalmente por descarte de efluentes domésticos, industriais e a carga difusa urbana e 

agrícola (AQUINO, 2013). Essa interferência humana coloca em risco a qualidade da água. 

Ao se mencionar a qualidade da água devemos relacioná-la ao seu uso. Para cada destino da 

água, devem-se analisar os limites máximos de parâmetros de natureza física, química e 

biológica que a água pode apresentar. Esses parâmetros vão definir o fim que a água pode ter 

pautado em limites estabelecidos por padrões criteriosos (SCHNEIDER, 2017). 

A água apresenta diversas características advindas do ambiente onde se encontra, por 

algumas circunstâncias ou influenciadas por atividade humana. Essas características são 

mensuráveis de natureza física, química e biológica que dependendo da concentração pode 

alterar o grau de pureza da água. Esses parâmetros evidenciam processos que os corpos 

hídricos sofrem por determinadas alteração ao longo de sua extensão (SCHNEIDER, 2017). 

Alguns dos principais parâmetros indicadores da qualidade da água são definidos a seguir, 

divididos por aspectos físicos, químicos e biológicos. 

2.4.1  Parâmetros Físicos 

a.Temperatura 

A temperatura é uma medida muito importante, pois determina processos químicos, 

físicos e biológicos que acontecem no sistema aquático, dentre eles o metabolismo dos 

organismos e também a degradação da matéria orgânica.(MATHEUS, IORIATTI, ZUIN, 

2009). A temperatura é definida como medição de calor, a elevação da mesma eleva as taxas 

de reações químicas, pois aumenta a velocidade de reações, além de diminui à solubilidade de 

gases em água (SPERLING, 2005). Quando a temperatura aumenta de 0° a 30° diversas 
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características no meio aquático são alteradas, algumas são inversamente proporcionais e 

tende a diminuir como viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico, 

constante de ionização e calor latente de vaporização. Outras como a condutividade térmica e 

a pressão de vapor são diretamente proporcionais e tendem a aumentar. Ao que se refere aos 

organismos aquáticos, a variação da temperatura também influencia, pois esses organismos 

possuem tolerância térmica, tanto para níveis elevados de temperatura quanto para níveis 

inferiores. A variação de temperatura pode se dá através de fenômenos naturais e/ou dejetos 

industriais e também por termelétricas (CETESB, 2018). 

 

b.Turbidez  

A turbidez pode ser definida como o grau de interferência que um feixe de luz sofre ao 

atravessar o corpo d’água. Essa interferência é causada pela presença de sólidos em suspensão 

na água (CETESB, 2018). Esses sólidos podem ser partículas de rocha, de argila e também 

silte, além de algas e microorganismos. A origem da turbidez nas águas pode ser relacionada a 

erosão das margens dos rios, por microrganismos e despejos domésticos e industriais 

(SPERLING, 2005). O aumento desse parâmetro influencia nas comunidades biológicas 

aquáticas, pois reduz a fotossíntese realizada pela vegetação submersa e por algas, fazendo 

com que haja um desenvolvimento reduzido das plantas, acarretando em uma baixa 

produtividade de peixes (CETESB, 2018). Além disso, os sólidos que ficam em suspensão na 

água servem de abrigo para microorganismos patogênicos (SPERLING, 2005). 

 

c. Condutividade Elétrica 

A condutividade elétrica é definida como a capacidade da água de conduzir corrente 

elétrica. Ela é uma medida direta do índice de poluição, pois depende diretamente da 

temperatura e das concentrações iônicas de sais dissolvidos, dessa forma, quando o corpo 

d’água apresenta níveis superiores a 100 µS/cm é uma indicação que o mesmo está poluído. 

Além disso, esse parâmetro indica modificações na composição da água, principalmente da 

concentração de minerais. Um aumento na concentração de sólidos iônicos dissolvidos, 

propicia um aumento na condutividade elétrica, e se esses valores forem muito altos a água 

pode apresentar características corrosivas, prejudicando assim a vida aquática (CETESB, 

2018). 

2.4.2  Parâmetros Químicos 
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a.Oxigênio Dissolvido (OD) 

O parâmetro químico Oxigênio dissolvido possui muita importância para os 

organismos aquáticos principalmente os aeróbicos. Para estabilizar a matéria orgânica, as 

bactérias utilizam do oxigênio dissolvido durante os processos respiratórios, fazendo com que 

haja uma redução da concentração do mesmo no meio aquático. Se esse fenômeno é 

intensificado alguns seres aquáticos morrem devido à ausência de oxigênio, se todo o 

oxigênio do meio for consumido há então a geração de mau odor. Além disso, esse parâmetro 

é um importante indicador dos efeitos da poluição nos corpos d’água por dejetos orgânicos. O 

oxigênio dissolvido pode ter origem natural, vindo da dissolução do oxigênio atmosférico ou 

pela produção de organismos fotossintéticos. No entanto, ações antropogênica como a 

introdução de aeração artificial também pode originar oxigênio dissolvido no meio aquático 

(SPERLING, 2005). 

A solubilidade do oxigênio é inversamente proporcional à temperatura e a salinidade, 

mas é diretamente proporcional a pressão (FIORUCCI, BENEDETTI-FILHO, 2005 apud 

MATHEUS, IORIATTI, ZUIN, 2009). O teor mínimo recomendado para rios, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente na resolução 357/2005 é no mínimo 5 mg.L-1, no entanto, em 

águas poluídas por esgotos domésticos a concentração de oxigênio é abaixo de 5 mg.L-1 

(AQUINO, 2013). 

 

b. Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O Potencial hidrogeniônico é definido como a concentração em escala anti-logarítmica 

dos íons de hidrogênio (H+), indicando assim a condição em que o corpo aquático apresenta: 

ácido, básico ou neutro. A faixa do potencial hidrogeniônico varia de 0 a 14 (SPERLING, 

2005). As análises de Potencial Hidrogeniônico são muito importantes, pois seu valor pode 

revelar índices do grau de poluição na água, metabolismo de comunidade e também impactos 

na fauna e flora aquática. Nas águas naturais o pH encontrado varia entre 4 a 9, o qual é 

influenciado pela dissolução de CO2, que propicia baixos valores de pH, e também pelas 

reações de HCO3
− e CO3

− com água que atribui valores altos de pH. Nos valores 

próximos de 9, há a retirada de gás carbono das águas feito pelas algas no processo de 

fotossíntese (MATHEUS, IORIATTI, ZUIN, 2009).  

Além dos processos naturais como a dissolução de rochas, absorção de gases na 

atmosfera, oxidação da matéria orgânica ou pela fotossíntese, ações antropogênicas como 

dejetos domésticos e industriais influenciam no pH  (SCHNEIDER, 2017). O valor do pH é 

fundamental para análises de água, disponibilidade biológica de substância e também o seu 
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efeito nocivo (AQUINO, 2013). Além disso, o pH é um parâmetro  importante para processos 

de tratamento de água e é muito utilizado para a identificar  águas de abastecimento, controle 

de operações em estações de tratamento de água e também efluente, além de identificar 

corpos d’água (SCHNEIDER, 2017). 

 

c. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)  

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é um parâmetro que define a capacidade da 

matéria orgânica contida na água em consumir o oxigênio, por meio da decomposição aeróbia 

na temperatura de 20°C durante cinco dias. Esse parâmetro aponta a presença da matéria 

orgânica presente na água, muitas vezes advindo de esgotos domésticos ou efluentes 

industriais. O aumento no que se refere DBO num corpo d’água pode ser propiciado por 

despejos de origem predominantemente orgânica. A alta concentração de DBO na água 

resulta em uma predisposição na redução da concentração de oxigênio dissolvido em água. 

Esse parâmetro é utilizado para medir o potencial poluidor de certas substâncias 

biodegradáveis em relação ao consumo de oxigênio dissolvido, pois com o alto consumo de 

oxigênio dissolvido dessas espécies acaba condicionando a morte de organismos aeróbicos de 

respiração subaquática (AQUINO, 2013). 

 

d.Nitrogênio  

O nitrogênio pode ser encontrado de maneira natural nas proteínas e também em 

compostos biológicos. No entanto, ele também pode ser liberado através de dejetos 

domésticos, industriais, excrementos de animais e também fertilizantes. Durante seu ciclo, ele 

pode sofrer alterações por conta da ação de oxidação. No meio aquático ele é encontrado na 

forma molecular (N2) que vai para a atmosfera, nitrogênio orgânico, amônia e/ou íon amônio, 

nitrito e nitrato. Para os corpos aquáticos, o nitrogênio é importante para o crescimento de 

algas, cianobactérias, além de plantas aquáticas. Dessa forma, com o aumento da 

concentração desse elemento no meio aquático, propicia-se uma elevada produção desses 

organismos de forma a propiciar o processo de eutrofização. Em seu ciclo para a conversão de 

amônia em nitrito e posteriormente nitrato requer o consumo de Oxigênio Dissolvido no meio 

e isso pode afetar a vida aquática (SPERLING, 2005) 
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e. Fósforo 

Nos corpos de águas o fósforo pode ser encontrado nas formas de ortofosfato, 

polifosfato e fósforo orgânico. Os ortofosfatos não necessitam de conversão para formas mais 

simples, pois são disponíveis para os metabolismos biológicos. Os polifosfatos apresentam 

átomos de fósforo acima de dois e o fósforo orgânico possui menos importância. Os derivados 

de fósforo possuem origem em dissolução de compostos do solo e na decomposição de 

matéria orgânica. Além disso, ele pode ter origem em ações antropogênica como dejetos 

domésticos,industriais , por detergentes, excrementos animais e também por fertilizantes. No 

meio aquático o fósforo é essencial para o crescimento das algas, de forma que, o excesso na 

concentração do mesmo causa eutrofização, além disso, o fósforo também é importante no 

crescimento de organismos que estabilizam a matéria orgânica (SPERLING, 2005). 

2.4.3 Parâmetros Biológicos 

a. Coliformes totais e termotolerantes 

Dos parâmetros biológicos acerca da qualidade da água, deve-se atentar à 

possibilidade de transmissão de doenças através de microorganismos presentes na água. Um 

dos principais indicadores de contaminação fecal no corpo hídrico são as bactérias do grupo 

coliformes. Essas bactérias apontam sobre a possibilidade de seres patogênicos que causam 

algum tipo de doença ao homem. Elas são formadas por grupos que inclui os gêneros 

Klebsiella, Escherichia, Serrata, Erwenia e Enetrobacteria (SCHNEIDER, 2017).  

2.4.4 Enquadramento da qualidade da água 

A resolução n° 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), traz 

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

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

dá outras providências” (CONAMA, 2005, p 1). Ela estabelece parâmetros usados para definir 

a qualidade da água no Brasil. Segundo a resolução os corpos de água podem ser definidos 

segundo a sua salinidade, as definições são apresentadas no quadro 1. 
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Quadro 1: Definição dos corpos d’água segundo a Resolução 357 do CONAMA 

Definição  Enquadramento 

Águas doces  águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 g/L 

Águas salobras  águas com salinidade superior a 0,5  g/Le inferior a 30 g/L 

Águas salinas águas com salinidade igual ou superior a 30  g/L 

Fonte: Adaptado de CONAMA (2005). 

 

Segundo a resolução as águas doces, salobras e salinas do território Brasileiro são  

categorizadas em treze classes, conforme a sua qualidade solicitada e o uso preponderante. As 

águas doces, são classificadas em cinco classes: Especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 

4. Essas classes são definidas, segundo o destino que cada uma pode ter, e podem ser vistos 

no quadro 2. No quadro, podemos perceber que as cinco classes de águas doces são divididas 

conforme o uso, algumas como as águas de consumo humano, proteção e preservação das 

comunidades aquáticas possuem maior atenção. Para esses fins, os padrões de qualidade da 

água são mais restritivos. Outro fim que se dá bastante atenção é para o contato primário com 

essas águas, segundo a Resolução CONAMA n° 274, de 2000 o contato primário se dá 

através da natação, esqui aquático e mergulho, onde o risco de ingerir água é grande. 

