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RESUMO 

 

O uso de temas sociais no ensino de química tem aumentado nos últimos anos, bem como a 

compreensão de questões que envolvem Ciência, Tecnologia e Sociedade, além dos aspectos 

ambientais. Neste trabalho é apresentada uma pesquisa desenvolvida na Escola Estadual de Ensino 

Médio Severino Gregório Dantas, uma escola do campo, localizada no município paraibano de Picuí. 

O Objetivo geral deste trabalho foi elaborar uma sequência didática para o ensino de química que 

permitisse trabalhar o tema biogás e o conceito de sustentabilidade a partir do referencial teórico 

CTS. A intervenção aconteceu em uma turma da segunda série do ensino médio com a participação 

de 18 alunos. A pesquisa fez uso de questionários, como instrumento para a coleta de dados e foi 

realizada em quatro etapas. Na primeira etapa foram analisados os livros aprovados pelo MEC no 

PNLD/2012 quanto à abordagem do tema biogás. A segunda etapa foi baseada na aplicação de dois 

questionários cuja finalidade foi investigar as concepções dos alunos sobre as relações CTS e outro 

com o objetivo de identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre temas ambientais. A 

terceira etapa consistiu na elaboração e aplicação da sequência didática. E na quarta etapa foi 

realizada a avaliação da sequência didática. A partir dos resultados obtidos pode-se verificar que dos 

cinco livros analisados apenas um não aborda o tema biogás e que as obras Química Cidadã e Ser 

Protagonista abordavam os conteúdos em estreita relação com aspectos ambientais, sociais e 

econômicos. Verificou-se ainda que nenhum dos livros apresentou  experimentos para abordagem do 

tema. Com relação às concepções dos estudantes sobre as relações CTS pode-se verificar que estes 

apresentam ideias positivistas com relação a ciência e a tecnologia e com relação aos temas 

ambientas poucos alunos conheciam o tema. A partir da avaliação do material didático pode-se 

observar que os estudantes participantes expressaram aprovação quanto às atividades propostas, 

principalmente, quanto à abordagem trazida no experimento. Dos aspectos que emergiram durante o 

processo de investigação destacamos as dificuldades dos alunos em participar dos debates. 

 

 

 

Palavras-Chave: CTS, Sequência Didática, Biogás. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMÉN  

 

El uso de temas sociales en la química de enseñanza ha aumentado en los últimos años, así como las 

cuestiones que involucran la comprensión de Ciencia, Tecnología y Sociedad, además de los 

aspectos ambientales. En este trabajo se presenta un estudio desarrollado en la Escuela Superior 

Severino Gregory Dantas, un campo de la escuela, ubicada en el municipio de Paraiba Picui. El 

objetivo general de este estudio fue desarrollar una secuencia de instrucción para la química de 

enseñanza que permita que el tema funcione biogás y el concepto de sostenibilidad de la CTS 

teórico. La intervención se llevó a cabo en una clase de segundo año de la escuela secundaria con la 

participación de 18 estudiantes. La investigación utilizó cuestionarios como herramienta de 

recolección de datos y se realizó en cuatro pasos. En la primera etapa se analizaron los libros 

aprobados por el MEC en PNLD / 2012 en relación con el enfoque de los sujetos de biogás. La 

segunda etapa se basa en la aplicación de dos cuestionarios cuyo propósito era investigar las 

concepciones acerca de la CTS y otras relaciones con el objetivo de identificar a los estudiantes de 

los conocimientos previos de los estudiantes acerca de los problemas ambientales. El tercer paso 

consistió en el desarrollo y aplicación de la secuencia instruccional. Y se llevó a cabo la cuarta etapa 

de la evaluación de la secuencia instruccional. De los resultados obtenidos se puede observar que los 

cinco libros analizados sólo uno no se ocupa de los temas de biogás y las obras Ciudadanos Química 

y Ser Protagonista abordado de cerca el contenido de los aspectos ambientales, sociales y 

económicos. También se encontró que ninguno de los libros presenta experimentos para abordar el 

tema. Con respecto a las concepciones de los estudiantes sobre las relaciones CTS pueden verificar 

que estos presentes ideas positivistas en cuanto la ciencia y la tecnología y con respecto a los temas 

ambientas pocos estudiantes conocían el tema. A partir de la evaluación del material didáctico se 

puede observar que los estudiantes participantes manifestaron su conformidad con respecto a las 

actividades propuestas, principalmente sobre el enfoque puesto en el experimento. De los aspectos 

que surgieron durante el proceso de la investigación ponen de relieve las dificultades que enfrentan 

los estudiantes participar en los debates 
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INTRODUÇÃO 

 

A humanidade está inserida em uma sociedade em que os efeitos da ciência e da 

tecnologia estão continuamente alterando as formas de convivência com o planeta, entre as 

pessoas e até mesmo alterando a visão de mundo. Nessa nova era o conhecimento é produzido 

e disseminado com velocidade nunca imaginada, mas também os efeitos desta produção são 

sentidos quase que instantaneamente em todas as partes do mundo (NUNES 2010; NÚÑEZ; 

RAMALHO, 2011) 

 Diante disso, seria esperado que houvesse um crescente interesse pelos conhecimentos 

relativos à ciência e tecnologia, contudo vivemos uma crise no ensino das ciências. (NUNES 

2010; POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009) 

 Tais constatações são seriamente preocupantes uma vez que dilemas éticos e 

ambientais, derivados da aplicação do conhecimento científico e tecnológico, se põem frente à 

sociedade surgindo daí a necessidade de uma alfabetização científica. 

Porém, parece pouco provável que uma alfabetização científica seja possível de ser 

alcançada tendo por base o modelo de ensino transmissão/recepção. Para tanto, parece 

adequado buscar novos enfoques a fim de atender satisfatoriamente aos novos objetivos 

educacionais, tais como a formação para a cidadania e a discussão de questões científicas, 

tecnológicas e ambientais (NUNES, 2010) 

Além disso, as propostas curriculares atuais para o ensino de Química na educação 

básica em resposta a essas novas exigências da sociedade contemporânea e às reflexões 

teóricas produzidas no campo da filosofia e das ciências, têm primado por contemplar 

conteúdos que tratam da interface Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). As estratégias de 

ensino baseadas nestas relações têm se destacado como três grandes forças promotoras de 

uma verdadeira revolução do pensamento educativo, a partir da segunda metade do século XX 

(TALANQUE, 2000 apud MARTINS; SOUZA, 2011). 

Esse movimento busca também suprir uma demanda para a formação de cidadãos que 

possam se posicionar de forma consciente diante de questões científicas e tecnológicas. Nesse 

sentido, um currículo de Química para o ensino médio que vise propiciar uma alfabetização 
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científica dos estudantes deve levar em consideração a seleção de temas e conteúdos que 

sejam socialmente relevantes (SANTOS, 2003) 

Vale destacar ainda que após a década de 1980 emerge uma preocupação tanto na 

ciência quanto no campo da tecnologia com o desenvolvimento sustentável. O 

desenvolvimento sustentável pode ser definido como: “o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

necessidades” Relatório de Brundtland (1987) 

Portanto, percebe-se que o desenvolvimento sustentável exige da sociedade um 

posicionamento crítico frente às questões científicas e tecnológicas e uma das muitas questões 

que devem ser discutidas e analisadas é a de resolver o dilema energia-economia-ambiente 

(FERRAZ; NETO; HAYASHI, 2011) 

Conscientes de que o campo de estudos em CTS, entre outras diretrizes, busca estudar 

os riscos que a ciência e a tecnologia poderiam trazer para a sociedade surge o alerta da 

preocupação com o mundo em que vivemos e esta deve ser constante, para evitar que 

descuidos da Ciência e da tecnologia degradem o meio ambiente e a saúde humana, de forma 

a comprometer o futuro da humanidade (FERRAZ; NETO; HAYASHI, 2011) 

Dentro desse contexto insere-se a grande quantidade de dejetos gerados a partir da 

criação dos bovinos que se não forem tratados adequadamente podem poluir os mananciais de 

água e o solo e gerar problemas de saúde para os animais e os seres humanos (QUADRO; 

VALLADARES; RÉGIS, 2007) 

Diante do exposto, optamos por trabalhar com o aproveitamento dos dejetos bovinos 

para a produção do biogás. Este tema nos permitiu trabalhar a tecnologia associada aos 

biodigestores bem como evidenciou a relação dessa tecnologia com a preservação do meio 

ambiente e com a sociedade, mais especificamente a população que vive no campo 

A importância da abordagem de temas como biogás no currículo escolar é enfatizada 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), especialmente ao sinalizarem temas 

transversais, como a energia. Esse documento parece estar em sintonia com os referenciais 

ligados ao movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), que propiciaram a análise de 

questões atuais vinculadas à ciência e a tecnologia (LINDEMANN, 2009) 
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Essas questões contemporâneas são frequentemente divulgadas pela mídia e de alguma 

forma estão presente em sala de aula, muito embora elas nem sempre contemplem a 

perspectiva CTS. Faz-se necessário então, preocupar-se em promover atividades em que os 

alunos se deparem com a solicitação de tomar decisões e de construir juízo de valor 

(TRIVELATO, 2000) 

Pode-se ainda justificar a opção em trabalhar o tema biogás no ensino médio a partir 

do referencial teórico CTS pelo fato desse biocombustível ainda não apresentar uma ampla 

divulgação nos meios de comunicação, a facilidade de obtenção de matéria-prima, sobretudo 

esterco de animais, cascas de frutas e verduras, a reutilização de resíduos orgânicos, a redução 

das emissões de gases do efeito estufa, a produção de biofertilizantes como subproduto e a 

obtenção de energia térmica e elétrica de baixo custo (MARTINS; SOUZA, 2011).  

Portanto a questão-foco deste trabalho é a de contribuir com uma proposta de material 

didático complementar com enfoque CTS, para o ensino médio, utilizando os temas 

sustentabilidade e biogás 

 Sob essa perspectiva, esse estudo teve como objetivo geral elaborar  uma proposta 

didática para o ensino de química que permitisse trabalhar o tema biogás e o conceito de 

sustentabilidade a partir do referencial teórico CTS. Nesse sentido, organizamos os seguintes 

objetivos específicos:  

I. Analisar se os livros aprovados pelo MEC no PNLD/2012 para a componente 

curricular de Química abordam o tema biogás; 

II. Diagnosticar as concepções prévias dos estudantes do ensino médio sobre as 

relações CTS e os temas desenvolvimento sustentável, aquecimento global, fontes 

renováveis de energia, biogás e sustentabilidade; 

III. Elaborar e aplicar uma sequência didática com enfoque CTS a partir dos temas 

biogás e sustentabilidade; 

IV. Avaliar a sequência didática a partir da opinião e do desempenho da aprendizagem 

dos estudantes nas atividades propostas no material didático. 

