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1 INTRODUÇÃO  

 

 Na sociedade atual, a ciência e a 

tecnologia desempenham um papel 

fundamental tanto nos sistemas produtivos e 

de serviços como na vida cotidiana. Seria 

difícil compreender o mundo moderno sem 

compreender o papel da ciência e da 

tecnologia, o que os estudantes e a 

população em geral necessitam, é de uma 

cultura cientifica e tecnologia de base que 

lhes permitam entender melhor o seu 

ambiente. Uma das razões pelas quais a aprendizagem da ciência é um dos objetivos 

centrais da educação cientifica no século XXI. 

 Nesse contexto, constata-se nas atividades escolares a habilidade de explicar 

exercendo um papel fundamental para atingir um dos objetivos da educação científica no 

século XXI. Na área da Química, aprender essa ciência significa exigir que o estudante 

apropriasse explicar cientificamente uma Reação Química, uma vez que a própria 

natureza desta ciência estabelece como um dos suas bases estruturantes o domínio das 

reações químicas, como também seus modelos explicativos.  

 A aprendizagem sobre Reação Química é complexa, fator que colabora para a 

manutenção de ideias prévias destoantes dos conhecimentos cientificamente aceitos e o 

surgimento de concepções alternativas. O entendimento das Reações Químicas requer 

que o estudante desenvolva habilidades adequadas para explicar, descrever, interpretar, 

representar as Reações Químicas, podendo estas possibilitar a transição esperada do 

plano macroscópico para os modelos explicativos microscópicos, favorecendo assim o 

desenvolvimento da sua aprendizagem. 

 Raramente percebemos que muitos dos aspectos da contemporaneidade a que 

nos referimos estão intimamente ligados a diferentes aspectos da aprendizagem da 

Química: o buraco da camada ozônio, a chuva ácida, o efeito estufa, dessalinização da 

água do mar, tratamento de esgoto, tratamento de resíduos, células de combustível, 

baterias recarregáveis, biocombustíveis, tintas anticorrosão de termoplásticos modernos, 

fibras sintéticas, antibióticos, semicondutores, café descafeinado, cerveja sem álcool, 

adoçantes de baixas calorias, alimentos liofilizados. Raramente paramos para pensar que 

em todos os lugares estamos sujeitos às leis da Química, e se avançarmos mais, 
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poderemos observar, o arranjo cuidadoso de átomos que é encontrado no mundo mineral 

e da diversidade e complexidade das Reações Químicas nos organismos vivo. Cada 

momento de nossa existência depende inteiramente da complexa e altamente série de 

Reações Químicas que ocorrem em nossos corpos e o mundo que nos rodeia.  

 Nesse sentido, a Química está presente em todos os lugares e em todas as 

atividades humanas, a vida diária nos fornece muitos temas de interesse que podem ser 

empregadas no ensino-aprendizagem desta disciplina. Resultando um interesse em 

manifestar um olhar crítico sobre o nosso mundo, questionando os fenômenos que 

acontecem ao nosso redor, tentando entender e formular possíveis respostas. Desta 

forma, verificamos o quanto é importante a Química ser estudada no ensino médio no 

contexto da educação científica do século XXI, principalmente exigindo que o estudante 

desenvolva explicações científicas sobre as Reações Químicas.  

 O professor neste sentido surge como uma peça fundamental para o 

desenvolvimento dos estudantes no que tange a habilidade de explicar as Reações 

Químicas. Este deve orientar e proporcionar uma aprendizagem no sentido de vencer 

barreiras estabelecidas pelo sistema tradicional, possibilitando aos estudantes o seu 

pleno desenvolvimento como pessoas capacitadas para inserção social e cidadã, atuando 

como ator principal de intervenção de seu próprio processo histórico.  

 Sendo assim, o professor de Química deve desenvolver estratégias de ensino e 

aprendizagem que favoreçam a apropriação dos conhecimentos químicos de maneira 

sistêmica possibilitando que o estudante explique os acontecimentos. Aprender Química é 

aprender a explicar o que se sabe, e, nesse sentido, o professor de Química é também 

professor de uma linguagem. Aprender Química é aprender a expressar e explicar melhor 

o que se sabe, produzindo textos científicos com diferentes metas e estruturas. 
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2 A EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Por que ocorre uma reação 

química? Como é que uma esponja 

de aço enferruja? Esses são 

exemplos de questões tipicamente 

encontradas nos livros e discutidas 

nas salas de aula de Ciências e que 

necessitam de explicação. Embora 

haja quase um consenso de que 

explicar é, possivelmente, a tarefa mais fundamental de um professor de Ciências, há 

dúvidas a respeito do que constitui uma boa explicação. Uma explicação que satisfaz o 

professor, muitas vezes, contraria as ideias que os estudantes têm a respeito do mundo 

físico. Uma explicação baseada no senso comum frequentemente não encontra paralelo 

na visão correntemente aceita pelos cientistas. E o trabalho diário na sala de aula é tentar 

estabelecer nexos, continuidades, relações entre essas diferentes visões de mundo e 

aproximar posições que se encontram separadas por abismos conceituais. 

 Neste contexto, surge a seguinte pergunta: O que é explicar?  

 

 

2.1 O QUE É EXPLICAR? 

 

 Explicar é a capacidade de expressar os resultados do raciocínio próprio, justificar 

os raciocínios em termos de considerações evidentes, conceituais, metodológicas, com 

critérios definidos e de forma contextualizada, com argumentos coerentes. A explicação 

supõe fazer menção dos resultados, justificar procedimentos e apresentar resultados. A 

explicação constrói-se a partir da relação entre o observável e o não-observável. O 

observável, o fenômeno deve ser relacionado com o não-observável, ou seja, a 

“essência”, que, como teoria-modelo, fornece uma justificativa ao por que o fenômeno 

acontece. Explicar implica diferenciar o fenômeno de sua essência. A estrutura da 

explicação implica conectar a situação inicial do fato com a final, por média de diversas 

relações causa-efeito.  
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Fonte: Núñez e Lima, 2008. 

 

 Neste contexto, surge outra pergunta: Quais os tipos de Explicações? 

 

 

2.2 TIPOS DE EXPLICAR 

 

 As explicações podem ser classificadas em cinco tipos: intencional, descritiva, 

interpretativa, causal e preditiva. 

Tipo de explicação Significado  

Intencional  Intencional Por quê? Solicita-se uma explicação, ou 

seja, qual é o problema ao qual se responde. 

Descritiva  Como se comporta o fenômeno explicado? 

Interpretativa Qual é a composição do fenômeno? Do que ele é 

composto? 

Causal  Por que o fenômeno se comporta dessa forma e não 

de uma outra? 