Há essa divisão de classes por conta dos teores máximos de impurezas permitidas para 

cada uso. Esses teores são também estabelecidos pelo CONAMA e visa garantir que o 

consumo da água para determinado fim não possua impurezas prejudiciais. Os valores dos 

parâmetros aceitáveis para cada classe de água doce estão apresentados no quadro 3. 
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Quadro 2: Divisão das classes de água doce conforme o uso preponderante segundo a Resolução 357 

do CONAMA 

USO CLASSES- Água doce 

PREPONDERANTE Especial 1 2 3 4 

Preservação do equilíbrio 

natural das comunidades 

aquáticas 

     

Proteção das comunidades 

aquáticas 

     

Aquicultura      

Recreação de contato primário      

Abastecimento doméstico  Com 

desinfecção 

Após 

tratamento 

simplificado 

Após tratamento 

convencional 

Após tratamento 

convencional ou 

avançado 

 

Dessedentação de animais      

Recreação de contato secundário       

Pesca    Atividade de 

pesca 

Amadora  

Irrigação   

Hortaliças e 
frutas que são 

consumidas 

cruas, frutas 

que se 

desenvolvem 

rentes ao solo. 

Hortaliças, 

plantas frutíferas 

e parques, 

jardins, campos 

de esporte e 

lazer, os quais o 

público possa ter 

contato direto. 

Culturas arbóreas, 

cerealíferas e 

forrageiras 

 

Navegação      

Harmonia paisagística      

Fonte: Adaptado de CONAMA (2005). 
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Quadro 3: Valores de parâmetros de Classificação das Águas Doces segundo a Resolução 357 do 

CONAMA 

Parâmetro Classes - Água doce  

 1 2 3 4 

Ph 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 

Oxigênio 

Dissolvido 

≥ 6 mg/L ≥ 5 mg/L ≥ 4 mg/L ≥ 2 mg/L 

Turbidez 40 UNT 100 UNT 100 UNT 100 UNT 

Materiais 

flutuantes 

virtualmente 

ausentes 

virtualmente 

ausentes 

virtualmente 

ausentes 

virtualmente 

ausentes 

Coliformes 

termotolerantes 

200 NMP/100mL 1000 NMP/100mL 2500 NMP/100mL  

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio 

3 mg/L 5 mg/L 10 mg/L  

Nitrogênio 

amoniacal total 

3,7 mg/L (pH ≤7,5) 

2 mg/L ( 7,5<pH ≤ 8) 

1,0 mg/L(8< pH≤8,5) 

0,5 mg/L(pH > 8,5) 

8,5 mg/L (pH ≤7,5) 

2 mg/L(7,5<pH ≤ 8) 

1 mg/L(8< pH ≤8,5) 

0,5 mg/L( pH >8,5) 

13,3 mg/L(pH ≤ 7,5) 

5,6 mg/L(7,5<pH ≤ 8) 

2,2 mg/L(8< pH≤ 8,5) 

1 mg/L( pH > 8,5 ) 

 

Fósforo 0,02 mg/L (amb. 

lênticos) 

0,025mg/L(amb. 

Interm. e tribut. direto 

lêntico) 

0,03 mg/L 

(amb.lênticos) 

0,050 mg/L((amb. 

Interm. e tribut. 

direto lêntico) 

0,05 mg/L(amb. 

lênticos) 

0,075mg/L((amb. 

Interm. e tribut. direto 

lêntico) 

 

Corantes 

provenientes de 

fontes 

antrópicas 

virtualmente 

ausentes 

virtualmente 

ausentes 

virtualmente 

ausentes 

virtualmente 

ausentes 

Substâncias que 

comuniquem 

gosto ou odor 

virtualmente 

ausentes 

virtualmente 

ausentes 

virtualmente 

ausentes 

não 

objetáveis 

Óleos e graxas virtualmente 

ausentes 

virtualmente 

ausentes 

virtualmente 

ausentes 

toleram-se 

iridescências 

Fonte: Adaptado de CONAMA (2005). 
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2.4.5       Monitoramento da qualidade da água no estado do Rio de Janeiro 

Nas águas naturais, a qualidade da água é influenciada por alterações de características 

físicas, químicas e biológicas. Essas alterações podem acontecer de formas naturais ou 

desencadeadas por ações antrópicas. Assim, é fundamental o monitoramento da qualidade da 

água, pois o mesmo pode evidenciar possíveis índices de poluição bem como indicar o 

tratamento que a água deverá passar para o abastecimento urbano. No estado do Rio de 

Janeiro, os órgãos que realizam o monitoramento da qualidade das águas doces são o Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA) e a Agência Nacional de Águas (ANA) (AGEVAP, 2018). 

O INEA mensalmente disponibiliza o Boletim Consolidado de Qualidade das Águas 

que apresenta os índices de qualidade da água por região hidrográfica. Neste boletim, 

apresentam-se resultados do monitoramento dos corpos de água doce contendo os valores dos 

parâmetros de Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Fósforo Total, 

Nitrogênio Nitrato, Potencial Hidrogeniônico, Turbidez, Sólidos Dissolvidos Totais, 

Temperatura da Água e do Ar e Coliformes Termotolerantes (INEA, 2018). 

No estado do Rio de Janeiro somam-se nove regiões hidrográficas como mostra na 

figura 2.   

 

Figura 2: Nove Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro          

Fonte: INEA (2018) 

 

A região hidrográfica denominada RH III Médio Paraíba do Sul, está localizado no sul 

do estado e abrangem as cidades Itatiaia, Barra Mansa, Resende, Três Rios, Porto Real,Volta 

redonda e Barra do Piraí como mostra a figura 3. 
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Figura 3: Estações de monitoramento da RH – III Médio Paraíba do Sul 

Fonte: INEA (2018) 

Nessas cidades há postos de monitoramento dos corpos de água doce. Desses postos, 

mais precisamente os dados dos postos PS0421 e PS0419 relativos ao do Rio Paraíba do Sul 

estão localizados na cidade de Volta Redonda, onde está situado o local de pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

A seguinte proposta de sequência didática é pautada nas etapas da Situação de Estudo, 

a qual possui o momento da problematização, primeira elaboração e momento de Função da 

elaboração e compreensão conceitual. Os conceitos fundamentais de Química que serão 

abordados têm como objetivo produzir uma visão global, interdisciplinar, acerca do Rio 

Paraíba do Sul e ir além, por isso, alguns conteúdos das disciplinas de Biologia e Física serão 

abordados. A sugestão de aplicação desta sequência é para o segundo ano do Ensino Médio. 

Na primeira etapa da sequência, no momento da problematização, será introduzido a 

situação problema e será feita contextualização da mesma, assim, será realizada uma visita 

com os alunos ao Rio Paraíba do Sul. No local, para os alunos responderem, será distribuído 

um Pré-Teste (APÊNDICE A) com questões problematizadoras sobre o rio, qualidade de sua 

água e além disso, eles deverão observar e listar algumas características do local como cor da 

água, cheiro, materiais flutuantes, resíduos sólidos e outros aspectos observados por eles 

durante a visita.  Ainda na visita, juntamente com os alunos, será feita a coleta de amostras de 

água do rio para análise qualitativa dos parâmetros.  Posteriormente, em sala de aula, o 

professor irá iniciar um debate acerca das questões apresentadas no Pré-Teste, e os alunos 

serão convidados a participarem com suas opiniões e posicionamentos. 

No segundo momento, na etapa da primeira elaboração, após as indagações feitas no 

primeiro momento e discussões, será introduzido o conteúdo necessário para o entendimento 

sobre a qualidade da água. No início do segundo momento, será feito a leitura do texto 

“Importância e disponibilidade da água doce” de Miller (2007) disponível no ANEXO 1, que 

discute sobre a importância da água para nós seres vivos, sua disponibilidade no planeta, bem 

como a poluição crescente que vem assolando os mananciais de água doce, o que põe em 

risco a qualidade da água. Em seguida, será apresentado aos alunos slides com um breve 

resumo sobre a resolução 357 do CONAMA, sobre as classes e os usos preponderantes da 

água. Após, será apresentado todos os parâmetros que o CONAMA usa para determinar a 

qualidade das águas doces. A partir disso, será inserido o conteúdo de parâmetros químicos, 

físicos e biológicos que são importantes para a determinação da qualidade da água para a 

classe 2. No entanto, deve-se enfatizar que nesta proposta, nem todos os parâmetros indicados 

pelo CONAMA serão trabalhados, apenas os essenciais que corroboram para sanar as 

questões iniciais.  

Além disso, para análise qualitativa de alguns parâmetros será utilizada a amostra de 

água do rio coletada na visita. No entanto, como fonte de valores de referências dos 



34 

 

parâmetros será utilizado dados obtidos no último boletim de monitoramento dos parâmetros 

físicos, químicos e biológicos dos corpos de água doce da Região Hidrográfica III, mais 

especificamente os dados dos pontos de coleta PS 0419 e/ou PS 0421 os quais estão 

localizados na cidade de Volta Redonda onde está situado o local de pesquisa.  Dito isso, será 

então trabalhados os parâmetros que influenciam na qualidade da água. 

No estudo do parâmetro químico turbidez, será pedido aos alunos para relatarem a cor 

do rio no dia da visita, qual a definição desse parâmetro e causas que interferem na turbidez 

do rio. Com as respostas, será então introduzida a definição de turbidez, as possíveis causas 

naturais e antrópicas para esse fenômeno, relação com ocupações inadequadas, além de sua 

interferência nas reações de fotossíntese e consequências para vida aquática, sua unidade de 

medida (UNT), o método de medição e relação com a transparência da água. Após, será 

realizado um experimento (ANEXO 2) para quantificar a turbidez da água do rio coletada, a 

partir da construção de um tubo turbidímetro graduado em unidades de turbidez (UNT), feito 

com materiais de baixo custo como garrafas pet. Após a atividade, serão discutidas as 

algumas questões sobre esse parâmetro com os alunos. Logo após, será debatida com os 

alunos o valor de Turbidez do rio encontrado, comparar com os valores de referência e 

averiguar se estão dentro dos limites segundo a resolução 357 do CONAMA. 

Já nos estudos sobre Condutividade Elétrica, se iniciará com a definição do mesmo e 

como o fenômeno ocorre em solução aquosa relacionado à natureza das substâncias, a 

presença de íons e como essa propriedade varia com a concentração das substâncias ionizadas 

em água, com a temperatura e com a concentração relativa de cada íon. Logo após, será 

apresentada um simulador virtual desenvolvido pelo projeto PhET Simulações Interativas da 

Universidade de Colorado Boulder (figura 4) sobre o experimento de condutividade elétrica 

da água e das soluções de Açúcar, Sal e então se realizará a classificação dessas substâncias 

quanto ao tipo de ligação química e serão discutidas algumas questões. 

Figura 4: Simulação de condutividade elétrica de soluções aquosas 
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1.               A condutividade elétrica é a consequência de íons dissolvidos na água. No seu 

caderno, desenhe:  

•modelos de moléculas;    

•modelos de moléculas dos íons dissolvidos. Explique os resultados obtidos nesta atividade. 

Além disso, será abordado como o pH influencia na condutividade, a unidade de 

medida usada, as consequências das variações bruscas desse parâmetro sobre a vida aquática. 

Logo após, irá relacionar os valores tolerados pela resolução do CONAMA com o valor 

referência para condutividade elétrica no boletim de monitoramento do rio.  