A escolha pelo referencial teórico CTS está baseada na possibilidade de formar atitudes 

voltadas à análise, avaliação e tomada de decisões em relação à ciência e à tecnologia (CT) e 

as relações que estas mantêm com a sociedade. Tais atitudes permitem aos estudantes 

perceberem, que a discussão de temas como o biogás nesta perspectiva em sala de aula pode 
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auxiliá-los na tomada de decisões frente a questões científicas e tecnológicas que permeiam a 

sociedade contemporânea do século XXI. Esta pesquisa pode então ser apresentada com os 

seguintes capítulos.  

No capítulo 1 apresentamos e discutimos o referencial teórico CTS como perspectiva para 

o ensino de química. 

No capítulo 2 abordamos a relação do movimento CTS com a sustentabilidade e a química 

verde a partir do contexto da tecnologia dos biodigestores para a produção do biogás. 

No capítulo 3 apresentaremos o contexto da pesquisa, os sujeitos que participaram da 

intervenção didática, o percurso metodológico, os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados e descreve-se ainda como foi feita a análise dos cinco livros aprovados pelo Ministério 

da Educação (MEC) no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/2012) para a 

componente curricular de Química quanto à abordagem do conteúdo biogás. 

No capítulo 4 são discutidos os resultados obtidos mediante a análise dos livros didáticos, 

bem como são discutidos os resultados obtidos para os questionários 1 e 2, que tinham como 

objetivo identificar as concepções prévias dos estudantes do ensino médio sobre as relações 

CTS e os temas desenvolvimento sustentável, aquecimento global, fontes renováveis de 

energia, biogás e sustentabilidade, respectivamente. 

No capítulo 5 descrevemos a elaboração, a aplicação e a avaliação da sequência didática, 

bem como é realizada uma discussão sobre os resultados obtidos durante a avaliação da 

sequência didática. Ao final do trabalho são apresentadas as considerações finais, as 

referências e os apêndices. 
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CAPÍTULO 1. O MOVIMENTO CTS  

  

 Neste capítulo serão abordados os principais fatos que antecederam o movimento 

CTS, bem como serão apresentadas algumas das principais características desse campo de 

estudo e por fim, será discutido como este movimento pode integrar-se no campo educacional. 

 

1.1. Fatos que antecederam o movimento CTS 

 

Até meados da década de 60 do século passado, prevalecia um consenso sobre o 

caráter positivo dos avanços científicos e tecnológicos como um modelo linear de 

desenvolvimento que fazia da ciência a grande esperança da humanidade (AIKENHEAD, 

2003; GARCIA; LOPEZ CEREZO; LUJAN LOPES, 1996) 

Essa visão salvacionista da ciência e da tecnologia começou a ser questionada no 

século XX, a partir da utilização da energia atômica para a guerra, com referência ao Projeto 

Manhattan e ao relatório Science: The Endless Frontier, de Vannevar Bush, ambos nos 

Estados Unidos. O mundo viu a deterioração do meio ambiente, o sentimento de alerta foi 

impulsionado pelo movimento de contracultura e da revolta contra a Guerra do Vietnã 

(ZAUITH et al; 2011) 

Em 1962, foram publicadas obras, nas quais intelectuais da época questionam os 

aspectos negativos associados aos avanços da ciência e da tecnologia bem como a concepção 

tradicional, positivista da ciência. Dentre as obras pode-se citar o livro The Silent Spring 

(Primavera silenciosa) da cientista e ecologista Rachel Carson esta obra inicia o movimento 

ecologista nos Estados Unidos ao denunciar a morte de diversas espécies de pássaros em 

função do uso descontrolado de agrotóxicos, principalmente o DDT. (NUNES, 2010) 

 Outra obra que questiona a visão positivista da ciência é o livro “A Estrutura das 

Revoluções Científicas” de Thomas Kuhn que questiona a concepção tradicional de ciência e 

provocou um novo direcionamento às discussões sobre CT, enfatizando então, o aspecto 

social. Essas obras contribuíram para uma nova visão sobre ciência e tecnologia 

(VASCONCELOS; FREITAS, 2013) 

Essa nova compreensão sobre CT, contribuiu para que se passasse a questionar e 

discutir o modelo linear de progresso, onde o desenvolvimento científico (DC) gera o 
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desenvolvimento tecnológico (DT) que gera o desenvolvimento econômico (DE) que 

determina, por sua vez, o desenvolvimento do bem estar social (DS). De acordo com este 

modelo o desenvolvimento científico é à base da promoção social (AULER, 2002) 

 

DC → DT → DE→ DS (modelo linear do progresso/tradicional, (AULER, 2002) 

 

Em contrapartida, o movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) toma a frente 

da visão social da ciência. Enquanto campo de atividade engloba a pesquisa acadêmica, as 

políticas públicas e a educacional (ZAUITH et al; 2011).  

 

1.2. O movimento ciência, tecnologia e sociedade - CTS 

 

O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade surgiu entre as décadas de 60 -70 em 

meio à crítica do modelo de desenvolvimento pautado, quase exclusivamente na perspectiva 

capitalista, precisamente, em relação ao seu forte impacto ambiental (VASCONCELOS; 

FREITAS, 2013) 

 Como campo de estudo designa tendências diferentes no estudo social da ciência e da 

tecnologia, surgidas como resposta à relação desequilibrada que a sociedade mantinha com a 

ciência e a tecnologia (MEMBIELA, 2001; CEREZO, 1998) 

 Os movimentos sociais (ecologistas, pacifistas e da contra-cultura), bem como a 

reação acadêmica à concepção tradicional, positivista da ciência podem ser apontados como 

elementos desencadeadores do referido movimento (AULLER, 2002) 

Aliada à preocupação ambiental, outras críticas acadêmicas e sociais eram feitas à ciência, 

pondo em cheque a natureza absoluta de seu conhecimento e criticando o modelo de decisão 

baseado na autoridade do conhecimento científico. Diante deste contexto o desenvolvimento 

científico e tecnológico despertou na sociedade a necessidade de uma análise mais crítica do 

ponto de vista dos benefícios e malefícios que estas trariam ao estado de bem estar social, o 

que culminou com o  surgimento do movimento CTS (NUNES, 2010) 

Assim como afirmam Cerezo (1998) e Nunes (2010):  
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Dentro do movimento CTS existem duas grandes correntes. Essas tradições 

de pesquisa receberam a mesma sigla STS do inglês: Science and Tecnology 

Studies ou Science, Tecnology and Society, ou simplesmente no português 

denominadas de: 1) Tradição Europeia e 2) Tradição americana. A primeira 

voltou-se ao estudo da influência social e os seus antecedentes históricos da 

construção do conhecimento cientifico-tecnológico. Iniciada nas 

universidades europeias, essa linha está fortemente embasada na sociologia 

da ciência e na teoria kuhniana sobre as revoluções científicas, e por isso 

caracteriza-se como uma linha educativa. A segunda ocupou-se 

prioritariamente de estudos sobre o impacto que a ciência e a tecnologia 

tinham sobre a sociedade e o ambiente. Podemos atribuir à tradição 

americana uma preocupação pragmática em oposição à tradição Europeia 

que ressaltou aspectos históricos. Suas bases encontram-se principalmente na 

filosofia e teoria política, tendo a consolidação dos seus estudos se dado 

fortemente pelo ensino e reflexão política. 

 

Como ainda destaca Cerezo (1998 apud Nunes, 2010) “cada uma dessas tradições foi 

ao longo dos anos criando seus próprios eventos científicos, revistas especializadas, 

associações e manuais”. Porém, este mesmo autor destaca que apesar dos distintos enfoques 

dados por cada tradição de pesquisa há entre elas alguns pontos de consenso que podem ser 

sumarizados da seguinte forma:  

 

1- Rechaço à imagem da ciência como atividade pura;  

2- Crítica à concepção de tecnologia, como ciência aplicada;  

3- Crítica ao modelo tecnocrático. 

 

Já na América Latina, existe uma tradição em estudo CTS a qual coloca o problema do 

desenvolvimento como tema central. Nos Estados Unidos, Canadá, Espanha e Portugal, o 

campo da Educação CTS está consolidado, encontrando-se em desenvolvimento na América 

Latina e em construção no Brasil (ZAUITH et al, 2011; AULER, 2002) 

 

1.3. O movimento CTS na educação 

 

A educação CTS está presente principalmente no ensino das ciências e das humanidades 

sob três modalidades: CTS como complemento curricular; CTS como complemento de 

materiais e C&T através de CTS. Tais modalidades consideram a contextualização dos 

conteúdos curriculares e a realidade social dos alunos, devem ser aliadas a metodologias de 
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ensino e aprendizagem que possibilitem a construção de uma cultura de participação ativa 

(LÓPEZ; CEREZO, 2002). 

Com relação aos aspectos metodológicos que trabalham com o enfoque CTS acrescenta-se 

a possibilidade de se desenvolver em sala de aula jogos, debates, visita a museus e indústrias, 

ação comunitária, estudo de caso, entrevistas, redação de cartas para autoridades, resolução de 

problemas entre outros (FERRAZ; LEITE, 2011; MEMBIELA, 2001) 

No Brasil, este enfoque abarca uma série de sentidos e significados. Existe uma 

compreensão muito diversificada do que seja uma abordagem CTS, o que envolve, por 

exemplo: Contextualizar o conhecimento científico – relacionar o conhecimento científico 

com o cotidiano; compreender a natureza da ciência e do trabalho científico; compreender ou 

discutir as relações entre a ciência e a tecnologia, entre a tecnologia e a sociedade ou discutir 

questões relacionadas ao meio ambiente; formar cidadãos, informar os direitos e contribuir 

para que os educandos além de compreender a atividade científico-tecnológica, estejam 

preparados para participar, responsavelmente, em decisões a que envolvem (STRIEDER, 

2008) 

No Brasil ainda se faz presente também a categorização elaborada por Santos (2001).  De 

acordo com este autor, em alguns trabalhos prevalece uma ênfase na ciência (CTS), em 

outros na tecnologia (CTS) e em uma minoria, na sociedade (CTS). Vale salientar ainda que 

com diferentes focos e objetivos, vêm sendo elaboradas, desenvolvidas e avaliadas diversas 

propostas de intervenção curricular (cursos, práticas de sala de aulas e aulas) que possuem 

como referencial teórico os pressupostos do movimento CTS 

Essas implementações não apresentam um consenso quanto aos objetivos, conteúdos, 

abrangências e modalidades. Existe um amplo espectro de possibilidades desde aqueles que 

contemplam interações CTS apenas como fator de motivação até aqueles que no outro 

extremo, acabam tornando secundário o ensino de conhecimentos científicos, postulando 

como fator essencial à compreensão dessas interações (AULER, 1998) 

Como não existe um consenso nem quanto à seleção de temas nem quanto à forma de 

abordá-los, Santos e Mortimer (2000) colocam que alguns autores defendem a inclusão de 

temas locais e outros de temas globais, mas, todos concordam que o tema deve fazer parte da 
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vida dos estudantes. Podendo-se então realizar uma abordagem de problemas locais que se 

articulem com a dimensão global 

Apesar das propostas de ensino baseadas na tríade CTS apresentar temáticas diferentes, as 

suas estruturas são características no que se refere às etapas adotadas. Santos e Schnetzler 

(2003) sintetizam estas etapas como: 

1. Uma questão social é introduzida; 

2. Uma tecnologia relacionada ao tema social é analisada; 

3. O conteúdo cientifico é definido em função do tema social e da tecnologia introduzida; 

4. A tecnologia correlata é estudada em função do conteúdo apresentado; 

5. A questão social é novamente discutida. 

 

Pode-se considerar que os objetivos do enfoque CTS para a educação é relacionar a 

ciência com aspectos tecnológicos, sociais e éticos e as suas implicações, adquirir 

compreensão da natureza da ciência e do trabalho científico, formar cidadãos cientificamente 

e tecnologicamente alfabetizados, desenvolver pensamento crítico. Além dessa busca por 

interpretação do desenvolvimento científico e tecnológico e a democratização de processos 

decisórios. A perspectiva CTS visa também à interdisciplinaridade de temas, defendendo-se 

assim a superação fragmentária disciplinar (AULLER, 2007) 

Portanto, um currículo CTS exige uma participação ativa dos educandos no processo de 

ensino e aprendizagem e exige uma mudança de postura do professor dentro desse processo. 