Preditiva  Como se deve comportar um fenômeno em outras 

circunstâncias? 

Fonte: Adaptado, Núñez e Lima, 2008.  
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3 FUNDAMENTOS DA UNIDADE DIDÁTICA: A TEORIA DE ASSIMILAÇÃO DE P. YA. 

GALPERIN 

 

 A teoria de Galperin apresenta uma importante contribuição metodológica 

científica para atividade de ensino, ao explicar que a assimilação dos conhecimentos 

ocorre em etapas fundamentais, no sentido da passagem do plano da experiência social 

para o da experiência individual. A teoria consiste em, inicialmente, encontrar a forma 

adequada da ação; segundo, encontrar a forma material de representação da ação e, 

terceiro, transformar essa ação externa em interna (NUÑEZ, 2009). O processo de 

internalização se dá por cinco etapas de assimilação, das quais estão dispostas em: 

 

 

3.1 ETAPA MOTIVACIONAL  

 

 A primeira etapa tem como principal objetivo preparar e motivar os estudantes 

para assimilarem novos conhecimentos e procedimentos. Segundo Núñez (2009) é 

necessário, inicialmente, criar nos estudantes uma disposição positiva para o estudo, no 

processo de elaboração da atividade de aprendizagem. A motivação para aprender é 

sempre definida por valores que favoreçam e que justifiquem a aprendizagem como 

atividade de estudo. 

 O estudante precisa estar motivado para desenvolver a habilidade de explicar 

reações químicas, de modo que o desenvolvimento desse processo de formação 

disponha-se de forma satisfatória. Para que o processo de formação da atividade ocorra 

de forma satisfatória, é necessário buscar os motivos da atividade, que neste caso, 

correspondem a dois tipos: externos e internos.  

 A aprendizagem por situações problemas corresponde a um dos elementos que 

promovem a motivação interna dos estudantes, no qual o desenvolvimento de conceitos 

se conecta a sua experiência, seu dia-dia, ao ver a aplicação prática de seus novos 

conhecimentos. Sendo assim, os estudantes podem ficar motivados ao presenciar a 

aplicação prática de seus novos conhecimentos na atividade de aprendizagem (NÚÑEZ, 

2009). Os estudantes do Ensino Médio podem observar a aplicação da explicação de 

reações químicas tanto em seu desempenho pessoal na resolução de problemas quanto 

na contribuição para seu desenvolvimento estudantil.  
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3.2 ESTABELECIMENTO DA BOA 

 

 A segunda etapa é o estabelecimento da Base Orientadora da Ação (BOA), o 

estudante elabora a orientação para a atividade. Essa etapa deve ser estabelecida num 

processo de elaboração do conhecimento, de tal modo que o estudante possa construir, 

junto com o professor, o modelo da atividade que realizará (a habilidade em formação). O 

estudante deve dispor de todos os conhecimentos necessários sobre o objeto da ação, as 

condições, as ações que compreendem a atividade a serem realizados, os meios de 

controle e deve conhecer, nesta etapa, os limites de aplicação de tal atividade. Para 

Galperin (1959), a orientação é sinônimo de compreensão pelo papel objetivo que 

desempenha na ação.  

 Nessa etapa, deve ser garantido o processo de compreensão (significado) com as 

condições concretas da ação, a motivação (sentido) dos estudantes e sua representação 

através de um modelo do sistema de operações apropriado à aprendizagem do conceito. 

Essa etapa da formação da habilidade de explicar reações químicas corresponde ao 

momento em que os estudantes organizarão, sob orientação do professor, a Base 

Orientadora da Ação (etapa da BOA) que, para Galperin, é um componente que 

determina para o sucesso do processo de aprendizagem por partes dos estudantes 

(NÚÑEZ, 2009). 

 Galperin (1959) denomina as BOAs como BOA I, BOA II, BOA II, no qual cada 

uma dessas bases orientadoras determina um dado tipo de processo de ensino-

aprendizagem. Destaca-se a BOA III para explicar as reações químicas como um sistema 

complexo. A BOA III caracteriza-se por apresentar uma composição completa e 

generalizada, aplicável a um conjunto de fenômenos e tarefas de uma mesma classe 

(NÚÑEZ, 2009). Neste sentido, a BOA III, devido ao seu caráter generalizado implica uma 

organização sistêmica dos conteúdos, considerando a essência manifestada numa 

variedade de possibilidades. Consequentemente, essa essência é o objeto da 

aprendizagem e da orientação. Ao se estruturar a BOA III, deve-se estabelecer a 

invariante do sistema que não é específico de um caso particular de explicação das 

reações químicas, mas de todo um conjunto de invariantes, o que permite explicar as 

reações químicas como um sistema complexo (NÚÑEZ, 2009). 
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3.3 ETAPA DA FORMAÇÃO DA AÇÃO MATERIALIZADA 

 

 A forma inicial da ação pode ser material ou materializada no qual corresponde à 

terceira etapa de formação da habilidade. Nessa etapa, o estudante começa a realizar a 

ação, mas no plano externo, de forma detalhada, realizando todas as operações que 

entram na composição da ação (Modelo da BOA). Nessa etapa o estudante executa a 

ação e o professor controla o cumprimento de cada uma das operações. A execução da 

atividade realiza-se em um trabalho com pares ou em grupos de acordo com Núñez 

(2009). Segundo Talízina (1988) essa etapa possibilita aos estudantes apropriarem o 

conteúdo da ação e ao professor, controlar objetivo do cumprimento de cada uma das 

operações que formam a ação. 

 Os estudantes executam as tarefas em duplas, de modo que posam se auxiliar 

reciprocamente durante o processo de solução das tarefas escolhidas. Enquanto um dos 

estudantes resolve sua tarefa, o outro acompanha (controla) o processo verificando se ele 

está obedecendo fielmente às operações previstas no cartão de estudo. Em caso 

contrário, o que está controlando deve intervir orientando o processo. A utilização dos 

cartões de estudo como representação materializada da explicação de reações químicas 

assegura uma fase de trabalho compartilhado (em duplas), sem que seja desprezada a 

individualidade de cada estudante. 

 O professor tem o papel de acompanhar o desenvolvimento das duplas e 

examinar o cumprimento do modelo da atividade (cartão de estudo) e, se necessário, 

orientar e controlar diretamente os estudantes (NÚÑEZ, 2009). 

 

 

3.4 ETAPA DA FORMAÇÃO DA AÇÃO NO PLANO DA LINGUAGEM EXTERNA 

 

 A quarta etapa que é a da linguagem externa só deve ocorrer quando o estudante 

já estiver assimilado o esquema da ação e dos conhecimentos necessários para as 

representações da atividade no plano materializado, não são necessários mais os cartões 

de estudo utilizados na etapa materializada. Diante desta situação o estudante agora 

pode realizar a etapa da linguagem externa, em que a ação é um relato (fala) sobre a 

ação sem nenhum tipo de apoio material e sem que participe diretamente nela os objetos. 