Nos estudos sobre pH, se iniciará com um texto que aborda o desenvolvimento 

histórico dos conceitos de ácido e base de Nunes (2014) disponível no ANEXO 3 , a partir 

disso, será introduzido os conteúdos sobre a teoria de ácidos. Primeiramente, será abordado o 

equilíbrio químico da água e seu caráter neutro e como esse caráter pode mudar com a adição 

de um ácido ou uma base, a partir dessa discussão, será apresentada a definição de Arrhenius 

sobre os conceitos de ácidos e bases. Logo após, será estudada a escala de pH e indicadores de 

ácidos e de bases. Assim, será realizado um experimento (ANEXO 4) de construção da escala 

de pH e medição do pH da água do rio a partir da escala. Feito isso, será então discutido 

algumas questões como os alunos. Após isso, será então discutido o valor do pH do rio 

encontrado, comparar com os valores de referência e averiguar se estão dentro dos limites do 

CONAMA, além disso, será discutida a influência do pH nos corpos aquáticos e como a 

alterações desse valor podem acarretar a mortes de espécies aquáticas.  

Nos estudos de Oxigênio dissolvido se iniciará as discussões com as seguintes 

questões: 

1. De onde vem esse oxigênio que os peixes respiram? Ele vem da molécula de água que 

os peixes quebraram para respirar? Explique. 

2. A qualidade da água é interferida por conta da quantidade de oxigênio dissolvido nela? 

Justifique. 

3. Para grande parte das substâncias sólidas, a solubilidade aumenta com a elevação da 

temperatura. Será que isso também é observado quando dissolvemos um gás em um 

líquido? Abra uma garrafa gelada de refrigerante e outra na temperatura ambiente. Em 

qual das duas você considera que há mais gás dissolvido? Justifique. 

4. Considerando sua resposta à questão anterior, proponha um modelo de partículas para 

a dissolução dos gases em líquido que explique o fato observado. 
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Depois de discutidas as questões com os alunos serão então apresentadas à importância 

desse parâmetro no ambiente aquático, sua origem, a influência da temperatura, pressão 

atmosférica, sua relação com a profundidade dos corpos d'água e como diminuição da 

quantidade de oxigênio dissolvido na água pode ser afetada por conta de lançamento de 

esgoto doméstico nos corpos de água e a turbidez. Após isso será feita um experimento 

(ANEXO 5) de determinação do oxigênio dissolvido no rio através da adaptação do método 

Winkler, proposto em 1888 pelo químico analítico L. W. Winkler (1863-1939). Logo após, 

será então discutido o valor do OD encontrado na água do rio, comparar com os valores de 

referência e averiguar se estão dentro dos limites do CONAMA. Para finalizar, se discutirá a 

relação entre a quantidade de oxigênio dissolvido e a qualidade da água já relacionando com 

as consequências de variações desse parâmetro para o ambiente aquático. 

Após se findar a discussão sobre Oxigênio Dissolvido, será feita a relação do mesmo 

com Demanda Bioquímica de Oxigênio. Então, serão apresentadas a definição desse 

parâmetro e sua relação direta com ambientes poluídos, os valores de DBO de alguns 

efluentes industriais e domésticos sem tratamento. E posteriormente se discutirá a seguinte 

questão: 

1. Em uma importante cidade brasileira há um rio que apresentou os seguintes valores 

para os teores de oxigênio dissolvido e DBO. 

Quadro A: Teores de oxigênio dissolvido e DBO para um rio em diferentes datas 

Data Oxigênio dissolvido (mg/L)  DBO (mg/L) 

29/07/2003 0,87 66 

29/07/2003 0,30 50 

02/08/2005 0,00 100 

Fonte: MORTIMER; MACHADO (2013). 

1. Utilizando os dados do quadro acima, avalie a possibilidade de existir peixes nesse 

curso de água.  

2. Consulte o quadro A e, utilizando somente os parâmetros “oxigênio dissolvido” e 

“DBO”, tente enquadrar esse rio em uma das classes do Conama. 
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3. Discuta as diferenças entre os valores de oxigênio dissolvido e de DBO para esse rio. 

É possível avaliar se há lançamento de esgotos nesse curso de água?  

Após isso, será então discutido o valor de referência para DBO no boletim de 

monitoramento do rioe averiguar se estão dentro dos limites estabelecido na resolução do  

CONAMA. 

Nos estudos sobre o parâmetro Biológico Coliformes, se iniciará a discussão com a 

definição de bactérias coliformes, suas funções, a relação entre a presença das mesmas no rio 

e sua relação com a qualidade da água e a possível presença de seres patogênicos, salientando 

o risco de contato primário nas águas onde a presença elevada das mesmas é detectada, além 

da definição dos subgrupos: coliformes totais, coliformes fecais e estreptococos fecais usados 

como referência na contagem de agentes patogênicos. Além disso, serão apresentados 

características das diferentes classes de água doce em relação à presença de coliformes, de 

acordo com o CONAMA, sendo esses importantes na classificação da água, pois sua 

concentração aumenta à medida que se passa de uma classe a outra, além da Resolução 

CONAMA n. 274, de 2000, a qual classifica as águas em próprias ou impróprias para contato 

primário, de acordo com a quantidade de coliformes presentes. Após isso, será então discutido 

o valor de referência para Coliformes no boletim de monitoramento do rio e averiguar se estão 

dentro dos limites estabelecido na resolução do CONAMA. 

Na terceira e última etapa da SE, no momento de Função da elaboração e compreensão 

conceitual, com objetivo central de promover a sistematização dos conceitos, voltar ao 

problema inicial e propor novas situações que apresentam explicações de cunho científico. 

Serão realizadas duas atividades: aplicação do Pós-Teste (APÊNDICE A) contendo as 

mesmas perguntas do Pré-Teste e aplicação de um questionário (APÊNDICE B) com questões 

sobre cada parâmetro estudado e uma questão sobre Classificação do rio, qualidade da água, 

interpretações e explicações de parâmetros. Com isso se findará a aplicação da SE. 

A estruturação final da SE com os conteúdos e atividades que serão desenvolvidos 

bem como o número de aulas necessárias para cada etapa estão presentes no quadro 4. 
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Quadro 4: Estruturação final da SE com as descrições das atividades e números de aulas necessárias 

Etapas da SE  Aulas Atividades  

Primeira etapa: 

Problematização 

1 Visita ao Rio Paraíba do Sul e aplicação do pré-teste 

 
1 Debate acerca da problemática inicial 

  
Texto: Importância e disponibilidade da água doce  

  
 Apresentação da Resolução CONAMA Nº 357, de 17 

de março de 2005 

  
Estudo e procedimento experimental do parâmetro 

físico da água: Turbidez 

Segunda etapa: primeira 

elaboração 

5 Estudo e simulação virtual do parâmetro físico da 

água: Condutividade Elétrica  

  
Estudo e procedimento experimental do parâmetro 

químico da água: pH 

  
Estudo e procedimento experimental do parâmetro  

químico da água: Oxigênio Dissolvido 

  
Estudo do parâmetro químico da água: Demanda 

Bioquímica Oxigênio 

  
Estudo do parâmetro biológico da água: Coliformes  

Terceira etapa: Função da 

elaboração e compreensão 

consensual 

2 Aplicação do Pós-Teste e questionário 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora(2020) 

 

Visamos com essa sequência, perceber se a interdisciplinaridade auxilia o aluno na 

aquisição dos conteúdos de química. Dessa forma, em cada etapa, através de atividades e de 

questionários, averiguaremos se através dessa abordagem interdisciplinar os alunos puderam 
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compreender de maneira global e não fragmentados os conteúdos disciplinares que giram 

entorno do Rio Paraíba do Sul e a qualidade de suas águas. Dessa forma, após uma futura 

aplicação, irá avaliar o desenvolvimento do pensamento científico dos alunos comparando as 

respostas do pré-teste com o pós-teste, e a partir destes podemos perceber se houve uma 

evolução conceitual dos conceitos espontâneos e científicos. Além disso, durante a segunda 

etapa, através das discussões das questões sobre os conteúdos e dos procedimentos 

experimentais o docente deverá avaliar se os alunos dão indícios de aquisição dos conteúdos 

abordados, seja de forma oral ou escrita. E no terceiro momento as respostas do questionário 

poderemos concluir se os alunos alcançaram a significação conceitual. 

 

● Recursos Didáticos que serão utilizados: 

Experimento sobre o parâmetro químico Oxigênio Dissolvido (ANEXO 5) 

Experimento sobre o parâmetro químico pH (ANEXO 4) 

Experimento sobre o parâmetro físico turbidez (ANEXO 2) 

Quadro negro 

Simulador virtual de condutividade elétrica - Disponível em: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/sugar-and-salt-solutions 

Slides 

Texto sobre a importância e disponibilidade da água doce (ANEXO 1) 

Texto sobre o desenvolvimento histórico dos conceitos de ácido e base (ANEXO 3) 

● Referência utilizada: 

MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o ensino médio volume 3. 2. ed., São 

Paulo: Scipione, 2013. 

 

 

  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/sugar-and-salt-solutions
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/sugar-and-salt-solutions
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4 RESULTADOS ESPERADOS 

Não houve a aplicação da sequência, dessa forma, a SE é uma sugestão para 

desenvolver os conteúdos de química de maneira interdisciplinar e contextualizada sobre o 

Rio Paraíba do Sul. Assim, os resultados que serão apresentados a seguir no trabalho são 

resultados esperados com a aplicação da sequência e possíveis resultados que poderíamos ter, 

esse último, são pautados em resultados obtidos em outras sequências didáticas cujo 

conteúdo, atividade e até mesmo sequencia didática são semelhantes a que propomos. A partir 

disso, poderemos supor se a presente sugestão terá ou não êxito. Os mesmos serão 

apresentados seguindo as três etapas da SE.  

No primeiro momento, para introduzir a situação problema e iniciar a SE se optou por 

fazer uma visita a campo no Rio Paraíba do Sul. Na SE “Relações bióticas e abióticas em uma 

mata” de Bianchi e Costa-Beber (2019) aplicado em turma de Ensino Fundamental. No 

primeiro momento da SE também se optou por uma visita a campo ao Bosque dos 

Capuchinhos (Ijuí,RS) como  forma  de problematizar  e  iniciar  os  trabalhos que seriam 

desenvolvidos nas outras etapas da SE. Para as autoras, essa atividade como forma de 

problematizar apresentou uma grande aceitabilidade por parte dos alunos, além disso, os 

possibilitaram uma visão geral e antecipada dos trabalhos que foram posteriormente 

desenvolvidos. 

As saídas a campo foram consideradas requisitos para boas aulas de Ciências. 

Almir afirmou que uma boa aula de Ciência é “aquela que tem saídas para outros 

lugares”. Ângelo e Aline foram mais específicos e trouxeram que uma boa aula de 

Ciência é “Quando saímos ao bosque”, “Que nós vamos ao bosque”, 

respectivamente. Outros estudantes como Alex e Alyson tiveram opiniões mais 

amplas, trazendo que uma boa aula de Ciência é “Saída a campo” e que “A que 

vamos viajar”, respectivamente. Os depoimentos mostram grande aprovação 

pela atividade problematizadora da SE. De acordo com os alunos, saídas a 

campo são fundamentais para a visualização dos objetos de estudo e, 

portanto, possibilitam a visão geral prévia do que será trabalhado em seguida. 

Essas afirmações evidenciam que as aulas de Ciências devem ser desenvolvidas 

com base em um contexto real do estudante, no caso, a mata, que contribui para 

despertar a curiosidade pelo ensino de Ciências (BEDIN; DEL PINO, 2017). A 

partir desse momento, a curiosidade ingênua pode ser transformada em curiosidade 

epistemológica, que caracteriza a reconstrução do conhecimento popular para o 

conhecimento científico (FREIRE, 2002). E por consequência, nesse processo de 

ensino os conceitos espontâneos (do cotidiano) são reconstruídos e transformados 

em conceitos eruditos (VYGOTSKY, 2000). (BIANCHI, COSTA-BEBER, 2019, 

grifo nosso) 

A partir desses resultados e conclusões feitos pelas autoras, é possível perceber que 

ao propor a visita ao Rio Paraíba do Sul como forma de problematizar o objeto de estudo 
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sobre a qualidade da água do mesmo seria uma atividade viável e enriquecedor para os 

alunos, pois permitiria contextualizar os conteúdos, viabilizar a percepção de conceitos 

científicos em meio a realidade dos mesmos e desmistificar conceitos que serão abordados 

nos outros momentos da SE. 