Ou seja, o professor deixa de ser apenas um transmissor de informações e passa a exercer um 

papel de educador comprometido com a formação para a cidadania. 
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CAPÍTULO 2. O ENFOQUE CTS, A SUSTENTABILIDADE E O ENSINO DE 

QUÍMICA. 

  

 Este capítulo abordará uma possível articulação entre o movimento CTS com a 

sustentabilidade e a Química verde a partir do contexto da tecnologia dos biodigestores para a 

produção do biogás. 

 

2.1. A relação entre sustentabilidade, o movimento CTS e o ensino de química. 

 

A preocupação ambiental sempre acompanhou o movimento CTS desde o seu surgimento. 

A publicação do livro “A primavera silenciosa” de Rachel Carson é talvez a representação de 

como a emergência de uma ética referente ao meio ambiente e as inter-relações entre o 

conhecimento técnico cientifico e a sociedade sempre caminharam juntos ao longo das 

últimas décadas (NUNES, 2010) 

Ainda de acordo com Nunes (2010): 

 

A ciência e a tecnologia têm um papel ambivalente quando em contato com 

o meio natural e artificial. Inicialmente é a natureza o objeto de estudo da 

ciência e da transformação provocada pela tecnologia. O objetivo de vencer 

as limitações impostas impulsionou tecnólogos e mais recentemente 

cientistas a construir um conhecimento sobre a realidade que servisse à ação. 

Por outro lado, talvez a interação mais expressa seja a degradação ambiental 

provocada pelo uso de artefatos tecnológicos que são veiculados com 

frequência nos meios de comunicação, contaminação de lençóis freáticos, 

poluição atmosférica e surgimento de doenças relacionadas à poluição 
  

 

Entre esses efeitos danosos a Química se relaciona direta e indiretamente uma vez que 

fornece subsídios à indústria do petróleo e dos mais diversos processos industriais que geram 

resíduos contaminantes.  

Fugindo a um estereótipo de química como atividade unicamente poluidora, pode-se citar 

ações no âmbito da ciência e tecnologia que em oposição se direcionam para a preocupação 

com o meio ambiente. Um exemplo a ser citado é a química verde 
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A química verde pode ser definida como uma corrente na química preocupada com as 

alterações dos processos clássicos desta ciência buscando reduzir o uso e a produção de 

agentes tóxicos ou nas palavras de (Prado 2003 apud Nunes, 2010):  

 

Dentro dos princípios da necessidade de um desenvolvimento sustentável, 

tem-se como regra que a química deve manter e melhorar a qualidade de 

vida. O grande desafio é a continuidade do desenvolvimento, diminuindo os 

danos causados ao meio ambiente. 

 

 

 A química verde apresenta doze princípios que devem ser adotados por indústrias e 

instituições de ensino e/ou pesquisa. A seguir descrevem-se os doze princípios da química 

verde citados em Mól e Santos (2010). Vale salientar que este trabalho contempla o princípio 

da prevenção (1) porque o aproveitamento dos dejetos bovinos evita a produção de resíduos 

poluentes para o meio ambiente, além deste contempla, também, o principio do uso de fontes 

renováveis de matéria-prima (7º princípio), uma vez que os dejetos bovinos são fonte de 

matéria-prima renovável. 

 

1. Prevenção. Evitar a produção de resíduos é melhor do que tratá-lo; 

2. Economia de átomos. Buscar metodologias sintéticas que maximizem a economia 

dos materiais; 

3. Síntese de produtos menos perigosos. Evitar ao máximo a síntese de produtos 

tóxicos à saúde humana e ao ambiente; 

4. Desenho de produtos seguros. Desenvolver produtos químicos que realizem a função 

desejada; 

5. Solventes e auxiliares mais seguros. Diminuir o uso de substâncias auxiliares 

(solventes agentes de separação, secantes e etc.); 

6. Busca pela eficiência de energia. Minimizar o uso de energia pelos processos 

químicos; 

7. Uso de fontes renováveis de matéria-prima. Dar preferência às matérias-primas 

renováveis; 

8. Evitar a formação de derivados. Evitar o uso de derivados que requerem reagentes 

adicionais e podem gerar resíduos; 

9. Catálise. Buscar reagentes catalíticos já que são mais econômicos; 
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10. Desenho para a degradação. Desenvolver processos de degradação mais fácil; 

11. Análise em tempo real para a prevenção da poluição. Desenvolver metodologias 

que monitorem e controlem a formação de substâncias nocivas; 

12. Química Intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes. Buscar processos 

químicos que minimizem o potencial de acidentes químicos. 

 

Concordando com Santos (2008) “Não se trata de uma educação contra o uso da 

tecnologia e nem uma educação para o uso, mas uma educação em que os alunos possam 

refletir sobre a sua condição no mundo frente aos desafios postos pela ciência e tecnologia” 

Nesse caso, um dos princípios norteadores do enfoque CTS deve ser a promoção da 

educação científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir conhecimentos, 

habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência 

e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões (GONSALEZ, 2013) 

Essa educação cientifica crítica envolve o questionamento de modelos e valores de 

desenvolvimento científico e tecnológico em nossa sociedade. Isso significa não aceitar a 

tecnologia como conhecimento superior cujas decisões são restritas aos tecnocratas. Ao 

contrário, o que se espera é que o cidadão letrado possa participar das decisões democráticas 

sobre ciência e tecnologia, que questione a ideologia dominante do desenvolvimento 

tecnológico. Não se trata de simplesmente preparar o cidadão para saber lidar com essa ou 

aquela ferramenta tecnológica ou desenvolver no aluno representações que o preparem a 

absorver novas tecnologias (SANTOS, 2008) 

Outra característica importante presente em alguns currículos com ênfase em CTS é a 

preocupação com o ambiente cujos objetivos estão muito próximos ao do movimento de 

Educação Ambiental, uma vez que criticam o agravamento da crise ambiental e o aumento da 

exclusão social gerados pelo modelo desenvolvimentista (GONSALEZ, 2013) 

Nesse sentido concordamos com Santos (2007) quando ele evidencia que: 

 

O movimento CTS levou a proposição, a partir da década de 1970, de novos 

currículos no ensino de ciências que buscaram incorporar conteúdos de 

Ciência-Tecnologia-sociedade- CTS. Considerando que essas propostas 

incorporam uma perspectiva de reflexão sobre consequências ambientais, 

posteriormente elas passaram a ser denominadas também ciência-tecnologia-

socieadade-ambiente – CTSA quando se incluíam obrigatoriamente na 
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cadeia das interrelações CTS as implicações ambientais. Em tese, pode-se 

dizer que, pela sua origem, todo movimento CTS incorpora a vertente 

ambiental à tríade CTS. Ocorre que discussões sobre CTS podem tomar um 

rumo que não, necessariamente, questões ambientais sejam consideradas ou 

priorizadas e, nesse sentido, o movimento CTSA vem resgatar o papel da 

educação ambiental (EA) do movimento inicial de CTS. Considera-se, 

todavia, que a denominação mais usual tem sido CTS. 

 

  Vale salientar ainda que o movimento de Educação Ambiental possui diversos 

discursos e práticas. Em nosso trabalho, ele assume um viés crítico e emancipatório, o qual se 

opõe “à separação entre sociedade e natureza, propondo a transformação da realidade pela 

práxis educadora, pelo aprender fazendo” (SANTOS; MALDANER, 2010, apud 

GONSALEZ, 2013) 

Desse modo, espera-se que as atividades propostas no material didático contribuam 

para os estudantes se sensibilizarem e compreenderem que o homem é parte integrante do 

ambiente e que este deve construir uma sociedade ambientalmente sustentável para a atual e 

as futuras gerações. Nesse sentido, a sociedade deve adotar um modelo de desenvolvimento 

sustentável 

O desenvolvimento sustentável pode ser definido como: o desenvolvimento capaz de 

suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos naturais 

para o futuro. (RELATÓRIO DE BRUNTLAND, 1987) 

Neste trabalho utilizou-se a tecnologia dos biodigestores como contexto para o ensino 

de química. Esta temática foi escolhida levando-se em consideração o fato da escola na qual a 

pesquisa foi realizada ser uma escola do campo 

Nas escolas do campo normalmente encontramos problemas diferenciados dos 

encontrados nas escolas urbanas. Dois principais problemas são verificados a falta de material 

didático que contextualize assuntos do dia-a-dia dos alunos com os conteúdos escolares, bem 

como a falta de uma identidade cultural ou a falta de valorização dos homens e mulheres que 

vivem no campo 

Pelo exposto, foi elaborada uma sequência didática que aborda a implantação de 

biodigestores nas propriedades rurais aproveitando os dejetos de bovinos. Na sequência 

didática foi enfatizado que esta ação pode minimizar os impactos ambientais e trazer 
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benefícios para as pessoas que vivem no local, tais como; utilizar o biogás em fogão 

doméstico, lampião, geladeira e também como combustível para funcionamento de motores 

de combustão interna, chocadeira e secadores de grãos. Portanto percebe-se que a instalação 

de biodigestores nas comunidades rurais pode contribui para a sustentabilidade uma vez que 

pode promover melhorias ambientais, econômicas e sociais 

Deve-se ressaltar que a aplicação dessa proposta didática pautada no enfoque CTS visa 

contribuir para a formação da cidadania e de tomada de decisão, pois esta proposta aproxima 

os conteúdos químicos à realidade vivenciada pelos educandos 

Almeja-se que ao final do processo os estudantes possam se mostrar mais motivados 

ao perceberem que seus posicionamentos e opiniões, bem como sua cultural foram 

valorizados 

 