 Nessa etapa, os estudantes continuam em dupla, mas retira-se o apoio externo 

(cartão de estudo) e trabalha-se utilizando a linguagem externa (oral ou escrita). Os 
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estudantes verbalizam seus conhecimentos e o processo de resolução das tarefas. Nesse 

instante, eles devem redefinir a compreensão dos conceitos e procedimentos em 

diferentes situações, articulando seu pensamento enquanto resolvem os problemas, ao 

assumirem a posição de críticos ou monitores na atividade em dupla. Utilizam-se tarefas 

com os mesmos tipos usados nas etapas anteriores, porém com novas possibilidades de 

uso da linguagem. O estudante raciocina sobre a atividade, executando-a segundo o 

sistema de operações determinado (BOA), de maneira detalhada, sendo cada operação 

orientada e controlada de acordo com o conteúdo e não somente com o resultado 

(NÚÑEZ, 2009). 

 

 

3.5 ETAPA DA FORMAÇÃO DA AÇÃO NO PLANO MENTAL 

 

 A última etapa, a mental, inicia a partir do momento em que o estudante passa a 

executar a ação de forma verbal abreviada, como já foi mencionada anteriormente, ela 

corresponde à realização da ação “para si”. A etapa mental é uma forma superior, 

embora, sua origem, derive da forma material, em que seus elementos estruturantes são 

representações, conceitos, operações que se realizam “para si” (GALPERIN, 2011). 

 Nesta última etapa de formação da habilidade, os estudantes não realizam a ação 

de forma detalhada em todo o sistema de operações. Ao final dessa etapa, eles já têm 

formado mentalmente, transformando-a, como resultado desse processo, em fala interna, 

na qual se formam as imagens e as ações adequadas a elas. Segundo Galperin (2011), 

nesse estágio, os estudantes atuam no que ele chama de plano mental. 
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4 O ENFOQUE SISTÊMICO 

 

 A estrutura sistêmica dos 

conteúdos é essencial para a base 

psicológica da aprendizagem da 

teoria das ações mentais de P. Ya. 

Galperin e para o caráter da base 

orientadora da ação do tipo III no 

processo de desenvolvimento da 

atividade. Foram realizadas várias pesquisas e análises a esse respeito, relatando que a 

solução criadora de muitos problemas depende da capacidade de pensar de forma 

sistêmica. 

 Neste sentido de enfoque, surge a seguinte pergunta: O que é um sistema? 

 

 

4.1 O QUE É UM SISTEMA? 

 

 Sistema é um conjunto de componentes cuja interação permite o surgimento de 

novas qualidades que os seus elementos integrantes não apresentavam anteriormente. 

Segundo o autor o mundo material não é apenas um todo desenvolvido; é, também, 

encadeado e ligado. Os objetos e fenômenos não se ampliam por si sós isoladamente, 

mas, pelo contrário, desenvolvem-se atrelados, encadeados uns aos outros. Cada um dos 

fenômenos e objetos em um sistema intervém sobre os outros e vivencia as experiências 

recíprocas dos mesmos. 

 Desta maneira, um sistema só pode existir quando os diversos elementos que o 

constitui tem uma série de qualidades que não tinham quando estavam individualmente 

separados, qualidades estas que só são conseguidas no processo de interação com os 

outros elementos do sistema. A principal característica da integração e da formação de 

um sistema é o aparecimento de novas qualidades que não estavam presentes 

anteriormente de forma isolada. Isso resulta que a maneira de lidar com objetos e 

fenômenos não pode ser isolada, mas deve ser vista como parte de um todo. 

 No caso da natureza das reações químicas como sistema. Este sistema reflete as 

relações dialéticas da integridade do objeto e de sua descrição interna, do caráter 

contraditório de sua natureza, da originalidade qualitativa do todo e de seus elementos.  
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 Neste contexto, outra pergunta surge: O que é o enfoque sistêmico funcional e 

estrutural?  

 

 

4.2 ENFOQUE SISTÊMICO FUNCIONAL E ESTRUTURAL  

 

 O enfoque desenvolvido por Z. A. Reshetova utiliza a variante funcional-estrutural. 

Ao estruturar o programa da disciplina dessa variante, a autora parte do pressuposto de 

que, pela logica da estruturação, deverá ser formado um tipo de orientação sistêmica para 

o pensamento teórico como uma forma especifica de reflexo da realidade. Ao refletir o 

objeto de estudo como sistema, sua invariante, isto é, as possíveis variantes de sua 

existência; as leis, limites de estabilidade; as propriedades essenciais do sistema, devido 

a sua estrutura interna, contribuem para a formação do pensamento teórico 

(RESHETOVA, 1988 apud NÚNEZ, 2009).  

 No enfoque de Reshetova, é descrito o objeto de estudo em seu nível mais 

desenvolvido, em sua totalidade, e se destaca nele sua composição e estrutura, que 

garantem seu funcionamento em um sistema maior. Nesse enfoque, o tipo de enlace 

principal entre os elementos do sistema é o estrutural-funcional, sendo estes os 

formadores do sistema. Destacam-se as características funcionais-estruturais estáveis de 

cada nível do sistema chamadas de invariantes, as quais representam os núcleos 

generalizadores, que são a essência do conhecimento ou habilidades a formar nos 

estudantes, isto é, o objeto da assimilação. 

 Com o enfoque sistêmico funcional-estrutural, a variedade de fenômenos 

particulares estudados se expressam por meio de sua invariante, ou seja, a estrutura 

interna do objeto de estudo como formação estável que tem um sistema determinado de 

qualidades e conserva toda a diversidade de variantes concretas de sua existência ao 

representar núcleos essenciais do conteúdo (sejam conhecimentos ou habilidades 

gerais). Isso eleva, substancialmente, as possibilidades de o estudante de pensar em 

nível teórico (NÚÑEZ, 2009).  