Além disso, com as observações feitas na visita juntamente com as percepções que 

eles têm sobre o rio os alunos poderão no Pré-Teste e posteriormente discussões presumir 

sobre a qualidade da água, possibilitando assim que os mesmos explicitem os conhecimentos 

e explicações acerca da situação problema proposta, o que é o objetivo principal dessa 

primeira etapa.  

As questões contidas no Pré-Teste e observações têm como objetivo resgatar os 

conhecimentos prévios dos alunos e fazerem pensar sobre a situação problema proposta. No 

trabalho de Rocha (2014), desenvolvido em uma turma de 2º ano do ensino médio que estuda 

a qualidade da água da lagoa José Félix em Sete Lagoas, foi feita realizada a aplicação de um 

Pré-Teste contendo questões similares ao da SE qualidade da água do Rio Paraíba do Sul mais 

precisamente as questões 4, 6 e 8 que questionam os alunos, respectivamente, acerca dos 

critérios utilizados para avaliar a qualidade da água,se os alunos nadariam na lagoa e se os 

alunos seriam capaz de citar os critérios físicos químicos e biológicos  utilizados no 

monitoramento  da qualidade da água. 

Quando os alunos foram questionados se nadariam na lagoa, a totalidade respondeu 

que não e as justificativas foram relacionadas a poluição e contaminação referenciando esses 

fatores com a coloração das águas e também lixo e esgotos. Quando se pediu para os alunos 

citarem parâmetros usados para monitorar a qualidade das águas muitos aluno deixaram as 

questão em branco ou responderam apenas “não”, houve também respostas confusas e não 

houve nenhum aluno que de fato citou algum parâmetro biológico. Nessas questões 

semelhantes às questões da SE que propomos, percebe-se que os alunos possuem pouco 

entendimento ou entendimento errado sobre os parâmetros que influenciam na qualidade da 

água e que boa parte apresentam dificuldades em questões relacionadas a qualidade da água. 

Assim, ao aplicarmos essas questões e outras no Pré-Teste, possíveis respostas como as que 

os alunos deram podem surgir. Para essas e outras questões a autora conclui que: 

Durante a verificação das respostas do Pré Teste, percebeu-se que uma parte 

expressiva dos alunos possuía dificuldades de identificar e relacionar situações que 

envolvem o tratamento da água e do esgoto, poluição e contaminação da água, e as 

doenças de veiculação hídrica.(ROCHA, 2014, p. 31) 
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Neste primeiro momento da sequência com a visita ao rio e aplicação do Pré-Teste 

buscamos e esperamos um engajamento dos alunos, boa participação e principalmente que 

eles de forma oral e escrita explicitem suas opiniões, indicando para o professor seus 

conhecimentos prévios, e que além disso, pensaram a respeito do objeto de estudo com um 

olhar além dos seus conhecimentos cotidianos, no sentido de começar a formular um 

pensamento científico sobre o objeto de estudo. Assim, através das indagações de conceitos 

que estão relacionados à situação de estudo, pautado na realidade dos alunos, possibilitará os 

mesmos um entendimento dos conteúdos que serão estudados posteriormente já que, os 

elementos presentes no cotidiano dos alunos aliados a experiências estabelecidas com seu 

meio influenciam na construção do conhecimento escolar (HALMENSCHLAGER, SOUZA, 

2012).  

Como forma de introduzir e possibilitar o primeiro contato do aluno para um nível 

mais elevado do conhecimento sobre a qualidade da água se iniciará o segundo momento da 

SE com a leitura do texto e posteriormente a Resolução 357 do CONAMA. Assim, partir 

dessa introdução, o conteúdo de parâmetros químicos, físicos e biológicos será introduzido. 

Optou-se nesta proposta de sequência, a utilização de diferentes atividades no 

desenvolvimento dos conteúdos de cada parâmetro. Com a utilização dessas atividades tem-se 

o intuito de despertar o interesse do aluno pelos conteúdos desenvolvidos, além disso, no 

desenvolvimento da SE um mesmo conceito pode ser visto em novos e vários contextos, 

possibilitando uma sua evolução através da recontextualizando, significação e absorção de 

habilidades específicas (RITTER et al., 2018).  

Na SE “Relações bióticas e abióticas em uma mata” a autora percebe uma boa 

aceitação e entendimento dessas atividades pelos alunos de forma a concluir que 

 

As demais atividades práticas também foram citadas positivamente pelos alunos, 

como Angélica que afirmou que uma boa aula de Ciências é “Uma aula com 

experiências”, e Anderson que afirmou que uma boa aula de Ciências é “aula com 

atividades e brincadeiras”. Os depoimentos tornam claro a necessidade de diferentes 

atividades que contentem todos os públicos e que se complementam. Diferentes 

atividades e abordagens devem atender problemas que tendem a ser distintos entre 

os alunos, e que devem surgir ao longo das discussões (RITTER; MALDANER, 

2015). (BIANCHI, COSTA-BEBER, 2019, p. 389-390). 

 

Nos estudos sobre alguns parâmetros o desenvolvimento dos conteúdos que propomos 

se assemelham ao de Rocha (2014). A base para elaboração do conteúdo abordado no trabalho 

da autora foi a apostila do “Projeto Água em Foco: Qualidade de Vida e Cidadania”, cujo um 

dos autores desse projeto é Eduardo Fleury Mortimer o mesmo autor do livro que utilizamos 
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para o desenvolvimento do conteúdos disciplinares deste trabalho, dessa forma, parte dos 

resultados obtidos por Rocha (2014) serão discutidos como possíveis resultados que 

obteremos  com a aplicação desses conteúdos na SE que propomos. 

No estudo sobre o parâmetro físico turbidez, ao iniciar pedindo que os alunos 

recordarem a cor do rio, a definição de turbidez e as possíveis causas desse fenômeno, espera-

se que os discentes hesitem em responder, mas quando mencionado o sinônimo, turvação, os 

alunos remetem a palavra turva então falem com mais propriedade como foi no trabalho de 

Rocha (2014). Além disso, respostas para as causas do aumento da turbidez do rio também 

poderiam ser relacionadas com a poluição, no entanto, segundo Mortimer (2013).  

 

É muito comum associar, enganosamente, a turbidez das águas à poluição. 

Entretanto, a turbidez, por si só, não caracteriza poluição. Uma água turva nem 

sempre está poluída. É considerada poluição qualquer modificação nas 

características do meio, capaz de tornar esse meio nocivo à saúde, à natureza, à 

segurança e ao bem-estar, prejudicando o equilíbrio natural e estético. 

(MORTIMER, MACHADO, 2013, p. 184)  

 

Para a realização do experimento será solicitado aos alunos que se dividem em grupos 

e construam em casa o turbidímetro, em sala de aula se realizará a medida de turbidez da água 

da torneira, água da torneira e farinha e a amostra da água do rio. Após realizarmos as 

medidas, irá comparar o valor de turbidez encontrado com o valor referência para turbidez no 

boletim de monitoramento do rio, será então discutido se as águas do rio estão dentro dos 

limites para classe 2 segundo a resolução 357 do CONAMA e então será averiguado em qual 

classe as águas do Rio Paraíba do Sul se enquadra segundo o CONAMA. 

No conteúdo sobre condutividade elétrica, após apresentar o aporte teórico sobre, o 

mesmo será feita a apresentação com um simulador virtual de um circuito elétrico. Nele será 

testada a condutividade elétrica da água e das soluções de açúcar e sal. Assim, será feita a 

classificação dessas substâncias quanto ao tipo de ligação química, presença de íons e como a 

concentração de determinada substância aumenta a condutividade elétrica, além de discussão 

de algumas questões. Com isso, espera-se que a maioria dos alunos possam relacionar a 

condução de eletricidade a partir do tipo de ligação da substância, além de poder relacionar a 

condutividade com concentração da substância. Após, será então abordado como o pH 

influência na condutividade, a unidade de medida e as consequências que a variação desse 

parâmetro tem sobre a vida aquática. Além disso, se discutirá o valor referência para 

condutividade elétrica no boletim de monitoramento do rio, discutiremos se as águas do rio 
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estão dentro dos limites para classe 2 segundo a resolução 357 do CONAMA e averiguamos 

em qual classe as águas do Rio Paraíba do Sul se enquadra segundo o CONAMA. 

No parâmetro químico de pH, após a exposição do aporte teórico sobre ácidos e bases, 

escala de pH e indicadores será feito o experimento para a averiguação do pH da água do rio a 

partir da escala de pH feita com soluções de diferentes valores de pH, utilizando como 

indicador o extrato de repolho roxo. A partir disso, os alunos terão que averiguar qual 

coloração a água do rio terá e comparar com as soluções da escala para assim concluir qual o 

pH aproximado da água do rio. Após os resultados obtidos irá comparar com o valor de pH 

encontrado com o valor de referência para pH no boletim de monitoramento do rio será então 

discutido se as águas do rio estão dentro dos limites para classe 2 segundo a resolução  357 do 

CONAMA e então será averiguado em qual classe as águas do Rio Paraíba do Sul se 

enquadra segundo o CONAMA. Ao utilizar essa abordagem para averiguar o pH da água do 

rio mostrou- se muito eficaz no trabalho de Rocha (2014)  onde os valores de pH encontrado a 

partir do experimento são próximos  aos valores de referência, além disso foi possível 

concluir que as águas da lagoa estavam dentro da faixa de qualidade da água distribuída às 

residências da cidade. Após se findará os estudos sobre pH com discussão sobre a influência 

do pH nos corpos aquáticos e as consequências para o meio com a alteração desses valores. 

Para dar início aos estudos sobre o parâmetro Oxigênio Dissolvido se iniciará uma 

discussão a respeito de algumas questões preliminares. Espera-se com essas questões um 

engajamento e interesse por parte dos alunos durante as discussões. Além disso, após as 

explicações espera-se também que eles possam perceber a origem do oxigênio, a interferência 

do oxigênio dissolvido na qualidade da água e também dependência deste parâmetro com a 

temperatura como ocorreu no como trabalho de Rocha (2014). Assim, se realizará o 

experimento de determinação da concentração oxigênio dissolvido no rio através da adaptação 

do método Winkler, o qual é possível encontrar a concentração de oxigênio dissolvido na 

amostra de água através do número de gotas da solução de tiossulfato de sódio (Na2S2O3). No 

trabalho de Rocha (2014) a média do número de gotas de Na2S2O3 encontrada pelos alunos foi 

18 correspondente a 10,6 mg/L de oxigênio dissolvido na amostra de água da lagoa indicando 

que a mesma, segundo a literatura apresentava grandes quantidades de algas ainda não 

consideradas eutrofizadas. Dessa forma, após a realização do experimento e em posse dos 

valores de Oxigênio Dissolvido obtidos de pelos alunos irá compará-lo como valor de 

referência para OD no boletim de monitoramento do rio e então se as águas do rio estão 

dentro dos limites para classe 2 segundo a resolução 357 do CONAMA e então será 

averiguado em qual classe as águas do Rio Paraíba do Sul se enquadra segundo o CONAMA. 
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Logo após, irá enfatizar a relação entre a quantidade de oxigênio dissolvido e a qualidade da 

água já relacionada com as consequências de variações desse parâmetro para o ambiente 

aquático. 