2.2.A Tecnologia como contexto para o ensino de química 

 

Na atualidade, reconhece-se que a Educação em Ciências inclui também o que tem sido 

chamado de alfabetização científica. Neste sentido, o ensino de química tem importância 

fundamental na formação cidadã da sociedade do conhecimento, uma vez que por ser uma 

ciência central possibilita ao cidadão um modelo explicativo de sua realidade e traz novas 

possibilidades de intervenção (SANTOS; SCHNETZLER, 2003) 

Nesta perspectiva entende-se que não só a ciência é objeto da educação básica, como 

também a tecnologia ligada a processos produtivos, à indústria e as questões ambientais, 

sendo utilizadas na compreensão das transformações químicas, nos processos físicos e 

biológicos e de forma abrangente e integrada, no julgamento de informações e na tomada de 

decisões (ABREU; GOMES; LOPES, 2006). Para os PCNEM,  

[...] não se trata apenas de apreciar ou dar significado ao uso da tecnologia, 

mas de conectar os inúmeros conhecimentos com suas aplicações 

tecnológicas [...] é preciso identificar na matemática, nas ciências naturais, 

nas humanas, na comunicação e nas artes, os elementos de tecnologia que 

lhes são essenciais e desenvolvê-los como conteúdos vivos, como objetos da 

educação e, ao mesmo tempo, meio para tanto (BRASIL, 2000, p. 93). 
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A preocupação com a alfabetização tecnológica como condição necessária na 

educação básica insere-se no movimento CTS (Ciência – Tecnologia – Sociedade). Sendo 

assim, existe certo consenso em relação não só a uma educação científica, como também a 

uma educação tecnológica no ensino médio (UEHARA; NÚÑEZ, 2011) 

 A presença de diversas e complexas tecnologias impõe a necessidade de desenvolver 

nos estudantes capacidades de compreender e participar do mundo das tecnologias 

(VAZQUEZ; MANASSERO, 2009) 

O contexto das tecnologias como conteúdo de situações-problema deve permitir o 

rompimento da ideia comum da tecnologia como subproduto da ciência, como um simples 

processo de aplicação do conhecimento para a elaboração de aparelhos. Essa compreensão se 

insere nas relações complexas entre Ciência, Sociedade e Tecnologia, conforme explicam 

Furió; Payá; Valdés (2005 apud UEHARA; NÚÑEZ, 2011) 

Para o ensino de química uma proposta de atividade usando como contexto a 

tecnologia pode ser a construção de biodigestores para produzir o biogás a partir do 

aproveitamento de dejetos bovinos e de cascas de frutas. O biogás pode ser utilizado como 

fonte renovável de energia em comunidades rurais 

 O biogás é um gás incolor, inflamável e composto principalmente por metano (CH4), 

dióxido de carbono (CO2) e sulfeto de hidrogênio (H2S). Ele pode ser obtido a partir da 

biodigestão anaeróbica da biomassa. Este processo de fermentação ocorre no biodigestor uma 

câmara de fermentação fechada, onde a biomassa sofre a digestão pela ação de bactérias 

anaeróbicas produzindo biogás 

O contexto proposto neste trabalho apresenta a importância do biodigestor para a 

conservação do meio ambiente uma vez que o desenvolvimento dessa tecnologia contribui 

para o conforto das comunidades rurais, principalmente pelo aumento da qualidade de saúde 

dos seres humanos e a dos próprios animais, pois, melhora as condições de higiene para os 

animais e as pessoas já que se faz necessária a limpeza diária das instalações para recolher os 

dejetos, diminuindo, portanto, a mortalidade dos animais, a contaminação do ambiente por 

microorganismos nocivos e a proliferação de moscas. Como consequência aumentará a 

produção de leite, o ganho de peso dos bovinos e  a qualidade dos produtos produzidos pela 

comunidade rural. O aproveitamento dos dejetos traz como benefício, também a redução da 
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contaminação de águas subterrâneas e superficiais (QUADROS; VALLADARES; REGGIS, 

2007) 

A tecnologia dos biodigestores pode trazer inúmeros benefícios sociais, dentre os 

quais se destacam; 

 O uso do biofertilizante, um adubo orgânico, que pode fornecer o suporte para a 

segurança alimentar da população mais carente que vive no campo, introduzindo na 

dieta alimentos diversificados; 

 Redução das emissões de gases de efeito estufa; 

 Redução da retirada da lenha das matas próximas à residência rural. Este é um ganho 

importante para a população do campo, uma vez que a substituição da lenha pelo 

biogás acaba com a fumaça causada pela queima da lenha como fonte de calor. Esta 

fumaça pode causar graves problemas de saúde, principalmente respiratórios em 

virtude da formação da fuligem Carbono (C). 

Essa tecnologia pode gerar também benefícios econômicos para o produtor, tais como: 

 Diminuição da compra de adubos, já que o biofertilizante, um dos produtos do 

processo de biodigestão, pode ser utilizado como adubo; 

 Diminuição dos gastos residenciais com relação à compra de gás de cozinha (GLP) e 

em alguns casos de energia elétrica; (QUADROS; VALLADARES; REGGIS, 2007) 

A aceitação das tecnologias energéticas congrega diferentes atores: os produtores, 

organizações ecológicas, as políticas públicas, o mercado, empresas petrolíferas, todos têm 

algo a dizer em relação à rejeição ou aceitação de seu uso (AZEVEDO et, al., 2013). Porém, 

como fica a situação das pessoas comuns neste cenário de diferentes posições e argumentos? 

Como participar enquanto cidadão se não houver oportunidades de vivenciar discussões sobre 

a temática?  

No Brasil, um tema que pode ser considerado como controverso é a produção de 

biocombustíveis. Os biocombustíveis enquanto fontes energéticas são pesquisados no Brasil 

desde a década de 1920 e a partir dos anos 70, o país investiu esforços no desenvolvimento de 

projetos preocupados com a produção e utilização de óleos vegetais como combustível. Surge 

nessa época, uma nova visão acerca das energias oriundas do petróleo, já que essa matéria 

prima passou a ser considerada como uma fonte energética esgotável. Ampliaram-se assim, os 
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incentivos a pesquisa de “criação” de “novos” combustíveis. Em 1975 foi criado o Programa 

Nacional do Álcool (PRÓ-ÁLCOOL), que em 1980 ganhou uma aliada: as montadoras 

automobilísticas (Cobra, 2001 apud Lindemann, 2009) 

Nesse mesmo contexto, surge o Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins 

Energéticos (PRÓ-ÓLEO) cujo objetivo foi gerar excedente de óleo vegetal capaz de tornar os 

custos de produção competitivos (Suarez e Abreu, 2005 apud Lindemann, 2009) 

Diante do exposto, o tema biocombustíveis apresenta múltiplas possibilidades de 

interação com o enfoque CTS. Quando falamos em biocombustível, normalmente, tem-se a 

ideia de que estes são uma grande possibilidade de melhorar a vida no campo, porém, a 

produção de álcool etílico (combustível) a partir da cana-de-açúcar não teve obrigatoriamente 

como consequência a melhoria da vida no campo, já que sua produção está associada a 

latifundiários que inibem, não raramente, o cultivo em pequenas propriedades rurais. Além 

disso, deve-se ter cuidado para que, no processo de plantações de oleaginosas para a produção 

do biodiesel, a agricultura familiar não seja mera fornecedora de matéria-prima para a cadeia 

produtiva do biodiesel e que sua produção não ameace a segurança alimentar das populações 

tradicionais. É importante também que na produção destas novas fontes de energia os 

aspectos de desenvolvimento científico/tecnológico se façam presente nas comunidades 

rurais. Ou seja, é importante que o educando entenda os possíveis riscos e benefícios relativos 

a produção de biocombustíveis, isto é, não apresente nenhuma compreensão unicamente 

salvacionista, nem catastrófica da ciência e da tecnologia (LINDEMAN, 2009) 

O biogás é um exemplo de biocombustível que pode ser abordado numa proposta CTS 

relacionando-o com a sustentabilidade das comunidades rurais neste caso quando a alternativa 

for de utilizar como matéria-prima, para a sua produção, os dejetos bovinos 

Sabe-se que para o termo sustentabilidade existem várias definições e como explica 

Loureiro (2012): 

Sem dúvida, o conceito de sustentabilidade é instigante, complexo e 

desafiador. Faz-nos pensar sobre múltiplas dimensões e suas relações. Mas o 

que houve de mais interessante ao se trazer um conceito biológico para a 

política e a economia foi não só admitir a dinâmica do contexto ecológico 

como também pensar em um desenvolvimento que fosse duradouro e atribuir 

responsabilidade pela vida das pessoas no futuro a partir do que o cidadão 

realiza no presente. Em um momento de tanta ênfase no imediato e na 
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efemeridade, propor o inverso é algo consideravelmente radical e tem seu 

mérito. 

 

Neste trabalho defende-se como conceito de sustentabilidade o conceito de Sachs (1993) 

que a divide em cinco classificações: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade 

econômica, a sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade social e a sustentabilidade 

política 

 

 Sustentabilidade ecológica – refere-se à base física do processo de crescimento e 

tem como objetivo a manutenção de estoques dos recursos naturais, incorporados às 

atividades produtivas; 

 Sustentabilidade ambiental – refere-se à manutenção da capacidade de sustentação 

dos ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e recomposição dos 

ecossistemas em face das agressões antrópicas; 

 Sustentabilidade social – refere-se ao desenvolvimento e tem por objetivo a 

melhoria da qualidade de vida da população. Para o caso de países com problemas de 

desigualdade e de inclusão social, implica a adoção de políticas distributivas e a 

universalização de atendimento a questões como saúde, educação, habitação e 

seguridade social; 

 Sustentabilidade política – refere-se ao processo de construção da cidadania para 

garantir a incorporação plena dos indivíduos ao processo de desenvolvimento; 

 Sustentabilidade econômica – refere-se a uma gestão eficiente dos recursos em geral 

e caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento público e privado. 

Implica a avaliação da eficiência por processos macro sociais. 

Diante do exposto a articulação entre o enfoque CTS e a sustentabilidade possibilita 

ponderar sobre a construção de um modelo de desenvolvimento alternativo ao que hoje 

vivenciamos mediante processo de questionamentos e reflexões na melhor compreensão das 

relações CTS e seus desdobramentos para o próprio processo de desenvolvimento, agora 

pensando sob a premissa da sustentabilidade (VASCONCELOS; FREITAS, 2013)  

Ainda citando Vasconcelos e Freitas (2013) “devemos formar nos alunos uma percepção 

adequada dos problemas socioambientais vigentes e favorecer a formação de um cidadão 
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crítico capaz de compreender a complexidade do mundo natural e social, e assim, 

presumivelmente, preparado para o enfretamento das incertezas e da tomada de decisões”. 
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CAPÍTULO 3: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo apresentaremos o contexto da pesquisa, os sujeitos que participaram da 

intervenção didática, o percurso metodológico, os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados e descreve-se ainda como foi feita a análise dos cinco livros aprovados pelo Ministério 

da Educação (MEC) no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/2012) para a 

componente curricular de química quanto à abordagem do conteúdo biogás. 