 Esse tipo de investigação sistêmica pressupõe a apresentação do objeto de 

assimilação como um objeto complexo. Sua finalidade é detectar o mecanismo de sua 

origem, seu funcionamento e o desenvolvimento do objeto em suas características 

internas e externas. O objeto complexo é interpretado como uma formação integrada, no 

qual as propriedades integradas especificas não se reduzem as propriedades de seus 

componentes nem se extraem dessas propriedades. 
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 O objeto de estudo (reação química) é considerado como um conjunto de 

subsistemas estruturais hierarquizados em níveis, com invariantes em cada nível. É 

necessário que o objeto representado pelo conteúdo da disciplina seja descrito 

empregando três tipos de linguagem:  

a. A linguagem referente as categorias do enfoque sistêmico, empregando conceitos 

como “sistema”, “meio”, “subsistema”, “nível”, “propriedade”, “vinculo”, etc. Em relação 

a linguagem da ciência particular, ela se constitui em uma metalinguagem, e não em 

um substituto da linguagem própria da ciência; 

b. A linguagem própria da ciência particular, que é descrita como um sistema de 

conceitos e categorias próprias ao objeto de estudo; 

c. Uma linguagem especifica vinculada ao tema da ciência particular (os conceitos, as 

teorias, etc.). 

 Segundo Núñez (2009) a estruturação do conteúdo da disciplina (Reação 

Química), segundo o enfoque sistêmico funcional-estrutural, deve cumprir os seguintes 

requisitos:  

a. Oferecer ao estudante os meios metodológicos para determinar o objeto, introduzindo 

o conceito de “objeto de estudo” e distinguindo-o do “objeto-empírico”, indicando, 

desse modo, as limitações do primeiro para refletir o segundo de acordo com o tipo de 

atividade que se reflete sobre ele; 

b. Revelar depois o método de análise sistêmica como método geral da ciência por meio 

de conceitos tais como “sistema”, “meio”, “comportamento do sistema”, “propriedades 

sistêmicas”, “elementos”, ”vínculos”, etc.; 

c. Assinalar a função instrumental desse método em sua aplicação a ciência em 

particular. 
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5 A REAÇÃO QUÍMICA  

 

 A compreensão e explicação de 

fenômenos envolvendo transformações 

químicas faz parte dos objetivos que 

fundamentam os estudos da química na 

educação básica, desde abordagens mais 

superficiais oportunizadas, até propostas de 

análises mais detalhadas, como no ensino 

médio quando os estudantes passam a 

estudar esse tema ao longo dos três anos 

de formação. Neste sentido, o que é uma Reação Química? 

 

 

5.1 O QUE É UMA REAÇÃO QUÍMICA? 

 

 Reações químicas são processos em que há formação de novas substâncias. As 

substâncias iniciais são chamadas reagentes e as substâncias formadas são chamadas 

produtos. A característica central das reações químicas está na formação de novas 

substâncias. Isso acontece em nosso corpo o tempo todo. A partir dos nutrientes contidos 

nos alimentos ingeridos, ele produz diversas substâncias que farão parte da constituição 

de nossas células. Outras reações químicas estão presentes no cotidiano: no cozimento 

dos alimentos, na queima de combustíveis, na produção ou degradação de materiais dos 

mais diversos etc. Em nosso organismo ocorre uma serie de reações químicas! São elas 

responsáveis pela realização de todas as atividades diárias: andar, comer, falar e até 

dormir, ou seja, nosso corpo é uma verdadeira indústria química.  

 Existe uma maneira bem simples de reconhecer a ocorrência de uma reação 

química, é observar as alterações que ocorrem nas substancias como um todo. Há varias 

evidencias perceptíveis aos sentidos que indicam a ocorrência de uma reação química, 

como: 

 liberação de um gás (efervescência) - quando você adiciona um fermento químico em 

água;  

 liberação de luz e calor - na queima do gás de cozinha, na boca do fogão; 
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 modificação da textura ou a formação de um sólido - a coagulação da caseína, uma 

proteína, do leite para a produção de queijo ou iogurte; ou no cozimento de alimentos. 

 mudança de coloração - queima da calda de açúcar, que de branco torna-se marrom.  

 alteração do odor - o cheiro do ovo podre. 

 Neste podemos definir uma reação química de forma mais complexa, como: é 

uma alteração na natureza do material que origina um novo material, no qual requer levar 

em consideração as alterações do ponto de vista dos aspectos qualitativos, quantitativos, 

termodinâmicos, cinéticos e de equilíbrio químico. 

 Desta forma, surge a seguinte pergunta: Como verificar as alterações do ponto de 

vista dos aspectos qualitativos, quantitativos, termodinâmicos, cinéticos e de equilíbrio de 

uma reação química? 

 

 

Fonte: Adaptado, Núñez e Gonzalez 1996. 

 

 

5.2 OS ASPECTOS QUALITATIVOS, QUANTITATIVOS, TERMODINÂMICOS, 

CINÉTICOS E DE EQUILÍBRIO DE UMA REAÇÃO QUÍMICA 

 

 Analisar uma reação química do ponto de vista de seu aspecto qualitativo é ir 

mais além do que simplesmente escrever a equação química descrever quais são os 

produtos e reagentes e os estados físicos em que se encontram as substâncias 

participantes, a uma determinada temperatura e pressão a nível macroscópico qualitativo. 

Por exemplo,  

 K          15 298,  T e atm 1  P     )(2)(3)( 322  gNHgHgN  

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química na 

qual o gás nitrogênio reage com gás hidrogênio para formar o gás amônia a uma 

determinada temperatura e pressão. Em termos de nível microscópico qualitativo, a 
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equação química também pode ser representada de modo simplista (modelo de Dalton) 

através da estrutura das substâncias e sua natureza. Por exemplo, 

 

 

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química na 

qual o gás nitrogênio apresenta uma estrutura com geometria linear e de ligação 

covalente que reage com o gás hidrogênio de estrutura linear e de ligação covalente para 

formar o gás amônia de estrutura de geometria piramidal e ligação covalente 

 Quantitativamente uma reação química devidamente balanceada especifica uma 

relação numérica das quantidades de reagentes e produtos de uma reação química. 

Estas relações podem ser expressas em termos de quantidades microscópicas: átomos, 

moléculas, etc., ou em quantidades macroscópicas: mols de átomos, moléculas, fórmulas 

unitárias etc. Desta forma a equação química  

 K          15 298,  T e atm 1  P     )(2)(3)( 322  gNHgHgN  

Realmente tem dois significados quantitativos; primeiro, que 1 molécula de gás nitrogênio 

combinam-se com 3 moléculas de gás hidrogênio para formar 2 moléculas de gás amônia 

e, segundo, que 1 mol de moléculas de gás nitrogênio combinam-se com 3 mol de 

moléculas de gás hidrogênio para formar 2 mol de moléculas de gás amônia a pressão de 

1 atm e temperatura de 298,15 K 

 Os coeficientes na equação balanceada descrevem razões fixas das quantidades 

dos reagentes e produtos. Em escala atômica e molecular, a equação acima estabelece 

que moléculas de nitrogênio e moléculas de hidrogênio são consumidos, e moléculas de 

amônia são formadas em uma razão de 1:3:2. Em uma escala real, a equação estabelece 

que o nitrogênio e hidrogênio são consumidos, e amônia é formada em uma razão de 1 

mol de moléculas de N2: 3 mol de moléculas de H2: 2 mol de moléculas de NH3. 