Após isso, será feita a relação entre o Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímica 

Oxigênio. A definição desse parâmetro e sua relação com a poluição do meio aquático e a 

discussão de algumas questões relacionadas a esse parâmetro. Após isso, se discutirá o valor 

referência Demanda Bioquímica Oxigênio no boletim de monitoramento do rio, discutiremos 

se as águas do rio estão dentro dos limites para classe 2 segundo a resolução  357 do 

CONAMA e averiguaremos em qual classe as águas do Rio Paraíba do Sul se enquadra 

segundo o CONAMA. 

Nos estudos sobre Coliformes será desenvolvido o aporte teórico necessário para o 

entendimento desse parâmetro, será discutida a resolução do CONAMA e também a resolução 

CONAMA n. 274, de 2000. Após, será discutida uma questão relacionada ao Rio Paraíba do 

Sul e então será então debatido o valor de referência para Coliformes no boletim de 

monitoramento do rio e averiguar se estão dentro dos limites estabelecido na resolução do 

CONAMA. 

Nesta etapa da sequência ao introduzir o aporte teórico, com um olhar além do que foi 

visto e apresentado na primeira etapa pretende-se que os alunos compreendam de forma mais 

aprofundada os parâmetros e os conhecimentos científicos por trás dos mesmo.  Além disso, 

espera-se que durante o desenvolvimento dessa etapa o professor já consiga perceber na fala, 

na resolução das questões vestígios de construção do conhecimento científico. 

Na terceira e última etapa da SE, que visa promover a sistematização do conteúdo e 

propor novas situações que são explicadas com cunho científico, será realizada a aplicação do 

Pós-Teste contendo as mesmas questões do Pré-Teste e de um questionário. No questionário, 

atentou-se em apresentar cada parâmetro estudado na etapa anterior sob uma nova 

perspectiva, e pretende-se que o aluno através dessa atividade possa generalizar e promover 

uma evolução conceitual com um diálogo interdisciplinar dos conteúdos sobre a qualidade da 

água do Rio Paraíba do Sul. No trabalho de Gatto, Stanzani e Gregório (2019) uma das 

atividades utilizadas na terceira etapa da SE foi à realização de um exercício sobre o conteúdo 

estudado anteriormente, os autores verificaram que a maioria dos alunos respondeu 

corretamente a questão e perceberam indício de ressignificação conceitual dos conceitos 

científicos estudos, no entanto, os autores perceberam uma dificuldade dos alunos no que se 

refere ao nível simbólico do conhecimento químico.  
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No trabalho de Rocha (2014) houve também a aplicação do Pós-Teste com as mesmas 

questões do Pré-Teste, ao analisar as respostas a autora percebeu que houve uma melhora na 

compreensão da temática água, na tomada de decisões e no poder de argumentação dos 

alunos. Além disso, houve avanços no que diz respeito a  identificação e na resolução de 

situações-problema. Nas questões semelhantes ao da SE que propomos mais precisamente a 6 

e 8. Ao serem novamente questionados se nadariam na lagoa, os alunos prontamente 

responderam que não, e suas justificativas foram turbidez elevada, coloração da água, 

presença de lixo, odor e também relacionando com os dados obtidos nas atividades práticas 

desenvolvidas nos parâmetros físicos e químicos. Além disso, ao pedir para citarem os 

parâmetros que influenciam na qualidade da água a autora observou que a totalidade dos 

alunos citaram parâmetros tanto físico-químicos, quanto biológicos diferentes do que foi 

apresentado no Pré-Teste. Mais uma vez, respostas como as que os alunos deram podem 

surgir ao aplicarmos o Pós-Teste contendo as mesmas questões do Pré-Teste.  

Ao retomar o problema inicial aplicando o Pós-Teste, espera-se que os alunos 

indiquem nas respostas que promoveram uma evolução e uma ressignificação conceitual, 

visto que do primeiro momento até o terceiro eles tiveram a oportunidade de (re)elaboraram 

suas ideias, utilizando agora um número maior de conceitos e justificativas mesmo sendo de 

maneira superficial em alguns casos (STANZANI et al., 2016). Além disso, ao propormos o 

questionário e o Pós-Teste visamos integrar os conhecimentos que foram trabalhados durante 

o desenvolvimento da SE. 

Neste trabalho, pretendeu-se através da Situação de Estudo auxiliar na construção do 

conhecimento de Química interligando com conteúdos desenvolvidos em diferentes 

disciplinas, como proposta para superar a especialização e fragmentação do conhecimento no 

que se refere ao Rio Paraíba do Sul e a qualidade de suas águas. A partir disso, elaboramos 

uma sequência pautada na realidade dos alunos de Volta Redonda, nos seus conceitos 

espontâneos sobre a qualidade das águas do Rio Paraíba do Sul, e este, serviram como base 

para trabalhar conteúdos científicos como condutividade elétrica, ligações químicas, 

solubilidade, turbidez, pH, escala de pH, indicadores de ácidos e bases, reações de 

fotossíntese, transparência, soluções, íons, coliformes totais, coliformes fecais e estreptococos 

fecais e outros. Na aplicação pretendemos que esses conceitos desenvolvidos durante a SE 

possam ser significativos para os alunos e possibilite-os uma relação e evolução conceitual de 

ambos os conceitos, para que assim, eles passam a ter novos significados, um sistema de 

conceitos, para os alunos resultando assim na aprendizagem, e possivelmente um 

desenvolvimento real das funções, conforme os pressupostos teóricos de Vygotsky.  
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Com base nesses aspectos, temos que nosso objetivo geral foi alcançado. Esperamos 

que essa proposta possa ser aplicada posteriormente e que os resultados obtidos gerem ganhos 

para todos os indivíduos envolvidos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Inicialmente ao desenvolver esse trabalho pretendia-se a aplicação do mesmo para 

obtenção de resultados palpáveis que serviriam como base para concluir se a 

interdisciplinaridade contribui para a aquisição dos conteúdos químicos. No entanto, por conta 

do atual crise sanitária desencadeada pela pandemia do Covid-19 não foi possível a aplicação. 

Dessa forma, continuamos desenvolvendo este trabalho, agora, com o intuito de propor e 

auxiliar o docente que pretende desenvolver os conhecimentos de química por meio de uma 

abordagem interdisciplinar e contextualizada.  

Esperamos que, com a aplicação, os alunos possam interagir e assimilar todos os 

conteúdos desenvolvidos de maneira ampla e mais além, que eles possam pensar de maneira 

crítica e plausível sobre a qualidade da água dos nossos recursos hídricos que vem sofrendo 

grandes impactos principalmente de formas antrópicas e assuma uma postura diante desse 

assunto tão relevante para nosso planeta. 

Assim, a partir do nosso principal objetivo no desenvolvimento do trabalho que foi 

propor uma sequência de ensino de química com uma abordagem interdisciplinar, recorrendo 

a Situação de Estudo para desenvolver os conteúdos científicos partindo da realidade dos 

alunos Volta Redonda. Esperamos que o aporte teórico e experimental cedido neste trabalho 

sirva para os docentes posteriormente desenvolvê-lo em suas escolas com suas respectivas 

turmas. Cabe salientar que essa proposta pode sofrer adaptações e/ou alterações quando 

aplicada por docentes de outras localidade dessa forma, aconselhamos que se utilize como 

objeto de pesquisa e contextualização o recurso hídrico presente em sua cidade, além disso, 

outros parâmetros podem ser usados como nitrogênio, fósforo, metais pesados e outros 

ficando a critério do docente.  
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APÊNDICE A- PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE SOBRE A QUALIDADE DO RIO 

PARAÍBA DO SUL 

Nome:                                                                                       Turma: 

1. Pode-se ter contato primário com as águas do Rio Paraíba do Sul, como nadar e 

mergulhar? 

(  )  Sim              (  ) Não 

Justificativa: 

 

2.   Em sua opinião, você acha que as águas do Rio Paraíba do Sul são de boa qualidade? 

(  )  Sim              (  ) Não 

Cite quais critérios você utiliza nessa avaliação: 

 

3.  No estado do Rio de Janeiro, os órgãos que realizam o monitoramento da qualidade das 

águas doces são o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Agência Nacional de Águas 

(ANA). Você sabe quais fatores biológicos, físicos e químicos que são usados para monitorar 

a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul? Se sim cite-os. 

 

4.    Como as alterações destes parâmetros afetam a vida aquática? 

 

5.    Liste abaixo as observações realizadas durante a visita ao Rio Paraíba do Sul 

Cor: 

Materiais flutuantes, inclusive, espumas não naturais:  

Odor: 

Resíduos sólidos:  

Outras observações: 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA TERCEIRA ETAPA DA SE 

1) Em recente acidente numa fábrica de papel, com graves consequências ambientais, 12 

milhões de litros de um rejeito, contendo diversos contaminantes  entre eles, a soda cáustica 

(NaOH), foram derramados no leito de um rio. Considere um ponto do rio, abaixo do lugar 

onde ocorreu a entrada da soda cáustica. O pH da água foi medido, neste local, num intervalo 

de tempo que vai da entrada da soda cáustica no rio até ocorrer a diluição desse contaminante. 

Indique a alternativa cujo gráfico melhor representa a variação do pH medido: 

 

2)Uma mineradora despeja em um rio água barrenta (turva), mas sem materiais tóxicos. 

Entretanto, após o início das atividades da mineradora, alguns pescadores começaram a 

reclamar que ficou mais difícil encontrar peixes neste rio. É possível relacionar a escassez de 

peixes com o despejo dessa água barrenta? Justifique sua resposta.  

3) Sal de cozinha (cloreto de sódio) e açúcar (sacarose) são sólidos brancos solúveis em água. 

Se forem adicionadas quantidades iguais em rios diferentes. Em relação a condutividade 

elétrica desses compostos nos rios, é correto afirmar que: 

a) o cloreto de sódio é um composto iônico e sua solução aquosa conduz corrente 

elétrica, devido à presença de moléculas de NaCl. A sacarose é um composto 

covalente e sua solução aquosa tem viscosidade muito alta, diminuindo a 

condutividade da água. 

b) uma substância como o cloreto de sódio, que em solução aquosa forma íons, é 

chamada de eletrólito. A solução de sacarose conduz corrente elétrica, devido à 

formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de sacarose e água.  

c) o cloreto de sódio é um composto iônico e suas soluções aquosas conduzem corrente 

elétrica, devido à presença de íons livres. A sacarose é um composto constituído de 

moléculas e suas soluções aquosas não conduzem corrente elétrica, pois as moléculas 

neutras de sacarose não contribuem para o transporte de cargas.  

d) a dissolução de sacarose em água leva à quebra das moléculas de sacarose em glicose 

e frutose e estas moléculas conduzem corrente elétrica. A solução de sal, por sua vez, 

apresenta condutividade menor que a da água destilada.  

e) soluções aquosas de sacarose ou de cloreto de sódio apresentam condutividade elétrica 

maior do que aquela apresentada pela água pura, pois há formação de soluções 

eletrolíticas. Os íons formados são os responsáveis pelo transporte de cargas em 

ambos os casos. 
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4) As águas do rio Paraíba do Sul foram classificadas como classe 2 pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) em 2008. Nas análises, o resultado para 

coliformes termotolerantes ficou entre 5 800 e 38 000 organismos em 100 mL de amostra. 

Você considera essa classificação correta? Justifique sua resposta. 

5) Um grave problema ambiental atualmente é o aquecimento das águas dos rios, lagos e 

mares por indústrias que as utilizam para o resfriamento de turbinas e elevam a temperatura 

até 25 ºC acima do normal. Isso pode provocar a morte de peixes e outras espécies aquáticas, 

ao diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Com um aumento acentuado na 

temperatura do Rio Paraíba do Sul é correto afirmar que isso causará: 

a) Esse aquecimento diminui a solubilidade do oxigênio na água, provocando o seu 

desprendimento.  

b)  Esse aquecimento provoca o rompimento das ligações H e O nas moléculas de água. 

c)  Esse aquecimento provoca o aquecimento do gás carbônico.  

d) Esse aquecimento faz com que mais de um átomo de oxigênio se liga a cada molécula 

de água.  

e) Os peixes e outras espécies acabam morrendo por aquecimento e não por asfixia.  

6) Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive em rios, lagos e 

oceanos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda 

influência na química das águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na 

química e na bioquímica da hidrosfera. Devido a sua baixa solubilidade em água (9,0 mg/l a 

20 °C) a disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a 

vida aeróbica e anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um 

sistema hídrico. A DBO corresponde à massa de O2 em miligramas necessária para realizar a 

oxidação total do carbono orgânico em um litro de água..  

Dados: Massas molares em g/mol: C=12; H=1; O=16 Suponha que 10 mg de açúcar (fórmula 

mínima CH2O e massa molar igual a 30 g/mol) são dissolvidos em um litro de água; em 

quanto a DBO será aumentada?  

a) 0,4 mg de O2/litro 

b)  1,7 mg de O2/litro  

c)  2,7 mg de O2/litro 

d) 9,4 mg de O2/litro  

e)  10,7 mg de O2/litro   

7) Sabendo que a legislação do CONAMA classifica as águas pelo uso que a população faz 

dela ( QUADRO A). Observem os dados dos parâmetros nos boletins de qualidade das águas 

do Rio Paraíba do Sul nas estações de amostragem PS0419 e PS0421 em Volta redonda 

descritos nos quadro B e C e respondas as seguintes questões a seguir: 
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a) Em qual mês os dados de oxigênio dissolvido são mais baixos? Como vocês poderiam 

explicar esse fato? 

b) Observem os dados de coliformes termotolerantes e digam em que mês esse parâmetro 

é mais elevado. Como vocês explicam esse fato?  

c) Se o pH, segundo o CONAMA, pode ter o mesmo valor da classe 1 à classe 4 das 

águas doces, por que ele continua a ser um parâmetro de qualidade importante a ser 

medido nas águas?  

d) Escolha uma estação de amostragem e faça a classificação da água do rio segundo a 

resolução 357 do CONAMA . 

e) A partir da classificação feita, cite quais fins as água do Rio Paraíba do Sul podem ter. 

f) Apontem nos dados de monitoramento quais parâmetros estão fora do recomendado e 

sugeria uma possível explicação desse fato, bem como uma explicação de como a 

alteração desse fenômeno afeta a vida aquática. 

Quadro A: Valores de alguns parâmetros de qualidade para a água doce de acordo com a Resolução 

357/2005 do CONAMA 

Parâmetro Unidade  Classe 

1 

Classe 

2 

Classe 

3 

Oxigênio dissolvido (OD) mg/L 6 5 4 

Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) 

mg/L até 3 até 5 até 10 

Turbidez UNT (unidade nefelométrica de 

turbidez) 

até 40  até 

100 

até 

100 

Ph - 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Fósforo total (ambiente lêntico) mg/L 0,020 0,030 0,050 

Fósforo total (ambiente lótico) 
 

0,025 0,050 0,075 

Coliformes termotolerantes organismos/100 mL até 

200 

até 

1000 

até 

2500 

 

Quadro B: Boletim de qualidade das águas da Região Hidrográfica III - Médio Paraíba do Sul no 

Município de Volta Redonda nas águas do Rio Paraíba do Sul, estação de amostragem PS0419- VR 
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Datas 

 

Parâmetro Novembro/2019 Dezembro/2019 Fevereiro/2020  

Oxigênio dissolvido (OD) 6,4 mg/L 6,0 mg/L 5,8 mg/L  

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO) 

< 2,0 mg/L < 2,0 mg/L 3,2 mg/L 

Turbidez 2,4 UNT 13,90 130,00 UNT 

Ph 7,7 7,8 6,9  

Fósforo Total  0,05 mg/L 0,03 mg/L 0,18 mg/L 

Coliformes termotolerantes - 490MP/100mL 49,000 

MP/100mL 

Temperatura da água  23 °C 23 °C 26 °C 
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Quadro C: Boletim de qualidade das águas da Região Hidrográfica III - Médio Paraíba do Sul no 

Município de Volta Redonda nas águas do Rio Paraíba do Sul, estação de amostragem PS0421- VR 

  
Datas 

 

Parâmetro Novembro/2019 Dezembro/2019 Fevereiro / 
2020 

Oxigênio dissolvido (OD) 6,2 mg/L 5,8 mg/L 3,8 mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO) 

< 2,0 mg/L < 2,0 mg/L 6,0 mg/L 

Turbidez 2,58 UNT 21,80 UNT 244 UNT 

pH 7,6 7,7 6,8 

Fósforo Total  0,07 mg/L 0,09 mg/L 0,47 mg/L 

Coliformes termotolerantes - 4700 MP/100mL 70,000 

MP/100mL 

Temperatura da água  25 °C 23 °C 25 °C 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA (2005). Dispõe sobre 

a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

Resolução n. 357, de 17 de março de 2005. Lex: Disponível 

em:http://pnqa.ana.gov.br/Publicacao/RESOLUCAO_CONAMA_n_357.pdf. Acesso em: 20 

abr. 2020. 

INEA – INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE. BOLETIM DE QUALIDADE DAS 

ÁGUAS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL Nº2 - fev, 2020 

Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Boletim-IQA-RH-

III-2020-N2.pdff>. Acesso em 17 de Ago 2020. 

INEA – INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE. BOLETIM CONSOLIDADO DE 

QUALIDADE DAS ÁGUAS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA III - MÉDIO PARAÍBA DO 

SUL. RESULTADOS REFERENTES AO ANO DE 2019. Disponível em: 

<http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/Consolidado-2019-RH-III.pdf>. 

Acesso em 17 de Ago 2020. 

MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o ensino médio volume 3. 2. ed., São 

Paulo: Scipione, 2013. 420 p.  

http://pnqa.ana.gov.br/Publicacao/RESOLUCAO_CONAMA_n_357.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/Consolidado-2019-RH-III.pdf
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ANEXO 1–TEXTO IMPORTÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA ÁGUA DOCE 

UTILIZADO NA SEGUNDA ETAPA DA SE 

IMPORTÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA ÁGUA DOCE  

A água nos mantém vivo controla o clima esculpe a terra, remove e dilui resíduos e 

poluentes, e é reciclada pelo ciclo hidrológico. Vivemos no planeta água, cuja preciosa 

película de água, na sua maioria, água salgada, cobre cerca de 71% da superfície terrestre. 

Todos os organismos são compostos por água. Olhe-se no espelho, o que você vê é 60% de 

água, a maior parte disso está em suas células.  

Você poderia sobreviver sem comida durantes várias semanas, mas apenas alguns dias 

sem água. Quantidades enormes de água são necessárias para lhe fornecer alimento, abrigo e 

atender a outras necessidades e desejos. c é um de nossos recursos mais mal administrados. 

Nós a desperdiçamos e poluímos.Também cobramos muito pouco para disponibilizá-la. Isso 

estimula o desperdício e a poluição desse recurso renovável para o qual não há substituto. 

Como Benjamin Franklin disse há décadas: “Apenas quando o poço seca é que sabemos o 

valor da água.” 

Somente uma pequena fração das abundantes reservas de água do planeta está 

disponível para nós como água doce (Figura 11.2). Se a reserva de água do mundo tivesse 

apenas cem litros, nossa reserva utilizável de água doce seria apenas 0,014 litros ou 2,5 

colheres de chá! 

 

As reservas de água doce do planeta são continuamente coletadas, purificadas, 

recicladas e distribuídas no ciclo hidrológico movido pelo sol(Figura 3.22). Esse magnífico 

sistema de purificação e reciclagem da água funciona bem desde que não sobrecarreguemos 

os sistemas de água com resíduos não degradáveis, ou de degradação lenta, ou retiremos água 

de fontes subterrâneas mais rápido do que é reposta. Em algumas partes do mundo, estamos 

fazendo ambas as coisas. 

No mundo, as diferenças na precipitação anual média dividem os países e pessoas 

entre os que têm água e os que não tem água . Chove bastante em alguns lugares, ao passo 

que chove muito pouco em outros( Figura 5.2). Por exemplo, o Canadá, com apenas 0,5% da 

população mundial, possui um quinto da água doce mundo. A china, com um quinto da 

população mundial, tem apenas 7% das reservas. 



61 

 

 

 

Fonte: MILLER, G. T. Ciência Ambiental. Tradução da 11° ed. norte-americana, São Paulo: 

Cengage Learning, 2007. 123 p. 
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ANEXO 2– ROTEIRO EXPERIMENTAL DO PARÂMETRO FÍSICO TURBIDEZ 

Orientações para os professores: Aconselha-se que este seja um experimento descritivo, onde 

os alunos devem realizá-lo, o professor deve apenas mediar, não obrigatoriamente, dirigir a 

atividade. Dessa forma, aconselhamos que seja feito em grupo, o professor deverá passar em 

uma aula antes, o roteiro sobre a construção do Turbidímetro, e cada grupo deverá fazer e 

trazer para próxima. Dessa forma, em sala de aula cada grupo realizará o experimento para a 

determinação da turbidez das soluções propostas no roteiro.  

CONSTRUINDO UM TURBIDÍMETRO  

O tubo turbidímetro adapta-se satisfatoriamente ao método nefelométrico, visto que a 

luz solar incide a 90º com a lateral do tubo e os olhos do usuário funcionam como sensores 

que ficam localizados na extremidade aberta do tubo. A quantificação é dada por uma escala 

calibrada no próprio tubo. A utilização do tubo turbidímetro é bastante simples, para isso 

basta estar em um ambiente iluminado com luz natural.  

Material necessário 

● Três garrafas de água mineral pequenas e vazias (de aproximadamente 500 mL); 

● Um tubo de esmalte para unhas na cor branca; 

● Um tubo de esmalte para unhas na cor preta; 

● Um estilete; 

● Uma régua; 

● Cola. 

O que fazer? 

O turbidímetro é feito utilizando-se as três garrafas de água mineral de mesmo 

tamanho e forma. 

a.  Cortem a primeira garrafa na parte superior a aproximadamente 11 cm da base. descartem 

a parte de cima e reservem a de baixo. Lembrem-se de descartar o plástico num contêiner 

próprio, usado em coleta seletiva.  

b. Cortem o fundo da segunda garrafa. Em seguida, vocês devem retirar a parte superior 

cortando-a, aproximadamente, a 12 cm da base. Reparem que o lado de baixo da garrafa fica 

mais largo e o de cima, mais fino.  

c. Encaixem a segunda garrafa na primeira utilizando o lado mais fino. Tomem cuidado para 

não amassar a garrafa.  

d. Cortem o fundo da terceira garrafa. Em seguida, cortem a parte superior, sendo que o corte 

pode ser feito perto do gargalo da garrafa, aproximadamente a 15 cm da base. 

e. Encaixem a terceira garrafa na segunda. Reparem que o encaixe precisa ficar bem-feito. 

Testem o turbidímetro colocando água, para se certificarem de que ele não está vazando. Se 

necessário, usem cola. 

f.   Com os esmaltes, vocês irão pintar o fundo. 

 

Graduação do turbidímetro 
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Graduem o tubo a partir de sua base, conforme mostra o quadro a seguir.  

Podem-se usar tubos com diâmetros (d) variados para a construção do turbidímetro. No 

entanto, ele deve ser calibrado e, para isso, podemos usar algumas relações matemáticas que 

possibilitam calcular a altura (h), a partir da base, que deve ser marcada no tubo. 

 

Quadro A: Relações matemáticas para a calibração do tubo em unidades de turbidez 

Linha  Altura a partir da base (cm)  Unidades de turbidez (UNT) 

1 h = 148/d 2 200 

2 h = 231/d 2 100 

3 h = 387/d 2 50 

4 h = 629/d 2 20 

5 h = 874/d 2 15 

6 h = 1087/d 2 10 

 

DETERMINAÇÃO DA TURBIDEZ DE AMOSTRAS  

Material  

● Quatro béqueres de 500 mL; 

● Água da torneira de sua casa e do Rio Paraíba do Sul 

● Farinha de trigo; 

● Etiquetas adesivas; 

● Um bastão de vidro ou uma colher; 

● Tubo turbidímetro construído na atividade anterior. 