3.1. Sujeitos e contexto da pesquisa 

A pesquisa que aqui relata-se foi realizada na cidade de Picuí, localizada na microrregião 

do Seridó Oriental paraibano, a 250 km da capital João Pessoa. O município possui uma 

população de aproximadamente 18.222 mil habitantes. Com elevado potencial turístico é 

conhecida nacionalmente como a terra da carne de sol e também é um município rico em 

minérios, tais como: quartzo, feldspato, berilo, moscovita, columbita, granadas, tentalita, 

turmalina, água marinha entre outros. (IBGE, 2010) 

Este município destaca-se ainda pela grande área rural que possui. Em virtude desse fato, 

a cidade diferentemente do que ocorre com os municípios circunvizinhos da região, possui 

três escolas públicas que oferecem o Ensino Médio, destas, duas estão localizadas na zona 

rural do município. A Escola Estadual de Ensino Médio Severino Gregório Dantas, localiza-

se no Distrito de Santa Luzia do Seridó 

A Escola Estadual Severino Gregório Dantas foi fundada em 3 de junho de 1950 e recebe 

alunos do distrito e dos sítios circunvizinhos, funciona apenas no turno noturno e atende 

atualmente a 70 alunos na modalidade do ensino médio. A opção pelo local da pesquisa está 

relacionada ao fato de a autora deste trabalho ser professora de Química na referida escola 

Participaram das atividades 18 estudantes de uma turma da 2ª série do Ensino Médio do 

turno noturno. As atividades do material didático se desenvolveram no período de 6 semanas, 

entre o período de 22 de outubro de 2013 a 3 de dezembro de 2013, totalizando 18 aulas de 40 

minutos cada 

Dos estudantes que participaram da pesquisa 98% são filhos de agricultores e trabalham 

ajudando os pais, principalmente com a criação de animais e na lavoura do maracujá. Apenas 
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2% dos estudantes não trabalham. Os alunos possuíam idade entre 16 – 33 anos. Quanto ao 

gênero, 65% dos alunos são do sexo feminino e 35% do sexo masculino. 

 

3.2. O percurso metodológico 

 

O percurso metodológico seguido nesse trabalho foi dividido em quatro etapas. A 

primeira se inicia com uma análise dos livros aprovados pelo Ministério da Educação (MEC) 

no Programa Nacional de Livro Didático (PNLD/2012). A análise foi feita com a intenção de 

verificar como esses livros abordavam o tema biogás. Na segunda etapa, foram aplicados dois 

questionários. O primeiro (Apêndice B) contém sete perguntas e tinha como objetivo 

conhecer as concepções dos alunos participantes sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. O segundo questionário (Apêndice C) com 10 questões abertas, objetivava 

identificar o conhecimento que os alunos tinham sobre os temas desenvolvimento sustentável, 

aquecimento global, fontes renováveis de energia, biogás e sustentabilidade 

Na terceira etapa a sequência didática foi elaborada e aplicada contando com a 

participação de uma turma da 2ª série do ensino médio da Escola Estadual Severino Gregório 

Dantas, situada no Distrito de Santa Luzia do Seridó, zona rural do município de Picuí -PB. 

Na quarta etapa a sequênci didática foi avaliada segundo a opinião dos estudantes 

participantes. Para tanto, utilizou-se um questionário (Apêndice D) com 4 questões abertas  

avaliou-se também, o desempenho dos alunos nas atividades propostas na sequência didática 

neste caso foram atribuídas notas para os alunos mediante o desempenho dos mesmos na 

apresentação dos seminários e na participação do debate 

As etapas deste trabalho estão apresentadas através do fluxograma da Figura 1. 
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1ª Etapa 

 

22 

 

2ª Etapa 

 

 

 

 

3ª Etapa 

 

 

 

4ª Etapa 

 

Figura 1. Percurso metodológico da pesquisa. 

 

 

3.2.1. Os instrumentos de coleta de dados  

 

A presente pesquisa está baseada no paradigma qualitativo, uma vez que analisa a fala, a 

escrita e as ações dos participantes. A metodologia desta pesquisa pode, em termos gerais, ser 

considerada qualitativa de caráter descritiva de dados. A abordagem pode ser considerada 

qualitativa pelo seu desenvolvimento ter sido no ambiente natural (sala de aula) que serviu 

como fonte de dados, tanto dos sujeitos e acontecimentos, como das situações e pelo 

envolvimento direto do pesquisador com os sujeitos da pesquisa. (BADGAN e BIKLEN, 

1994). È também descritiva, pelo fato dos dados coletados na investigação serem 

apresentados pelos participantes onde nos resultados muitas das ações foram transcritas 

diretamente dos dados garantindo-lhe assim maior confiabilidade (OLIVEIRA, 2005) 

Análise dos livros didáticos  1º Objetivo específico 

 
Roteiro de análise 

2º Objetivo específico 
Levantamento das concepções prévias 

dos estudantes sobre as relações CTS e  

sobre temas ambientais. 

Estudantes da 2ª 

série do ensino 

médio.  2 

Questionários 

3º Objetivo específico Elaboração e aplicação da sequência 

didática 

Aplicação com alunos 

da 2ª série do ensino 

médio. Outubro a 

dezembro de 2013. 

4º Objetivo específico 
Avaliação da sequência didática 

pelos alunos. 

 

Estudantes da 2ª série do 

ensino médio. 

Questionário e atividades 

propostas na sequência 

didática 
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É importante salientar que apesar de optarmos por trabalhar com uma abordagem 

qualitativa, tanto para coletar quanto para analisar os dados, esta escolha não nos impede de 

realizarmos procedimentos de quantificação para melhor organizarmos os dados. Alguns 

pesquisadores coletam dados usando métodos qualitativos e podem então codificar esses 

dados de maneira que os permitam analisá-los estatisticamente (GUNTER, 2006) 

Neste sentido e considerando as potencialidades e as limitações das diferentes técnicas de 

instrumentos, optou-se por utilizar como instrumento de coleta de dados os questionários. 

Uma vez que estes foram os instrumentos escolhidos para coletar os dados da pesquisa, 

julgamos importante considerar as principais características deste instrumento, evidenciando 

suas potencialidades e limitações 

O uso de questionários em pesquisa social consiste em uma técnica de coleta de 

informações através da qual o pesquisador recolhe o testemunho de participantes 

interrogando-os por escrito. Isso permite ao pesquisador inferir sobre a opinião do 

interrogado, por sua vez, encontrando um espaço para emitir sua opinião, exprimir seu 

pensamento pessoal, traduzi-lo com suas palavras, conforme seu próprio sistema de referência 

(LAVILLE e DIONE, 1999) 

Vale destacar ainda que o principal objetivo deste instrumento de coleta de dados é 

descrever as características e obter respostas que refletem os conhecimentos, opiniões, 

interesses, necessidades, atitudes ou intenções de um grupo amplo de pessoas. Para isso, 

foram elaborados três questionários: dois aplicados na fase de diagnóstico e um terceiro 

aplicado para avaliar o material didático 

Na construção das perguntas dos questionários é preciso que haja correspondência com o 

problema, os objetivos, a hipótese, as categorias, variáveis e indicadores definidos e o marco 

teórico que sustenta o planejamento (LEÓN et al, 2001). Além disso, é importante que as 

perguntas do questionário sejam claras, objetivas e adequadas à linguagem do público a ser 

questionado. Nos quadros 1, 2 e 3 são apresentados os três questionários utilizados nesta 

pesquisa. O questionário 1apresentava 7 perguntas fechadas  e  tinha por objetivo identificar 

as concepções prévias dos estudantes a cerca das relações CTS. O questionário 2 apresentava 

10 perguntas abertas e tinha como objetivo diagnosticar o conhecimento prévio dos estudantes 

sobre os temas ambientais, tais como: desenvolvimento sustentável, aquecimento global, 
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fontes renováveis de energia, biogás e sustentabilidade. O terceiro questionário com 4 

questões abertas foi utilizado para coletar a opinião dos alunos sobre a sequência didática 

Quadro 1:  Modelo do questionário 1.Concepções dos alunos sobre as relações CTS 

Posição no questionário Perguntas 

1  A ciência produz um mundo melhor?                         

2 Somente algumas pessoas são capazes de aprender ciência? 

3 A ciência e a tecnologia ajudam as pessoas em todos os lugares? 

4 Sem a ciência e a tecnologia não teríamos poluição? 

5 A ciência e a tecnologia prejudicam nossa saúde? 

6 A ciência e a tecnologia geram problemas ambientais? 

7 A ciência e a tecnologia ajudam a preservar e recuperar o meio 

ambiente? 

Quadro 2. Modelo do questionário 2. Conhecimentos prévios dos estudantes sobre os temas 

ambientais 

Posição no questionário Perguntas 

1 O que é desenvolvimento sustentável? Defina 

2 O que você entende por aquecimento global? 

3 Você sabe o que são fontes renováveis de energia? Em caso 

afirmativo, cite um exemplo. 

4 Cite o nome de um gás que é exemplo de um gás causador do efeito 

estufa 

5 Aponte uma atividade humana que contribui para aumentar o 

fenômeno do efeito estufa 

6  Como são descartados os restos de alimentos de alimentos na sua 

casa? De que maneira esse resíduos alimentares poderiam ser 

aproveitados? 

7 Poderíamos utilizar cascas de frutas e esterco animal para obter 

energia? Justifique sua resposta. 

8 Você sabe o que é biogás? 

9 Você já ouviu falar em sustentabilidade? Em caso afirmativo, onde? 

10 A química pode contribuir para a conservação do meio ambiente?  
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Quadro 3: Modelo do questionário 3: Avaliação da sequência didática 

Posição no questionário Perguntas 

1 A sequência didática apresenta algum diferencial quando 

comparado a livros ou outros materiais que você utiliza em 

sala de aula, conhece ou já leu? Justifique sua resposta 

2 A linguagem da sequência didática é compreensível? 

Adequada? 

3 O que você mudaria ou acrescentaria para melhorar a 

sequência didática? 

4 O que você aprendeu com a sequência didática? 

 

 

3.3. Análise dos livros didáticos para o conteúdo biogás 

 

O Programa Nacional de Livro Didático para o ensino médio (PNLEM) foi criado em 

2004 com o objetivo de democratizar o acesso ao livro didático e promover a melhoria da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem no ensino médio 

Neste trabalho optou-se por fazer a análise do livro porque se trata de um dos meios 

que, tanto professores quanto estudantes utilizam como fonte de informações. Assim, 

entendemos que era necessário conhecer como os livros abordam o tema biogás. Para tanto, 

foram analisados os livros didáticos submetidos à avaliação do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD/2012) e recomendados pelo ministério da Educação (MEC). No quadro 4 

apresentamos os livros analisados: 
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Quadro 4. Livros didáticos de química recomendados pelo PNLD/2012 

Ano Autor Sigla Título  Volumes analisados 

2010 FONSECA L1 Química: meio 

ambiente cidadania e 

tecnologia. 