 Compreender o ponto de vista do aspecto termodinâmico de uma reação química 

significa explicar por que as reações químicas ocorrem e permitem a predição do calor 

que elas liberam ou absorvem. A termodinâmica tem um papel importante em todos os 

aspectos de nossa vida. Assim por exemplo, o calor liberado na queima de combustíveis 

é usado para comparar o valor do combustível. Da mesma forma a energia liberada pelos 
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alimentos industrializados é registrada nos rótulos. Para explicar uma reação química do 

ponto de vista do aspecto termodinâmico, a equação química deve apresentar a variação 

de entalpia (∆H°) e a variação da energia livre (∆G°) da reação. A variação de entalpia 

(∆H°) de uma reação química é uma função de estado que corresponde ao calor liberado 

ou absorvido à pressão constante. No caso das reações químicas que ocorrem com 

liberação de calor, denominamos de reação exotérmica. Já as reações químicas que 

absorvem calor, denominamos de reações endotérmicas. A variação de energia livre ou 

energia de Gibbs (∆G°) é uma função de estado que permite verificar se uma reação é 

espontânea ou não a determinada temperatura e pressão. A grande importância da 

energia de Gibbs (∆G°) é que, se a pressão e temperatura permanecem constantes, 

podemos predizer se um processo é espontâneo somente em termos das propriedades 

termodinâmicas do sistema. No caso das reações químicas em que o (∆G° < 0), a reação 

é espontânea. Já No caso das reações químicas em que o (∆G° > 0), a reação é não 

espontânea. Finalmente no caso das reações em que o (∆G° = 0), a reação encontra-se 

em equilíbrio químico. Por exemplo,  

molkJmolkJH

ggHgN

/16Gº ,/92º

K     15 298, T atm 1  P  )(2NH    )(3)( 322



 

  

Representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química na 

qual 1 molécula de gás nitrogênio combinam-se com 3 moléculas de gás hidrogênio para 

formar 2 moléculas de gás amônia ou que 1 mol de moléculas de gás nitrogênio 

combinam-se com 3 mol de moléculas de gás hidrogênio para formar 2 mol de moléculas 

de gás amônia, apresentado uma razão de 1 mol de moléculas de N2: 3 mol de moléculas 

de H2: 2 mol de moléculas de NH3, liberando 92 KJ de calor e nestas condições sendo 

uma reação espontânea, visto que, o valor da energia livre da reação é –16kJ/mol.  

 Em termos cinéticos uma reação química indica ferramentas para compreender 

as velocidades das reações químicas em nível macroscópico e em nível atômico. Em 

nível atômico, a cinética química permite a compreensão da natureza e dos mecanismos 

das reações químicas. Em nível macroscópico, as informações da cinética química 

permitem a modelagem de sistemas complexos, como os que acontecem no corpo 

humano e na atmosfera. Para explicar uma reação química do ponto de vista cinético, a 

equação química deve fornecer a energia de ativação (Ea) a uma determinada 

temperatura e pressão. A energia de ativação corresponde à energia cinética mínima 

necessária para que uma colisão leve a reação. Se a reação química apresenta uma 

energia de ativação alta (Ea > + 84 Kj), implica que a reação ocorre de forma mais lenta, 

tendo em vista que, maior será a energia necessária para que a reação aconteça. Já no 
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caso das reações químicas que a energia de ativação é baixa (Ea < + 84 Kj),, implica que 

a reação ocorre de forma mias rápida (SOLOMONS, 2011). Por exemplo, 

)(84,/16Gº ,/92º 

K    15 298, T atm 1  P  )(2NH    )(3)( 322

AltokJEamolkJmolkJH

ggHgN



 

  

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química na 

qual 1 molécula de gás nitrogênio combinam-se com 3 moléculas de gás hidrogênio para 

formar 2 moléculas de gás amônia ou que 1 mol de moléculas de gás nitrogênio 

combinam-se com 3 mol de moléculas de gás hidrogênio para formar 2 mol de moléculas 

de gás amônia, apresentado uma razão de 1 mol de moléculas de N2: 3 mol de moléculas 

de H2: 2 mol de moléculas de NH3, liberando 92 KJ de calor e nestas condições sendo 

uma reação espontânea, visto que, o valor da energia livre da reação é –16kJ/mol. Sendo 

assim uma reação química lenta, devido ao alto valor de sua energia de ativação. 

 Finalmente chega-se ao aspecto de equilíbrio químico de uma reação. O 

equilíbrio dinâmico para o qual todas as reações químicas tendem é um aspecto muito 

importante, no qual é necessário conhecer a composição de uma mistura em equilíbrio, 

pois esta indica a quantidade de produto que se deve esperar. Sendo assim sua 

compreensão fundamental para controlar o rendimento e o grau de avanço de uma 

reação a partir da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio corresponde à 

proporção de reagentes e produtos em um meio reacional, vislumbrando o grau de 

avanço do equilíbrio no sentido de formação dos produtos ou dos reagentes dependendo 

de seu valor. Segundo Atkins (2012), valores grandes de K (maiores do que 

aproximadamente 103): o equilíbrio favorece os produtos; Valores intermediários de K (no 

intervalo aproximado de 10-3 a 103): o equilíbrio nem favorece os reagentes nem os 

produtos; valores pequenos (menores do que aproximadamente 10-3). Por exemplo, 

00001,0),(84

,/16Gº ,/92º 

K    15 298, T atm 1  P  )(2NH    )(3)( 322





 



KAltokJEa

molkJmolkJH

ggHgN

 

representa que a pressão de 1 atm e temperatura de 298,15 K uma reação química na 

qual 1 molécula de gás nitrogênio combinam-se com 3 moléculas de gás hidrogênio para 

formar 2 moléculas de gás amônia ou que 1 mol de moléculas de gás nitrogênio 

combinam-se com 3 mol de moléculas de gás hidrogênio para formar 2 mol de moléculas 

de gás amônia, apresentado uma razão de 1 mol de moléculas de N2: 3 mol de moléculas 

de H2: 2 mol de moléculas de NH3, liberando 92 KJ de calor e nestas condições sendo 

uma reação espontânea, visto que, o valor da energia livre da reação é –16kJ/mol. Sendo 
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assim uma reação química lenta, devido ao alto valor de sua energia de ativação. E sua 

constante de equilíbrio químico por ser menor do que 10-3 significa um baixo rendimento, 

ou seja, maior quantidade de reagentes que de produtos no equilíbrio.  