O que fazer ? 

a.  Enumerem os quatro béqueres utilizando as etiquetas adesivas.  

b.  No primeiro béquer, coloquem aproximadamente 400 mL de água de torneira.  

c.  No segundo béquer, coloquem aproximadamente 400 mL de água e uma colher de farinha 

de trigo. 

d.  No terceiro béquer, coloquem aproximadamente 400 mL de água e três colheres de farinha 

de trigo. 

e. No quarto béquer, coloquem aproximadamente 400 mL da água do corpo de água que 

vocês escolheram para analisar nas atividades anteriores. 

f.   Reproduzam o quadro  seguinte no caderno 



64 

 

Quadro B: Diferentes amostras para testar a turbidez 

Sistemas  Constituição  Aparência  Turbidez (UNT) 

1 água de torneira 
  

2 água + 1 colher de farinha 
  

3 água + 3 colheres de farinha 
  

4 amostra do Rio Paraíba do Sul 
  

 

g.   Observem a aparência dos quatro sistemas e preencham o quadro no caderno.  

h.  Meçam a turbidez dos sistemas 1, 2, 3 e 4. Para isso, encham o tubo turbidímetro que 

vocês construíram na Atividade anterior com a amostra a ser analisada. Coloquem o tubo em 

posição vertical, pouco a pouco, até que não se consiga distinguir as cores pretas e brancas 

marcadas no fundo do tubo. Façam a leitura correspondente à altura que o líquido alcançar no 

tubo comparando-se o nível da água com as marcações do tubo, determinando-se, assim, a 

faixa de turbidez da amostra. 

QUESTÕES 

 

1. Qual dos sistemas da atividade experimental apresenta maior turbidez? Proponham uma 

explicação para os valores diferentes. 

2.  Os sistemas 2 e 3 podem ser caracterizados como soluções? Justifiquem.  

3.  Em que condição podemos visualizar partículas dispersas na água? 

4. As água de um rio próximo a uma mineradora despeja nele água barrenta (turva), mas sem 

materiais tóxicos os valores de Turbidez para o rio foi de 120 UNT. Mesmo a água não tendo 

presença de outros contaminantes ela pode ser utilizada para consumo humano? Justifique. 

 

Adaptado: MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o ensino médio volume 3. 

2. ed., São Paulo: Scipione, 2013.  
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ANEXO 3– TEXTO SOBRE O HISTÓRICO DOS CONCEITOS DE ÁCIDOS E 

BASES, UTILIZADO NOS ESTUDOS SOBRE O PARÂMETRO QUÍMICO pH 

FATOS HISTÓRICOS SOBRE ÁCIDOS E BASES  

Ácidos e bases são conceitos de especial interesse na química, cuja história remonta a 

períodos anteriores à própria institucionalização desta ciência, e que ao longo do tempo têm 

sido definidos a partir de diferentes referenciais químicos.  

Assim como salientam Silva e Santiago (2012), substâncias ácidas e básicas já eram 

conhecidas pelos egípcios na Antiguidade, que dominavam a fermentação alcoólica e acética 

para a produção de vinho e vinagre. Mas a primeira conceituação para ácido provavelmente 

deriva dos gregos que associaram as substâncias ao seu sabor, e dos romanos, com o termo 

acidus significando azedo (CHAGAS, 2000).  

O conhecimento sobre estas classes de compostos químicos foi progressivamente 

incrementado ao longo da Idade Média pelos estudos alquímicos. Enquanto os alquimistas 

árabes tinham particular conhecimento sobre os ácidos fracos de origem orgânica, os 

alquimistas europeus começaram, a partir do século XIII, a isolar e utilizar os ácidos minerais, 

sendo o primeiro deles o ácido nítrico, obtido a partir da destilação de salitre (nitrato de sódio 

e potássio), seguido pelo óleo de vitríolo, nome original do ácido sulfúrico, gerado pela 

destilação de sulfatos metálicos (sulfato de cobre, o vitríolo azul; (sulfato de alumínio e 

magnésio, ou alumbre) (FRUNZ, 1989). 

É importante ressaltar que neste período a maior parte das informações e elaborações 

teóricas eram feitas por alquimistas e, a depender do período e localidade, os escritos foram 

redigidos com forte conteúdo místico e com linguagem metafórica, o que dificulta sua 

compreensão. Apesar disso, encontra-se já no início da Idade Média referências aos ácidos e 

álcalis, como nos escritos de Olympiodoros ao referir-se ao “nitronoil”, que teria a capacidade 

de dissolver metais, o que seria condizente com o comportamento do ácido nítrico 

(SZABADVARY, 1966).  

Há ainda uma questão interessante a se analisar do ponto de vista da história dos 

ácidos e bases na idade média. Três das mais importantes substâncias descobertas nesse 

período (o ácido nítrico, o ácido sulfúrico e a água régia) estão presentes no livro 

Summaperfectionismagisterii do alquimista árabe JâbirIbnHayyân (Geber – na forma 

latinizada). Este alquimista teria vivido entre o século oito e nove, contudo não há registro da 

versão original do livro, e as primeiras referências a ele datam do século XIII. Assim, 

especula-se que o livro seja na verdade fruto dos trabalhos de vários alquimistas europeus que 

publicaram suas invenções sob um nome conhecido para dar maior projeção, ou para fugir à 

proibição da igreja católica às práticas alquimistas.  

O fato é que esses ácidos ganham destaque nesse período histórico em função das 

propriedades de dissolver metais. Como destaca Greenberg (2007), a água régia tem a 

propriedade de dissolver ouro e permitir sua recuperação depois.  



66 

 

Anos mais tarde, no século XVII, surge uma das primeiras tentativas de teorizar os 

conceitos de ácido e base, feita por Johann Baptist Van Helmont (1580-1644) em um sistema 

holístico cujo objetivo era unificar por meio de analogias os conhecimentos alquímicos e 

fisiológicos (SILVA e SANTIAGO, 2012; GREENBERG, 2009).  

Esse esforço está registrado nos estudos médicos de Van Helmont que foram 

publicados postumamente por seu filho, com o título de Ortusmedicinae (1648). Esta obra 

trazia várias considerações a respeito dos ácidos, entre elas o reconhecimento de um ácido e 

da bile na digestão e o papel de um ácido na inflamação e produção do pus (GREENBERG, 

2009).  

Contudo outro alquimista, Sylvius (François Dubois) (1614-1672), propôs uma nova 

classificação para a bile. Segundo este, apesar da bile apresentar um gosto ácido, ela se 

comporta como um álcali.  

Para além desta contribuição, Sylvius imaginou a interação dos ácidos e bases nos 

organismos vivos com uma batalha, uma vez que estas duas classes de compostos quando em 

contato produzem efervescência e liberam calor. Às contribuições de Sylvius, seu discípulo – 

Otto Tachenius (1610- 1680) inseriu a ideia de sal, como o produto de uma reação ácido-

alcali, o que representou um avanço em relação à definição meramente sensorial que havia 

(GREENBERG, 2009).  

Mas somente com Robert Boyle (1627 - 1691) surgiram os primeiros referenciais 

químicos para classificar tais compostos. Na sua obra Reflexionsuponthehypothesisof álcali 

andacidium, publicado em 1675, define que substâncias ácidas eram aquelas capazes de tornar 

vermelho o tornassol e álcali as que tornavam verde. (SZABADVÁRY, 1964) . 

As primeiras conceituações que buscaram definir ácido e base com sua estrutura 

química são atribuídas a Antoine Lavoisier (1743-1794) que em seus estudos concluiu que as 

substâncias ácidas seriam portadoras do gás oxigênio. Anos mais tarde essa conceituação foi 

refutada por Claude L. Berthollet ao indicar que o ácido prússico (HCN) não possuía 

oxigênio. Contudo, por se tratar de um ácido fraco, a maior parte dos químicos da época 

considerou que o ácido prússico não seria um ácido verdadeiro e, portanto, mantiveram sua 

confiança na formulação de Lavoisier. Apenas em 1810, com a argumentação de 

HumphryDavy sobre análises de hidrácidos, esse conceito perde adeptos.  

Segue-se a isto a elaboração da teoria eletrolítica de Arrhenius, que veio a ser uma das 

mais conhecidas definições ácido-base, tendo contribuições de distintos cientistas, como 

HumphryDavy, que sugeriu o hidrogênio como fator de acidez, e Jons Jacob Berzelius, que 

propôs um sistema dualístico, considerando que todo sal seria formado pela junção de um 

ácido com uma base. Essas conceituações e os estudos eletrolíticos formaram as bases para 

que Arrhenius viesse a propor anos depois aquela que hoje é uma das mais conhecidas 

conceituações para essas funções químicas (SILVA e SANTIAGO, 2012).  
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Por volta de 1905, E. C. Franklin e outros químicos perceberam que não apenas a 

água, mas outros solventes apresentavam um comportamento parecido em sua autoionização. 

Das observações iniciais com amônia líquida e outros solventes surgiu a conceituação 

segundo os sistemas solventes, na qual seria ácida toda substância que promovesse o aumento 

da concentração do cátion e básica toda substância que promovesse o aumento da 

concentração do ânion (CHAGAS, 1999). Mesmo com essa grande contribuição, os conceitos 

de ácido e base permaneciam restritos a um solvente. Em 1923, trabalhando de maneira 

independente, dois químicos (JohannesNicolausBrønsted, Thomas Martin Lowry) propuseram 

o conceito com base na transferência protônica, em que ácido seria toda substância capaz de 

doar um próton e base toda substância capaz de receber. Essa conceituação tinha a vantagem 

de independer do meio. No mesmo ano, Lewis propôs, juntamente com a conceituação 

protônica, a do par eletrônico, que interpretava a acidez em termos de doação de um par de 

elétrons, ampliando a definição de reações ácido-base para substâncias que não continham 

hidrogênio em sua estrutura.  

Em 1939 dois novos conceitos de ácidos e bases foram publicados. O primeiro 

proposto por Hermann Lux (1904-1999) e posteriormente aprimorada por HåkonFlood (1905 

- 2001), diferente da proposição de Brønsted-Lowry tinha sua ênfase no íon O2- , sendo 

classificadas como ácidas as substâncias que recebem óxido, e básicas as substâncias 

doadoras de óxido. Segundo Chagas (1999) esse conceito “mostrou-se bastante útil para tratar 

de reações envolvendo líquidos iônicos (sais e óxidos fundidos) que ocorrem na metalurgia, 

na fabricação de vidro e cerâmica, nos sistemas geoquímicos (...)”. No mesmo ano Michail 

IllyichUsanovich (1894-1981), publicou sua conceituação. Segundo a qual  

“Definia ácido como a espécie que reage com a base para for- mar sais, doando 

cátions ou aceitando ânions ou elétrons, e base como a espécie que reage com o 

ácido para formar sais, doando ânions ou elétrons ou combinando-se com cátions. 

Essas definições são de certo modo seme-lhantes aos conceitos de reagentes 

eletrofílicos e nucleofílicos de Ingold. Apesar de constar por algum tempo em 

vários textos, e ser eventualmente mencionada, praticamente não gerou nenhuma 

linha de pesquisa.” (CHAGAS, 1999) 

Por fim, em 1954, I. Lindqvst e V. Gutmann tentaram unificar as conceituações de 

Lux-Flood, a protônica e a dos sistemas solventes propondo a teoria ionotrópica . Contudo, 

essa conceituação não despertou o interesse da comunidade científica, nem gerou novas linhas 

de pesquisas. 

Fonte: Nunes, A. O.  POSSIBILIDADES DE ENFOQUE CTS PARA O ENSINO 

SUPERIOR DE QUÍMICA: Proposta de uma abordagem para ácidos e bases, 2014. 228 f. 

Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal – RN, 2014 
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ANEXO 4– ROTEIRO EXPERIMENTAL DO PARÂMETRO QUÍMICO pH 

Orientações para os professores: Aconselha-se que este seja um experimento descritivo, onde 

os alunos devem realizá-lo, o professor deve apenas mediar, não obrigatoriamente, dirigir a 

atividade. Dessa forma, aconselhamos que se possível, que seja feito em grupos e que haja 

uma discussão em relação aos valores encontrados por cada grupo. 

MEDINDO O pH DE UMA AMOSTRA DE ÁGUA A PARTIR DE UMA ESCALA 

DE  pH 

Nesta atividade vocês vão utilizar materiais comuns e um indicador obtido do repolho 

roxo para reconstruir uma escala aproximada de valores de pH. 

Material 

● Solução diluída de ácido clorídrico (HCl); 

● Solução diluída de hidróxido de sódio (NaOH); 

● Um pedaço pequeno de repolho roxo; 

● LIquidificador; 

● Uma peneira fina; 

● Uma proveta de 5mL; 

● Dois béqueres de 250 mL; 

● Um béquer de 1 L. 

O que fazer? 

a. Preparem uma solução diluída de ácido clorídrico (HCl), diluindo 1 mL de ácido 

concentrado (ácido muriático, geralmente vendido em depósitos de construção ou casas de 

piscina) em água até completar 100 mL. 

b. Preparem uma solução diluída de hidróxido de sódio (NaOH), dissolvendo uma pastilha de 

soda cáustica em 100 mL de água. 

c.  Preparem também o extrato de repolho roxo, cortando um pedaço pequeno de repolho roxo 

e batendo no liquidificador com 1 L de água. A seguir, coem a mistura numa peneira fina. O 

extrato deve ser usado imediatamente, pois se decompõe com facilidade. 

 

PREPARANDO A ESCALA-PADRÃO DE pH 

Material 

● Extrato de repolho roxo e soluções de HCl e NaOH (preparadas na arte A); 

● 5mL de vinagre branco; 

● 5mL de álcool etílico comercial; 

● 20 mL de água destilada; 

● 5mL de detergente à base de amoníaco; 

● Sete tubos de ensaio; 

● Um suporte para tubos de ensaio; 

● Um conta-gotas. 
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O que fazer? 

a.  Preparem sete tubos de ensaio com as soluções indicadas no quadro a seguir: 

 

Solução  Preparo  Valor aproximado 

de pH 

1 5mL de HCl diluído  5 mL do extrato de repolho roxo 1 

2 5mL de água destilada  5 gotas de vinagre branco  5 mL 

do extrato de repolho roxo 

3 

3 5mL de álcool etílico comercial  5 mL do extrato de 

repolho roxo 

5 

4 5mL de água destilada  5 mL do extrato de repolho roxo 6 

5 5mL de água destilada  1 gota de detergente à base de 

amoníaco 

5mL do extrato de repolho roxo 

9 

6 5mL de água destilada  5 gotas de detergente à base de 

amoníaco  5 mL do extrato de repolho roxo 

11 

7 5mL de NaOH diluído  5 mL do extrato de repolho roxo 12 

TESTANDO O pH DE DIFERENTE AMOSTRAS  

Vocês irão testar o pH de algumas amostras de água. Para isso, coletem água do principal 

corpo d'água de sua cidade em diferentes pontos. Usem também água da torneira da escola e 

água mineral com gás e sem gás. 

Material 

● Um tubo de ensaio para cada amostra de água que será testada; 

● Extrato de repolho roxo (preparado na parte A). 

O que fazer? 
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a.  Para testar cada amostra, coloquem, em um tubo de ensaio, 5 mL de extrato de repolho 

roxo e 5 mL da amostra a ser testada. Comparem a cor obtida com a escala-padrão, preparada 

na parte B desta atividade. 

QUESTÕES 

 

1.  Qual é a função do extrato de repolho roxo no experimento realizado? 

2.  Nas soluções 1, 2 e 3 foram adicionados ao repolho roxo uma amostra de HCl diluído, 

vinagre branco e álcool etílico comercial, respectivamente. O que essas substâncias têm em 

comum em termos de comportamento ácido/ básico? 

3.   Já nas soluções 5 e 6 foram adicionadas ao repolho roxo amostras de solução de amônia e 

na solução 7 foi adicionado NaOH. O que essas substâncias adicionadas têm em comum 

em termos de comportamento ácido/ básico? 

4. Reconhecendo a presença desse equilíbrio no extrato de repolho roxo, indiquem qual será a 

cor predominante do extrato de repolho se: 

a) Adicionarmos uma grande quantidade de água de um Rio, que acidentalmente foi 

contaminado, e apresenta elevadas concentrações de substâncias ácidas ? 

b) Adicionarmos grande quantidade de água de um Rio próximo a uma fábrica de papel que, 

são despejados nele soda cáustica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado: MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o ensino médio volume 3. 

2. ed., São Paulo: Scipione, 2013. 
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ANEXO 5– ROTEIRO EXPERIMENTAL DO PARÂMETRO QUÍMICO OXIGÊNIO 

DISSOLVIDO  

Orientações para os docentes: Aconselha-se que este experimento seja uma demonstração 

prática, ou seja, que o professor faça para todos os alunos visualizarem. Isso se deve 

principalmente por causa dos reagentes utilizados que podem ser de difícil obtenção e também 

devido ao fato de que procedimento experimental requer mais cuidado e atenção. No entanto, 

os alunos devem fazer as anotações para que posteriormente, nas questões, possam determinar 

a concentração do oxigênio dissolvido. 

DETERMINAÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) EM UMA AMOSTRA DE ÁGUA  

Material 

●  Sulfato de manganês (II) sólido (MnSO4); 

● Iodeto de potássio sólido (KI);  

● Hidróxido de sódio sólido (NaOH); 

● Solução de tiossulfato de sódio (Na2S2O3); 

● Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4); 

● Amostras de água para análise; 

● Um frasco transparente de 100 mL;  

● Um balde (para coleta da água); 

● Colher medidora; 

●  Béquer de 50 mL;  

● Duas seringas de 5mL e uma de 20 mL (descartáveis);  

● Uma proveta de 5mL;  

● Luvas de látex;  

● Papel toalha;  

● Balança;  

● Balão volumétrico de 100 mL;  

● Conta-gotas. 

O que fazer? 

a. Encham o frasco transparente de 100 mL com a amostra de água a ser analisada evitando a 

formação de bolhas. Para isso, usando as luvas de látex, mergulhem o frasco no balde com a 

amostra, tampando-o ainda dentro da água. A entrada de bolhas no frasco inviabiliza a medida 

da quantidade de oxigênio dissolvido, por isso a solução deve encher totalmente o frasco. Ao 

retirarem o frasco do balde, enxuguem-no com papel toalha e observem se existem bolhas. Se 

existirem, repitam o procedimento até conseguirem que o frasco fique cheio de água, mas sem 

bolhas. 

b.  Preparem uma solução saturada de sulfato de manganês (II) (MnSO4). Adicionem MnSO4 

em 5 mL de água e mexam com a colher até que o sólido não se dissolva mais. Aguardem por 

um instante, mexendo a solução resultante com a colher. Se todo o sólido se dissolver, 

coloquem mais, até que reste algum sólido não dissolvido.  
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c.  Para que os procedimentos descritos no item D atinjam o resultado esperado, rapidamente 

um dos integrantes do grupo deve retirar os 3 mL da amostra de água enquanto o outro, já 

com o volume da solução medido, adiciona o MnSO4 ao frasco.  

d.  Utilizando uma das seringas de 5 mL, retirem 3 mL da amostra de água que está no frasco 

e descartem na pia. Esses 3mL são retirados para que se possa adicionar a mesma quantidade 

da solução de MnSO4. Logo em seguida, com o auxílio da outra seringa de 5mL, adicionem 3 

mL da solução preparada em B no frasco da amostra de água a ser analisada. Tampem o 

frasco e agitem-no levemente. Tomem cuidado para não deixar que se formem bolhas no 

frasco, por isso é preciso retirar exatamente a quantidade de amostra equivalente ao que vai 

ser adicionado a cada etapa. Reproduzam o quadro a seguir no caderno e anotem suas 

observações. 

 

Procedimento Observações 

adição da solução de MnSO4 com posterior agitação   

adição de hidróxido de sódio (NaOH)  

adição de iodeto de potássio (KI)  

adição de 2 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado  

adição de gotas de tiossulfato de sódio (Na2S2O3)  

e. Abram o frasco. Peçam ao professor que adicione quatro pastilhas de NaOH com a colher 

medidora. Fechem o frasco novamente. Anotem suas observações no quadro que vocês 

construíram no caderno.  

f.  Deixem a amostra em repouso por alguns minutos até a decantação do material formado.  

g. Abram o frasco novamente. Retirem 3mL da solução sobrenadante contida no frasco da 

amostra e descartem na pia. Aqui é necessário cuidar para que apenas o líquido seja retirado. 

Este procedimento é feito para que o volume das substâncias a serem adicionadas a seguir 

caiba no frasco. Adicionem no frasco da amostra aproximadamente 0,5 g de KI. Tampem o 

frasco novamente e agitem-no bem.  

h. Abram o frasco novamente. Peçam ao professor que adicione cuidadosamente 2mL de 

H2SO4 concentrado. Tampem o frasco novamente e agitem- -no levemente. Anotem suas 

observações no quadro construído no caderno.  

i. Preparem uma solução de Na2S2O3 utilizando 0,47g dessa substância diluída no balão 

volumétrico de 100 mL.  
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j. Com a seringa de 20 mL, retirem 20 mL da solução do frasco contendo a amostra e 

transfiram para um béquer de 100 mL. 

k. Utilizando o conta-gotas, adicionem a solução de Na2S2O3 preparada em I, gota a gota, 

agitando após a adição de cada gota, até que a solução mude de cor. Contem quantas gotas de 

tiossulfato foram utilizadas e anotem esse número.  

l.   Repitam o procedimento realizado em K mais duas vezes. 

QUESTÕES 

1) Façam a determinação do oxigênio dissolvido obtendo a média do número de gotas gastas 

nos três procedimentos de adição de Na2S2O realizados em K e L e consultando o quadro a 

seguir. 

2) Comparem o valor da concentração de oxigênio que vocês encontraram na água analisada 

com os valores permitidos para cada classe de água de acordo com o Conama (quadro B). Em 

que classe vocês enquadram a amostra de água do Rio Paraíba do Sul?  
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Quadro A: Esquema de interpretação do resultado experimental, relacionando o número de gotas 

gastas na titulação com a concentração de oxigênio dissolvido. 

Gotas de solução de tiossulfato gastas  Concentração de oxigênio dissolvido na amostra (em mg/L) 

5 3,0 

6 3,6 

7 4,2 

8 4,8 

9 5,4 

10 6,0 

11 6,6 

12 7,2 

13 7,8 

14 8,4 

15 9,0 

16 9,6 

17 10,2 

18 10,8 

19 11,4 

20 12,0 

21 12,6 

Quadro B: Valores de alguns parâmetros de qualidade para a água doce de acordo com a Resolução 

357/2005 do Conama. 
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Parâmetro Unidade Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Oxigênio dissolvido (OD) mg/L 6 5 4 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L até 3 até 5 até 10 

Turbidez UNT (unidade 

nefelométrica de 

turbidez) 

até 40  até 100 até 100 

Ph - 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Fósforo total (ambiente lêntico) mg/L 0,020 0,030 0,050 

Fósforo total (ambiente lótico)  0,025 0,050 0,075 

Coliformes termotolerantes organismos/100 ml até 200 até 1000 até 2500 

Fonte: MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o ensino médio volume 3. 2. ed., São 

Paulo: Scipione, 2013.  