1, 2 e 3. 

2010 LISBOA L2 Química Ser 

Protagonista. 

1, 2 e 3. 

2010 MORTIMER; 

MACHADO 

L3 Química 1, 2 e 3. 

2010 PERUZZO; CANTO L4 Química na 

Abordagem do 

Cotidiano 

1, 2 e 3. 

2010 MÓL; SANTOS L5 Química Cidadã 1, 2 e 3. 

 

Para a análise dos livros foi elaborado um roteiro (quadro 5) com categorias 

preestabelecidas baseadas em  elementos do referencial teórico de Bardin (2004). O roteiro foi 

elaborado baseado nos seguintes critérios: 

Quadro 5: Critérios de análise para os livros didáticos. 

Itens do roteiro Categoria de análise 

O livro apresenta o conteúdo biogás? Categoria 1. Apresentação do 

conteúdo 

O livro relaciona o biogás com questões 

ambientais, econômicas, políticas e sociais? 

Categoria 2. Contextualização com 

a abordagem CTS. 

O livro propõe atividades experimentais para o 

tema biogás? 

Categoria 3. Proposição de 

experimentos 

 

O objetivo da categoria 1 - apresentação do conteúdo - era identificar se o conteúdo 

biogás era abordado no livro. Na categoria 2 - contextualização com abordagem CTS - o 

objetivo era identificar se o conteúdo biogás apresentava-se em uma perspectiva de 

contextualizada CTS ou se o livro citava apenas fatos do dia-a-dia sem estabelecer, no 

entanto, nenhuma relação com o conteúdo 
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Na categoria 3 -  proposição de experimentos -  analisou-se se os livros traziam 

atividades experimentais e qual a viabilidade de realização das atividades propostas em sala 

de aula. Os resultados da análise dos livros didáticos são apresentados no capítulo 4 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo serão apresentados e analisados os dados obtidos mediante a análise dos 

livros didáticos aprovados pelo PNLD/2012 para a disciplina de Química referente ao tema 

biogás, bem como serão apresentados os resultados obtidos a partir da identificação da 

opinião dos alunos sobre as relações CTS e sobre os temas: aquecimento global, fontes 

renováveis de energia, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e biogás.  

 

4.1. Análise dos livros didáticos 

 

 A partir dos dados obtidos mediante análise dos livros didáticos os resultados foram 

organizados em dois critérios de análise 

 Categoria 1. Apresentação e contextualização do conteúdo; 

 Categoria 2. Proposição de experimentos. 

 

Categoria 1. Contextualização do conteúdo 

 

No L1 o conhecimento químico é apresentado por meio de uma proposta 

metodológica, cujo objetivo é construir conceitos e apresenta  como ponto de partida a leitura, 

a interpretação, a análise e a discussão de notícias presentes na mídia, especialmente textos 

jornalísticos e de divulgação científica. As questões levantadas durante a apresentação dos 

textos são exploradas progressivamente ao longo da obra, colocando em destaque elementos 

que privilegiam discussões sobre o ambiente, o cotidiano e a cultura química (PNLD, 2011, 

p.27), porém o L1 não aborda o conteúdo biogás e este conteúdo é importante por ser uma das 

fontes renováveis como maior potencial, uma vez que pode ser obtido a partir da biomassa 

 O L2 aborda o conhecimento químico a partir das relações entre Ciência, Tecnologia 

e Sociedade (CTS). Dessa forma, são garantidas as condições para que os alunos entrem em 

contato com a cultura científica atual. O conhecimento químico é abordado de forma 

interdisciplinar e contextualizado, apresentando a Química como uma ciência que se preocupa 

com a dimensão ambiental dos problemas contemporâneos. A obra contempla o conteúdo 

biogás no seu terceiro volume na página 79 do capítulo 3: características e nomenclatura de 
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hidrocarbonetos. A obra traz o conteúdo como destaque do capítulo em um box especial 

enfatizando questões relacionadas à ciência, a tecnologia e a sociedade 

Neste box é relatado o tratamento de resíduos urbanos domiciliares no aterro 

Bandeirantes, localizado na cidade de São Paulo. O texto descreve a tecnologia utilizada no 

aterro para a produção do biogás a partir dos resíduos domiciliares, bem como descreve a 

trajetória do biogás até a chegada à distribuidora de energia do estado de São Paulo 

(Eletropaulo). Relaciona também a quantidade de resíduo depositado no aterro e a quantidade 

de biogás produzido. O livro relaciona o conteúdo com a produção de energia ecologicamente 

correta, com os créditos de carbono e com fatores sociais: 

 

Na exploração do biogás a Uteb, além de gerar energia ecologicamente 

correta, reduz a emissão de gás metano no meio ambiente, melhorando não 

só as condições para redução do efeito estufa e aquecimento global, mas 

reduzindo significativamente os efeitos causados por odores desagradáveis à 

população do entorno. Dos créditos de carbono obtidos 50% são repassados 

a Prefeitura Municipal de São Paulo para investimento no Fundo Municipal 

de Meio Ambiente” (LISBOA, 2010, pag. 79)  

 

Pelo exposto percebe-se que esta obra contextualiza o conteúdo biogás a questões 

ambientais, econômicas, sociais e tecnológicas e pauta essa contextualização na abordagem 

CTS. No L2 o conteúdo biogás é abordado mais uma vez no capítulo 4: Fontes, principais 

usos e reatividade de hidrocarbonetos. O biogás aparece como uma das alternativas 

energéticas ao petróleo 

O texto aborda o biogás como uma fonte alternativa de combustível evidenciando a 

composição do biogás e destaca em um esquema simplificado o processo de produção do 

biogás a partir dos dejetos de bovinos e suínos, conforme pode ser visualizado na Figura 2. 
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Figura 2. Imagem referente ao L2, pag. 88. (LISBOA, 2010). 

 

O livro traz o biodigestor como o equipamento usado para a produção do biogás, além 

do biogás o biofertilizante também é abordado nesta obra: “Nesse processo de decomposição 

de matéria orgânica, também é produzido um líquido com excelentes propriedades 

fertilizantes, rico em compostos orgânicos, que contém átomos de nitrogênio, fósforo e 

enxofre, essenciais para o crescimento dos vegetais” (LISBOA, 2010) 

O livro L3 apresenta uma visão do ensino de química diferente da tradicional, de 

simples memorização de conteúdos e resolução mecânica de exercícios. Para isso, os textos 

dos capítulos adotam uma linguagem científica como constitutiva do pensamento em 

Química, que é também potente recurso para o exercício da cidadania, para a discussão de 

problemas sociais e ambientais, articulados com a presença da tecnologia no mundo 

contemporâneo. O conteúdo é abordado no volume 1, na página 91 ao final do capítulo 3 que 

refere-se ao tema materiais: estudo de processos de separação e purificação. O livro traz uma 
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abordagem do biogás como sendo um gás produzido a partir do tratamento do lixo e evidencia 

que este gás é uma opção de fonte renovável de energia: 

 
Outra medida que deve ser aplicada nos aterros sanitários é a instalação de 

um sistema de drenagem de gases que possibilite a coleta do biogás, que é 

uma fonte renovável de energia. O biogás é um material formado pela 

decomposição de resíduos sendo constituído em maior proporção por metano 

(CH4) e também gás carbônico (CO2) e água em estado de vapor (H2O), 

entre outros. (MORTIMER; MACHADO, 2010).  

 

 Ainda na página 91 aparece uma reportagem intitulada: Usina de biogás gera 

hidrogênio e metano a partir do lixo doméstico. A notícia fala sobre a primeira usina de 

biogás do mundo capaz de gerar hidrogênio e metano a partir do lixo doméstico, esta usina foi 

proposta por engenheiros do Instituto de Ciências Avançadas e Tecnologia (Aist), do Japão. O 

intuito da reportagem é relacionar a produção do biogás ao tratamento do lixo. A reportagem 

pode ser visualizada na Figura 3. 

 

 

Figura 3: imagem referente ao L3, pag. 91. (MORTIMER; MACHADO, 2010). 
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 O L4 inicia seus capítulos sempre com uma identificação das concepções prévias e 

termina com os mapas conceituais. Traz ainda textos que tratam a Química em suas múltiplas 

dimensões e de suas relações formulando uma proposta que busca trazer algo que vai além da 

simples exposição de conteúdos e da resolução de exercícios. Embora tal proposta esteja 

presente ao longo de toda a obra, em muitos momentos, o que se percebe é a falta de 

organicidade entre os conteúdos específicos e as questões mais amplas que aparecem nas suas 

várias seções (PNLD, 2011) 

Esta obra aborda o conteúdo biogás na página 317 do tópico 4  do capítulo 11: a 

química orgânica e o ambiente do volume 3. Esta obra apresenta o conteúdo de maneira bem 

tradicional fazendo a definição dos seguintes conceitos: biogás, biomassa, decomposição 

anaeróbica e biodigestores. Porém, não se verifica a contextualização do conteúdo com 

questões ambientais, econômicas e sociais. O livro enfatiza que o lixo pode ser utilizado para 

a produção do biogás e que o biofertilizante pode seu usado como adubo: 

 “Dessa forma, boa parte do lixo urbano e até mesmo de esgoto residencial 

pode ser aproveitado na produção do biogás. Algumas fazendas e cidades 

brasileiras já exploram esse recurso. Após a liberação do biogás, vão sobrar, 

dentro do biodigestor, os resíduos da decomposição, que serão usados como 

adubo.” (PERUZZO; CANTO, 2010). 
 

No L5 o conteúdo é abordado no volume 2 na página 82 do capítulo 5, que contempla 

o conteúdo de cinética química. O biogás aparece como exemplo de um biocombustível e traz 

uma discussão pautada nas relações CTS para os biocombustíveis. A obra destaca também a 

biomassa como matéria-prima para a produção do biogás, o processo de obtenção e 

composição química para o biogás. No capítulo 3: petróleo, introdução à química orgânica, 

hidrocarbonetos e alcoóis, do mesmo volume, na página 93 são abordados os biodigestores: 

 

Os biodigestores, além de produzirem energia, ajudam a diminuir um sério 

problema das sociedades modernas: o lixo. Alguns projetos governamentais 

vêm aproveitando recursos da biomassa para a produção de eletricidade a 

partir da cana-de-açúcar, de resíduos de madeira e óleos vegetais (MÓL; 

SANTOS, 2010). 