 Cada um dos aspectos apresentados em separado só informam elementos 

parciais da reação, consequentemente, para saber se a reação acontece na prática é 

necessária à integração de todos os aspectos (qualitativo, quantitativo, termodinâmicos, 

cinéticos e de equilíbrio), de maneira tal que essa relação produza novas qualidades que 

de forma isolada estes aspectos não possuíam.  

 

 

5.3 AÇÕES PARA EXPLICAR UMA REAÇÃO QUÍMICA COMO UM SISTEMA 

COMPLEXO 

 

 A explicação de uma reação química como um sistema, supõe um conjunto de 

ações, numa sequência lógica, e, como referência, pode ajudar os estudantes no 

desenvolvimento de sua aprendizagem de forma satisfatória. Embora o estudante utilize 

estratégias de explicar uma reação química de forma inconsciente, a escola deve ensinar 

essas estratégias de forma consciente e potencializar a formação de hábitos a partir das 

habilidades. São ações importantes para explicar uma reação química como sistema:  

 

A reação química como sistema complexo 

Aspecto 
qualitativo 

Aspecto 
quantitativo 

Aspecto 
termodinâmico 

Aspecto 
cinético 

Aspecto de 
equilíbrio 

Qual a estrutura 
e afinidade das 
substâncias? 

Quais são as 
relações 

estequiométricas 
entre as 

substâncias da 
reação? 

Quais as 
energias 

envolvidas na 
reação? 

Quais os 
fatores e 
como a 

influenciam na 
ocorrência da 

reação? 

Em que 
extensão que 

ocorre a 
reação? 

reconhecer a 
natureza das 
substâncias 
químicas e 

relacionar com 
suas 

nomenclaturas; 
reconhecer a 
natureza das 
substâncias 
químicas, os 
reagentes e 
produtos, o 

relacionar os 
coeficientes 

estequiométricos 
em termos 

quantitativos 
microscópicos: 

átomos, 
moléculas, 

fórmulas, etc., e 
em termos 

quantitativos 
macroscópicos: 
mols de átomos, 

compreender o 
que representa 
a variação de 

entalpia, a 
variação de 
entropia, a 
variação de 
energia livre 
envolvida na 

reação química 
a uma 

determinada 
temperatura e 

compreender 
o que 

representa a 
energia de 
ativação, a 
teoria das 

colisões, os 
fatores que 
alteram a 

velocidade da 
reação 

química a 
uma 

compreender o 
que representa 
a constante de 

equilíbrio 
químico, os 
fatores que 

alteram 
equilíbrio, as 

condições para 
do estado de 
equilíbrio a 

uma 
determinada 
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estado físico, a 
estrutura das 
substâncias. 

moléculas, 
fórmulas unitárias 

etc. 

pressão determinada 
temperatura e 

pressão 

temperatura e 
pressão. 

Fonte: Adaptado, Núñez 1992. 

 

 

5.4 A BASE ORIENTADORA PARA EXPLICAR UMA REAÇÃO QUÍMICA COMO UM 

SISTEMA COMPLEXO 

 

 As ações que fundamentam a aprendizagem do tema envolvem três momentos: o 

diagnóstico inicial do grau de desenvolvimento da habilidade a ser formada; a formação 

da habilidade e o controle final (NÚÑES; RAMALHO, 2012). Nessa unidade didática, os 

momentos abordarão propostas de tarefas, seguindo a teorização e reflexão da pesquisa, 

sobre a Teoria de Galperin e a abordagem de sistêmica do tipo funcional estrutural. 

 Segundo a teoria de Galperin, formar ou atualizar uma habilidade, como no caso 

de explicar uma reação química como um sistema complexo, supõe construir a Base 

Orientadora da Ação, na qual se devem explicitar três modelos:  

1) O modelo do objeto: o que é explicar uma reação química como sistema?  

2) O modelo da ação: como se explica uma reação química como sistema?  

3) O modelo do controle: como se faz a regulação do processo de explicação? 

 

 

5.4.1 O Modelo do Objeto  

 

 O modelo do objeto é determinado das análises de diferentes concepções de 

reação química, podendo ser, assim, definido: 

Reação Química é a transformação das substâncias em outras substâncias, influenciado 

por aspectos nas mudanças quantitativas, qualitativas, energéticas, cinéticas e dinâmicas 

na composição dos reagentes, originado produtos. 

Fonte: Meneses, 2015. 

 

 

5.4.2 Modelo de Explicar uma Reação Química como Sistema 

 

 O modelo da ação, como referência e significado que utiliza o professor, 

resultante das análises de diferentes formas de explicar uma reação química como 
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sistema consta no quadro. É válido destacar que esse modelo é uma referência para 

negociar com os estudantes os sentidos que eles atribuem a essa ação. O modelo da 

ação se resume ao uso da invariante da habilidade de explicar a reação química como um 

sistema complexo. 

 

Invariante Procedimental – Modelo da ação 

1. Determinar se a reação cumpre com as condições para a aplicação da BOA III; 

2. Interpretar quantitativamente a reação química; 

3. Interpretar as informações qualitativas da equação química; 

4. Identificar e caracterizar os parâmetros termodinâmicos do processo; 

4.1 Explicar a influencia da temperatura na espontaneidade; 

5. Identificar e caracterizar os parâmetros cinéticos do processo 

5.1 Determinar os fatores que favorecem ou não a reação química do ponto de 

vista cinético; 

6. Identificar e caracterizar os parâmetros do equilíbrio 

6.1 Determinar os fatores que favorecem ou não o equilíbrio químico; 

7. Integrar os parâmetros termodinâmicos, cinéticos e do equilíbrio e determinar 

as condições para a reação ocorrer ou não, assim como o que pode favorecer ou 

dificultar o processo. 

Fonte: Núñez 1992. 

 

 

5.4.3 O Modelo do Controle  

 

 As tarefas para o Controle Final apresentam como objetivo avaliar, ao final do 

processo de formação, o grau de desenvolvimento da habilidade segundo os indicadores 

qualitativos previstos.  
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6 DIAGNÓSTICO INICIAL  

 

 O processo de formação da habilidade de explicar as reações químicas como um 

sistema complexo a partir de problemas que abordam as reações com essa natureza 

sistêmica, esta determinado pelo nível de desenvolvimento da atividade cognoscitiva dos 

estudantes para a uma nova forma de aprendizagem. É necessário saber se os 

estudantes possuem um grau de desenvolvimento suficiente para assimilar novos 

conteúdos. Caso não exista um domínio apropriado dos conteúdos anteriores, é preciso 

garantir sua assimilação com antecedência para compreensão das reações químicas 

como um sistema complexo. 