  

 Um aspecto a salientar deste livro é a contextualização dos conteúdos químicos, com 

aproximação do cotidiano, com vistas a uma formação cidadã crítica. Em todos os conteúdos 

trabalhados, é clara a proposta de contextualização e interdisciplinaridade na abordagem do 
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conhecimento químico, o que constitui um fator importante na organização dos volumes. A 

preocupação com a dimensão ambiental, especialmente em relação aos problemas emergentes 

da atividade química na sociedade, também está presente em todas as unidades e capítulos. A 

obra consegue propor uma discussão de benefícios e problemas originados pela atividade 

química nos contextos sociais em que atua, provocando reflexões críticas a partir das leituras 

e de algumas propostas de atividades. Em relação à preocupação ambiental, cabe também um 

destaque ao modo inovador como a obra lida com o descarte dos resíduos das atividades 

práticas (PNLD, 2011) 

Da análise feita nos livros didáticos pode-se concluir que: o L1 não aborda o conteúdo 

biogás. Os livros L2 e L5 apresentam o conteúdo biogás contextualizado com as relações 

CTS. Com relação à abordagem do biodigestor como tecnologia para a produção do biogás os 

livros: L2, L4 e L5 contemplam essa abordagem. O biogás aparece associado à geração de 

energia nos livros: L2, L3, L4 e L5 e nos livros L2, L3 e L4 o biogás aparece, 

principalmente, como sendo produzido a partir do tratamento do lixo. 

 

Categoria 2. Proposição de experimentos 

 

Nenhuma das obras apresentou experimentos referentes ao tema biogás. Diante desse 

resultado propomos neste trabalho a construção de um biodigestor artesanal que pode ser 

construído com materiais de fácil acesso e em escolas que tenham ou não laboratório.  

 

4.2. A Opinião dos alunos sobre as relações CTS 

 

Após a análise dos livros didáticos foram aplicados dois questionários. O primeiro 

tinha por objetivo investigar a opinião dos alunos sobre as relações CTS e o segundo tinha 

como objetivo identificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre temas ambientais 

A seguir discutem-se os resultados obtidos a partir da análise do primeiro questionário 

aplicado (Apêndice B). A primeira pergunta questionava se a ciência produz um mundo 

melhor? A partir da análise das respostas observou - se os seguintes percentuais: 95% dos 

estudantes consideraram que a ciência produz um mundo melhor. 
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“Foi a partir de pesquisas da ciência que se desenvolveram equipamentos e 

medicamentos que permitem as pessoas viverem mais e melhor” 

“A ciência ajuda as pessoas a ficarem mais bem informadas” 

“A ciência produz um mundo melhor para vivermos, pois temos o avião, por exemplo, 

que faz com que as pessoas possam chegar mais rápido em locais que antes demoraria meses 

para se chegar” 

“A ciência ajudou muito o desenvolvimento da agricultura com máquinas como o 

trator, colheitadeira, entre outras” 

Percebe-se pelas justificativas apresentadas por esses alunos que eles consideram que 

a ciência produz um mundo melhor. De fato, com o avanço científico e tecnológico a 

sociedade obteve inúmeros benefícios, tais como: as vacinas e os medicamentos que 

permitiram a erradicação ou o controle de doenças e por consequência aumentou a expectativa 

de vida das pessoas. Por outro lado, a ciência e a tecnologia podem gerar problemas sociais é 

o que ocorre, por exemplo, quando se substitui o trabalhador rural por máquinas agrícolas. 

Essa substituição pode gerar o desemprego para o trabalhador rural. Portanto, defende-se que 

todos esses fatores devem estar presentes na sala de aula para que o estudante possa se 

posicionar de maneira crítica e atuante frente aos problemas sociais que podem surgir a partir 

do avanço científico e tecnológico 

Observou-se que 5% dos estudantes consideram que a ciência não produz um mundo 

melhor e apresentaram as seguintes justificativas: 

“A ciência pode gerar desemprego, por isso considero que ela não produz um mundo 

melhor.” 

“O avanço da ciência gerou muitos problemas ambientais e alguns acho que os 

cientistas nem sabem resolver.” 

“Hoje em dia temos mais formas de nos comunicarmos, de viajarmos e tratarmos as 

doenças. No entanto não são todas as pessoas que tem, por exemplo, condições de fazer 

exames caros. Por isso considero que a ciência sozinha não é capaz de produzir um mundo 

melhor.” 

Nesta última justificativa o estudante percebe que para de fato termos um mundo 

melhor precisamos, como sociedade, garantir condições igualitárias para todos os cidadãos.  
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Na questão 2 desejávamos saber  se somente algumas pessoas são capazes de aprender 

ciências e 81% dos participantes disseram que não: 

“Considero que todas as pessoas são capazes de aprender qualquer disciplina basta 

querer e se dedicar.” 

“Todos nós podemos aprender ciências.” 

Analisando os resultados obtidos para esta questão, a maioria dos entrevistados parece 

ter superado o estereótipo de que somente as pessoas com uma inteligência “anormal” 

conseguem aprender ciências. 19% dos alunos disseram que somente algumas pessoas 

conseguem aprender ciências e apontaram as seguintes justificativas: 

“Acho que só as pessoas muito inteligentes conseguem aprender ciências, pois Física 

e Química são disciplinas difíceis.” 

“Só algumas pessoas conseguem aprender ciências por causa dos cálculos e nomes 

diferentes” 

“Só algumas pessoas conseguem aprender ciências porque precisamos saber de 

matemática, e a matemática é muito difícil, eu não gosto de Física e Química por isso.” 

“Eu gostava de ciências até o 8º ano, depois passei a achar muito difícil porque tem 

muitos cálculos, principalmente em Física.” 

As justificativas destes alunos vão ao encontro com a realidade, vigente para o ensino 

de ciências, na maioria das escolas de ensino médio do Brasil. O ensino das ciências naturais, 

geralmente, é pautado, ainda, quase que exclusivamente no enfoque positivista, tendo no 

professor um transmissor de conhecimentos e um educando passivo. No entanto, mesmo com 

todas as dificuldades que os professores de ciências encontram nas escolas quando querem 

mudar de metodologia entende-se que para participar da tomada de decisões frente a questões 

controvérsias e polêmicas o educando precisará, inevitavelmente, dos conhecimentos das 

ciências naturais. Por isso, defende-se neste trabalho a inserção do enfoque CTS uma vez que 

este apontada um caminho para tão almejada educação para a cidadania 

 Na questão 3 o objetivo era saber se os estudantes consideram que a ciência e a 

tecnologia ajudam as pessoas em todos os lugares. Dos resultados obtidos 57% dos 

entrevistados consideram que a ciência e a tecnologia ajudam as pessoas em todos os lugares 

e apresentaram as seguintes justificativas: 
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“A ciência e a tecnologia ajudam as pessoas em casa, nas indústrias, na agricultura, 

enfim em todo lugar.” 

“A ciência e a tecnologia ajudam as pessoas a viverem mais e melhor em todos os 

lugares, pois facilitam as nossas vidas, por exemplo, com o celular que podemos nos 

comunicarmos com pessoas que estão em outros estados” 

Porém 43% dos alunos consideraram que a ciência e a tecnologia não ajudam as 

pessoas em todos os lugares: 

“A ciência e a tecnologia geram poluição e a poluição pode gerar problemas para a 

saúde dos seres humanos e dos animais.” 

“A tecnologia pode gerar problemas de saúde, como os problemas respiratórios, que 

ocorrem em cidades grandes.” 

“Nem sempre a ciência e a tecnologia ajudam as pessoas. Existem muitos problemas 

na atualidade, que em minha opinião, só existe por causa da ciência e da tecnologia entre 

eles posso citar a poluição do meio ambiente.” 

Na quarta questão foi perguntado se sem a ciência e a tecnologia não teríamos 

poluição. 52% dos estudantes disseram que mesmo sem a ciência e a tecnologia teríamos a 

poluição e compreendem que a humanidade é responsável pela poluição e não a ciência e a 

tecnologia.  

“Quem polui o meio ambiente é o homem e não a ciência e a tecnologia, diretamente, 

por exemplo, eu posso decidir comprar um produto que não agride o meio ambiente, a 

decisão é minha.” 

“No supermercado existem sacolas que poluem o meio ambiente, mas quem decide se 

vai jogar aquela sacola no lixo sou eu.” 

“Na minha opinião a ciência e a tecnologia podem tanto poluir o meio ambiente como 

pode também ajudar a preservar o meio ambiente, só que quem vai decidir é o homem e por 

isso considero que mesmo quando não tínhamos tanta tecnologia assim o homem já poluía o 

meio ambiente, a diferença é que hoje a situação está crítica e precisa ser resolvida” 

É importante enfatizar que a sociedade como um todo é responsável por adotar 

tecnologias que visem à sustentabilidade ambiental, social e econômica. Essa 

responsabilidade é dos cientistas, bem como é da sociedade como um todo até porque os 

efeitos são sentidos por toda a sociedade 
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 Analisando ainda as respostas obitas para esta questão, 48% disseram que só temos a 

poluição em virtude do desenvolvimento da tecnologia e da ciência:  

“O desenvolvimento da tecnologia gerou e gera problemas ambientais como o 

aquecimento global e uma quantidade grande de lixo” 

“Como o mundo foi mudando hoje precisamos de objetos que na época dos nossos 

avós eles não necessitavam, como os celulares, computadores e televisores ou não podiam 

comprar com o avanço da ciência e da tecnologia esses objetos ficaram mais baratos e hoje 

todo mundo tem um, então como no caso da nossa cidade não temos onde descartar e 

acabamos jogando esses objetos no lixo, acredito que a poluição só existe por isso.” 

 Os estudantes percebem que não é a ciência e a tecnologia que poluem o meio 

ambiente, diretamente, mas são principalmente as nossas atitudes de consumo que atualmente 

poluem o meio ambiente. Por isso, acreditamos que a educação desempenha um papel 

importantíssimo na sensibilização dos futuros cidadãos que posteriormente atuarão na 

sociedade tomando decisões que repercutirão tanto no âmbito social como no ambiental. 

Nesta direção é importante que cada um faça a sua parte evitando: 

 

 O desperdício de água, energia e comida; 

 O consumo compulsivo; 

 Comprar produtos que tenham muitas embalagens; 

 O descarte inadequado de pilhas e baterias; 

 O uso de objetos plásticos como: copos descartáveis e sacolas plásticas; 

 

È importante também reutilizar e consertar objetos e equipamentos ao invés de descartá-

los e favorecer a reciclagem. Portanto, cada indivíduo possui chance efetiva de escolha: 

contribuir para minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente, ou contribuir para sua 

destruição. O que precisamos é de uma mudança de paradigma! Mudar de paradigma é mudar 

de estilo de vida (MÓL; SANTOS, 2010). 