 Esse momento se destaca como momento inicial e demonstra o modelo do objeto 

da ação a ser formada, levando em consideração as diferentes concepções dos 

estudantes, sobre explicar reações químicas como um sistema complexo, de acordo com 

o esquema: 

 

Fonte: Adaptado Núñez, 2009. 

 

 Um bom exemplo de tarefa para o diagnóstico inicial pode começar com uma 

breve contextualização sobre reações químicas, semelhante à tarefa 1.  
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Tarefa 01:  

 No nosso cotidiano, há muitas reações químicas envolvidas, como por exemplo, 

no preparo de alimentos, a própria digestão destes alimentos no nosso organismo, a 

combustão nos automóveis, o aparecimento da ferrugem, a fabricação de remédios, etc. 

A imagem 1 mostra alguns dos exemplos mencionados sobre reações químicas que 

ocorrem no nosso cotidiano e nos laboratórios. Sabendo da diversidade destas reações, 

responda: O que é explicar as reações químicas como um sistema complexo? 
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7 SISTEMA DE TAREFAS PARA EXPLICAR UMA REAÇÃO QUÍMICA COMO 

SISTEMA 

 

 O sistema de tarefas foi proposto de acordo com as etapas da teoria de Galperin 

como explicitado anteriormente pelas características de cada etapa. Inicia-se pelo 

diagnostico inicial que não corresponde a uma etapa da teoria, depois se aplica as 

etapas, tais como:  

1. A motivação 

2. Etapa do Estabelecimento da BOA III.  

3. Etapa materializada.  

4. Etapa da linguagem externa.  

5. Etapa mental.  
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Tarefa - Etapa motivacional  

 Para etapa motivacional, será organizada uma tarefa com a intenção de discutir a 

explicação de reações químicas como um sistema complexo e motivar os estudantes a 

desenvolver essa perspectiva de visão sistêmica das reações. Nessa etapa os alunos irão 

responder a situação problema. Nesse momento, eles irão trabalhar de forma individual. 

Segue abaixo uma sugestão de atividade (tarefa 2) que pode ser usada nesta etapa. 

 

Tarefa 02: 

A exploração de jazidas, embora dê grande retorno financeiro ao País, provoca 

prejuízos ao Meio Ambiente. Nos municípios da Região do Seridó, no RN, a 

principal atividade econômica é a extração de minerais de scheelita. O tungstênio 

(W), o principal metal extraído, e com elevado valor comercial, foi utilizado 

inicialmente em filamentos de lâmpadas e, mais recentemente, na produção de aços 

resistentes. O minério é inicialmente tratado para se obter o óxido de tungstênio 

(WO3) e, em seguida, passa por um processo de redução com gás hidrogênio a 

1.200oC para a separação do metal puro, como mostrado na equação a seguir: 

 

Os valores relativos à energia livre de formação dos óxidos de metais à Pressão = 

1atm e Temperatura = 25oC são apresentados abaixo: 

 Reações Químicas G/ Kcal 

I Mg + O2  MgO -130 

II 2Al + 3/2O2  Al2O3 -120 

III 2Fe + 3/2 O2  Fe2O3 - 55 

IV W + 3/2O2  WO3 - 763 

 

A maioria dos metais como o W, o Al e o Fe são encontrados na Natureza na forma 

de óxidos, o que exige processos complexos para obtê-los na forma metálica. Com 

base nos dados da Tabela, explique esse comportamento desses metais na 

Natureza, sabendo que a reação de formação dos óxidos apresenta uma energia 

ativação (Eat) baixa e um valor para a constante de equilíbrio (Kc) alto.   

Fonte: Adaptado, COMPERVE 2012.  
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Tarefa - Elaboração da Base Orientadora da Ação (B.O.A.) 

 A elaboração da BOA será feita a partir das contribuições de cada aluno, tendo 

como referência os significados expressos na BOA do tipo III. Dessa maneira, cada 

estudante dispõe da BOA III, elaborada de forma conjunta sob a mediação do professor, 

devendo ser representada num cartão de estudo. 

 A elaboração dessa base orientadora acontecerá de forma cooperativa, no qual 

todos serão ouvidos e o professor orientará para o modelo da ação (invariante 

procedimental). Em seguida, será disposto o cartão de estudo para acompanhamento das 

etapas seguintes. Segue abaixo uma sugestão de modelo de cartão de estudo (tarefa 3) 

que pode ser usado nesta etapa. 

Tarefa 03: Modelo do cartão de estudo para acompanhamento da etapa 

seguinte. 

ATIVIDADE  
NOME  

NOME DO COLEGA DA DUPLA QUE 
RESOLVE A TAREFA 

 

OPERAÇÃO DO PASSO A PASSO C P I 

Reconhece a natureza das substâncias 
químicas e relacionar com suas 
nomenclaturas; reconhecer a natureza 
das substâncias químicas, os reagentes 
e produtos, o estado físico, a estrutura 
das substâncias. 

   

Relaciona os coeficientes 
estequiométricos em termos 
quantitativos microscópicos: átomos, 
moléculas, fórmulas, etc., e em termos 
quantitativos macroscópicos: mols de 
átomos, moléculas, fórmulas unitárias 
etc. 

   

Interpreta o que representa a variação 
de entalpia, a variação de entropia, a 
variação de energia livre envolvida na 
reação química a uma determinada 
temperatura e pressão, 

   

Determina o que representa a energia 
de ativação, a teoria das colisões, os 
fatores que alteram a velocidade da 
reação química a uma determinada 
temperatura e pressão. 

   

Determina o que representa a constante 
de equilíbrio químico, os fatores que 
alteram equilíbrio, as condições para do 
estado de equilíbrio a uma determinada 
temperatura e pressão. 

   

C: correto; P: parcialmente correto; I: incorreto. 
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Tarefa - Etapa materializada 

 Nesta etapa, formando duplas, os alunos irão se alternar na função de resolução 

das tarefas e acompanhamento do colega, com o apoio do cartão de estudo. A tarefa 

proposta para esta etapa visa atender aos momentos de utilização da B.O.A. III, 

materializada no cartão de estudo como apoio externo. 

 Nessas tarefas o aluno que será avaliado, irá respondê-la de forma que o outro 

colega possa identificar quais os passos utilizados para sua resolução e demarcar no 

cartão de estudo. Ao final da resolução, eles irão trocar de posição. Segue abaixo uma 

sugestão de atividade (tarefa 4) que pode ser usada nesta etapa. 

 

Tarefa 04: 

O tetracloreto de carbono (CCl4) – matéria prima dos clorofluorocarbonos 

(CFC’s) – é uma substância líquida, incolor e com cheiro adocicado 

característico. Essa substância teve sua produção industrial reduzida, a partir 

da década de 1980, em função do impacto ambiental causado pelos gases de 

refrigeração (freons) na camada de ozônio (O3). O tetracloreto de carbono 

gasoso pode ser produzido pela reação do gás metano (CH4) com o gás cloro 

(Cl2), na presença de luz. Esse processo, denominado halogenação, é um tipo 

de reação de substituição em hidrocarbonetos. Abaixo se encontra a equação 

de halogenação não balanceada com os seus respectivos parâmetros 

energéticos, cinéticos e dinâmicos, a temperatura 25ºC e Pressão de 1 atm.  

CH4(g)  +  Cl2(g)     CCl4(g)  +  HCl(g) 

Tabela 1 - Parâmetros da Reação de halogenação 

Parâmetros  Valores  

 H0
Reação  662,29 kJ/mol 

G0
Reação -85,7 kJ/mol 

Energia de Ativação (Eat.) Eat.< 84,0 (baixo) 

Kp Kp>>1 

Fonte: Adaptado, Peter Atkins, 2015.   

Explique quais os parâmetros necessários para compreender se a reação 

química de halogenação ocorre na prática?  

Fonte: Adaptado, UFU 2009.  
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Tarefa – Etapa linguagem externa 

 Na etapa da linguagem externa, os estudantes devem permanecer trabalhando 

em duplas, porem as tarefas propostas devem ser resolvidas sem apoio externo, usando 

as linguagens: oral e escrita. Segue abaixo uma sugestão de atividade (tarefa 5) que pode 

ser usada nesta etapa 

 

Tarefa 05: 

O ácido sulfúrico é usado como matéria-prima em inúmeros processos 

industriais. Um dos processos de produção é constituído basicamente 

por 4 etapas: (1) obtenção do SO2 a partir do enxofre; (2) oxidação 

catalítica do SO2 a SO3; (3) absorção do SO3 em H2SO4, formando ácido 

sulfúrico fumegante ou óleum e (4) tratamento com água do ácido 

fumegante para conversão em ácido sulfúrico.  

A equação abaixo descreve a etapa (2) que é determinante na produção 

do ácido sulfúrico e sabendo que P igual a 1 atm e T de 298 K. 

 

Dados: Kc = 4,0 ·10 -4; ΔH < 0; ΔG° < 0 reações muito lenta nessas 

condições.  

De forma individual, sem apoio externo, responda: Considerando a etapa 

2: Interprete a reação química dada e explique quais condições podem 

favorecer a formação de uma maior quantidade de produto. 

Fonte: Adaptado, COMPERVE 2007.  

 

Tarefa – Etapa plano mental 

 Essa etapa deve ser trabalhada de maneira individual, não exigindo o mesmo 

número de tarefas apresentadas incialmente, pois se trata de uma etapa que acontece no 

ato do pensamento, ou seja, no plano intrapsíquico. Segue abaixo uma sugestão de 

atividade (tarefa 6) que pode ser usada nesta etapa 

 

Tarefa 06: 

Na história da Química, um dos estudos mais significativos foi 

desenvolvido pelo químico alemão Fritz Haber para a obtenção da 

amônia (NH3). Essa substância é estrategicamente importante para 

outros processos da indústria química assim como para a produção de 
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fertilizantes. O processo foi aperfeiçoado posteriormente por Carl 

Bosch. A importância dessas pesquisas valeu a Haber, em 1918, e a 

Bosch, em 1931, o Prêmio Nobel de Química. O processo de obtenção 

da amônia na indústria se realiza a partir da reação do H2(g) com o 

N2(g), mostrada através da equação a seguir: 

00001,0

),(84

,/16Gº

 ,/92º 

K    15 298, T atm 1  P

  )(2NH    )(3)( 322











 



K

AltokJEa

molkJ

molkJH
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Para que esse processo ocorra e seja economicamente viável, os 

pesquisadores mostraram que deve acontecer a altas temperaturas, a 

alta pressão de forma tal a compensar o efeito da temperatura, e na 

presença de um catalisador por ter alto valor à energia de ativação da 

etapa lenta do mecanismo da reação, se comparada com outras 

reações nessas condições. Considerando essa situação, de forma 

individual, sem apoio externo, Explique por que para uma reação 

química da síntese da amônia acontecer, é importante conhecer os 

valores dos parâmetros ∆G, de Kc, a energia de ativação e as 

quantidades de substâncias que devem reagir? 

Fonte: Adaptado, COMPERVE 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 
 

8 MODELO DO CONTROLE 

 

 O controle da ação pode ser feito por meio do exemplo de tarefa a seguir:  

 Em um laboratório de química, foi feito um conjunto de reações químicas para 

determinar quais os fatores que fazem a mesma ocorrer na prática, cujos resultados 

foram anotados na tabela abaixo: 

Em grandes cidades, tais como São Paulo e Rio de Janeiro, a presença 

de milhões de veículos provoca um dos piores problemas de poluição 

atmosférica devido à emissão do monóxido de nitrogênio, dentre outros 

gases. No cilindro de um motor de automóvel de alta compressão, as 

temperaturas durante a queima do combustível podem ser da ordem de 

2.400 K. Essas condições favorecem a combustão do nitrogênio, 

representada pela equação química abaixo: 

N2(g) + O2(g) + 180,8 KJ 2 NO(g) 

Sabe-se que a constante de equilíbrio para a formação de NO a 298 K é 

igual a 10-26 e ∆G < 0 e que a energia de ativação da reação é baixa. A 

reação de combustão do nitrogênio e as reações químicas de modo geral 

apresentam aspectos qualitativos, quantitativos, termodinâmicos, 

cinéticos e de equilíbrio. Sabendo que as reações apresentam estes 

aspectos, explique por que a reação de combustão do nitrogênio ocorre 

nestas condições e quais os parâmetros que devem ser considerados? 

Fonte: Adaptado UFSC, 2008. 

 

 Com esse modelo de controle final, o professor consegue avaliar o 

desenvolvimento do aluno durante a atividade, assim como identificar os indicadores 

qualitativos da ação. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 A construção desta unidade didática foi baseada na investigação de questões 

relacionadas ao tema Reações Químicas nas questões de vestibulares da UFRN entre os 

anos de 2009 e 2013. O princípio desta unidade viabiliza uma proposta para que 

professores de Ensino médio ensinem A explicar reações químicas como um sistema 

complexo. Foi elaborado um material de apoio que pudesse facilitar a compreensão dos 

estudantes sobre o tema e com isso proporcionar um ensino integrador e coerente com a 

realidade do estudante. 
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