Quando indagados se a ciência e a tecnologia prejudicam a nossa saúde, 60% dos alunos 

disseram que não e apontaram exemplos como a radioterapia e a quimioterapia como 

responsáveis por salvar inúmeras vidas. No entanto, 40% dos entrevistados consideram que a 

ciência e a tecnologia podem prejudicar a nossa saúde e citaram, por exemplo, alimentos com 
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aditivos químicos e agrotóxicos como possíveis causas para o surgimento de cânceres, um 

estudante lembrou a utilização de armas químicas durante a 2ª Guerra Mundial, como 

exemplo de malefício da ciência e da tecnologia para a saúde humana 

Não há como negar que o aumento na qualidade de vida da nossa sociedade está 

relacionado aos avanços científicos e tecnológicos que contribuem principalmente com o 

desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Por outro lado, quando analisamos os 

problemas ambientais e sociais oriundos, também, dos avanços científicos e tecnológicos faz-

se necessário reforçar a urgência de reduzir os riscos de produtos e processos desenvolvidos, 

principalmente na área da química, que geralmente, são processos e produtos danosos ao meio 

ambiente, bem como a saúde humana 

Nesse sentido a química verde e a sustentabilidade devem ter seus princípios postos 

em prática. A química verde é boa para o meio ambiente, para a saúde humana e para a 

economia. Mas como aponta Ferreira, Rocha e Silva (2013) “ainda existem muitas sombras 

no verde,” Vale salientar ainda que:  

 

Para que o desenvolvimento científico e tecnológico seja menos excludente, 

é necessário que se levem em conta os reais problemas da população, os 

riscos técnico - produtivos e a mudança social. Por isso, faz-se necessário ter 

uma visão interativa e contextualizada das relações entre ciência, tecnologia, 

inovação e sociedade e, muito especialmente, das políticas públicas mais 

adequadas para se gestionarem as oportunidades e perigos que envolvem 

uma mudança técnica. Ou seja, a questão não é tanto se a ciência é boa ou 

não, mas sim se pode melhorar e como (SILVEIRA; BAZZO, 2009). 

 

 

Ao serem interrogados sobre as relações entre a ciência, à tecnologia e o meio 

ambiente, 76% dos estudantes acreditam que a ciência e a tecnologia geram problemas 

ambientais enquanto que 19% consideram que a ciência e a tecnologia não geram problemas 

ambientais. Cerca de 5% não responderam a esta questão 

A questão 7 buscava saber se a ciência e a tecnologia ajudam a preservar e recuperar o 

meio ambiente. Aproximadamente 80% dos estudantes disseram que sim e 20% disseram que 

a ciência e a tecnologia não ajudam a preservar e recuperar o meio ambiente 

Analisando os resultados obtidos para esta questão verificamos que 80% dos 

estudantes consideraram que a ciência e a tecnologia ajudam a preservar e recuperar o meio 
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ambiente. Na área da química, dentro desta perspectiva, temos o paradigma da química verde 

que visa reduzir ou eliminar o uso ou a geração de substâncias perigosas durante o 

planejamento, manufatura e aplicação de produtos químicos (FERREIRA, ROCHA; SILVA, 

2013). Portanto defende-se neste trabalho propostas de ensino que contemplem os princípios 

da química verde evidenciando que está área do conhecimento pode ajudar a preservar e 

recuperar o meio ambiente. 

 

4.3. O conhecimento prévio dos estudantes sobre a temática ambiental. 

 

 A seguir discutem-se os resultados obtidos a partir da análise do segundo questionário 

aplicado (Apêndice C).  O objetivo da primeira questão era saber se o aluno sabia definir o 

que é desenvolvimento sustentável.  Portanto a expectativa de resposta era: o 

desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não 

esgota os recursos naturais para o futuro. (Relatório de Brundtland, 1987).  Diante das 

respostas obtidas pode-se observar que 90% dos alunos não souberam definir o que é 

desenvolvimento sustentável: 

 “Não sei definir o que é desenvolvimento sustentável.” 

 “Já ouvi falar, mas, não tenho conhecimento desse assunto.” 

Dos alunos pesquisados 10% não conseguiram responder satisfatoriamente, porém, 

citaram medidas que ajudam a conservar o meio ambiente, tais como: 

 Não desperdiçar água e energia; 

 Não jogar lixo nas ruas; 

 Reciclar o lixo.  

A segunda questão tratava sobre o aquecimento global. No total de 82% dos estudantes 

não souberam responderam sobre este questionamento: 

 “Já ouvi falar, mas, não sei responder;” 

 “Efeito causado pela poluição;” 

 Enquanto que 18% dos alunos souberam responder o que é aquecimento global.  

 “É o aumento da temperatura da Terra provocada por gases;” 
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 “O aquecimento global é causado pelo aquecimento da superfície terrestre;” 

 “O aquecimento global é provocado por gases acumulados na atmosfera que não 

deixa os raios solares voltarem para o espaço e isso provoca um aquecimento que 

pode provocar o derretimento das geleiras” 

Quando questionados sobre o que são fontes renováveis de energia 95% dos alunos 

conseguiram responder corretamente a este questionamento:  

 “Fontes renováveis de energia são as aquelas que podem ser renovadas” 

 “Fontes renováveis de energia são as que não se esgotam, como a energia eólica 

e a energia solar”. Os demais 5% não responderam a pergunta. 

O fato de 95% dos estudantes saberem o que são fontes renováveis de energia pode ser 

justificado pelo fato do professor de Física ter trabalho como esta turma esse tema para a feira 

de ciências no ano de 2012 

A questão 4 tinha como objetivo saber se os alunos conheciam  os gases do efeito estufa. 

Aproximadamente 80% dos alunos citaram o dióxido de carbono (CO2), 15% citaram o 

dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4) e 5% citaram o vapor de água (H2O) 

Na quinta questão os estudantes tinham que apontar uma atividade humana que contribui 

para aumentar o fenômeno do efeito estufa. A poluição gerada pelo uso de combustíveis 

fósseis em automóveis e as queimadas foram apontadas por 70% dos estudantes como as 

principais atividades humanas que causam a liberação de gases de efeito estufa para a 

atmosfera. Outros 30% dos estudantes apontaram o desmatamento como principal atividade 

humana que contribui para aumentar o fenômeno do efeito estufa 

Na sexta pergunta o objetivo era saber qual era o destino que se dava aos restos dos 

alimentos na casa do aluno. Na casa de 98% dos alunos os restos de alimentos servem para 

alimentar animais como galinhas e porcos e apenas 2% responderam que os restos de 

alimentos são descartados junto com os outros tipos de lixo gerados em sua residência. Os 

alunos não responderam ao segundo questionamento, de que maneira os resíduos orgânicos 

poderiam ser aproveitados 

Quando indagados se poderíamos utilizar cascas de frutas e esterco animal para obter 

energia, cerca de 95% dos estudantes responderam de maneira afirmativa: 
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 “Acredito que pode sim e que vai gerar o mesmo gás produzido a partir do 

tratamento do lixo;” 

 “Sim podemos. Uma vez eu assisti um documentário sobre isso no canal Futura;” 

 “No caso do esterco animal misturado com água libera um certo gás que é 

parecido com o gás de cozinha, só falo isso porque fui a uma feira de ciências e lá 

descobri isso” 

Os demais estudantes, 5% responderam que não acreditavam ser possível obter energia a 

partir destes materiais. O objetivo da questão 8 era saber se os alunos  sabiam o que é biogás. 

As respostas apontaram que 90% dos estudantes já tinham ouvido falar em biogás, porém 

salientaram que não sabiam elaborar um conceito para este termo naquele momento. O 

percentual de 8% declarou saber o que era biogás. 

 “È um biocombustível;” 

 “É o gás obtido a partir do tratamento do lixo.” e 2% dos estudantes não 

responderam a esta pergunta.  

Sobre sustentabilidade 100% dos estudantes já tinham ouvido falar sobre o termo, 

principalmente em propagandas de produtos de limpeza e cosméticos, vinculados nos mais 

diversos meios de comunicação 

Na última questão desejava-se saber se os estudantes compreendiam que a química pode 

contribuir para a conservação do meio ambiente. A grande maioria (90%) respondeu que a 

química pode ajudar na conservação do meio ambiente, todavia, não souberam justificar. Os 

demais 10% acreditam que a química não pode ajudar a conservar o meio ambiente 

È importante lembrar que o professor em sala de aula deve trabalhar os princípios da 

química verde. A partir destes princípios o professor pode mostrar aos alunos que a Química 

pode e deve garantir a conservação dos recursos naturais a partir de processos e produtos que 

gerem menos resíduos. Como destaca Mól e Santos (2010) “talvez não gerar resíduos seja o 

mais importante dos princípios da Química Verde” 

Além disso, o paradigma da sustentabilidade traz um desafio para a química: trabalhar 

pela continuidade do desenvolvimento e pela melhoria do ensino sem, entretanto 

comprometer o meio ambiente e a saúde humana (MÓL; SANTOS, 2010) 
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Portanto, é importante que os estudantes percebam que a química pode contribuir para 

resolver ou amenizar os graves problemas que afetam a humanidade. Por outro lado pode 

contribuir para degradar o meio ambiente. Mas, a química é feita pelo ser humano e assim 

cabe ao mesmo escolher qual o modelo de desenvolvimento que queremos. Ou seja, essa 

escolha depende de cada um de nós 

Pelo exposto a inserção da temática biogás numa discussão em um contexto escolar que 

articula as relações CTS com o paradigma da sustentabilidade pode constituir, numa estratégia 

de ensino que possibilite ao aluno pensar criticamente às situações cotidianas que lhe são 

impostas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

CAPÍTULO 5: MATERIAL DIDÁTICO 

 

Neste capítulo apresentaremos as etapas de elaboração, aplicação e avaliação da 

sequência didática. Bem como faremos uma discussão dos resultados obtidos na etapa de 

avaliação. 

 

5.1. A elaboração da sequência didática  

 

Os materiais didáticos são fundamentais e sua importância seria tão decisiva que 

chegaria muitas vezes a determinar a atividade docente. Estes podem ser classificados 

conforme o âmbito da intervenção a que se referem, conforme a sua intencionalidade ou 

função, de acordo com os conteúdos que desenvolvem e o tipo de suporte que utilizam 

(ZABALA, 1998 apud ALVES, 2013) 

Porém, o termo material didático é muito abrangente. Segundo Bandeira (2009, p.2 

apud Lima, 2013) “o material didático pode ser definido amplamente como produtos 

pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, como o material instrucional que se 

elabora com afinidade didática” 

 Com relação ao âmbito de intervenção, existem materiais didáticos relacionados com 

todo sistema educativo, alguns ligados a proposta de planejamento e outros que se situam no 

âmbito da sala de aula. Quanto à intencionalidade ou função do material didático, podemos 

encontrar materiais com finalidades distintas: orientar, guiar, exemplificar, ilustrar, propor, 

divulgar. No tocante aos conteúdos e a sua organização, os materiais podem apresentar 

pretensões integradoras e globalizadoras, apresentar enfoque claramente disciplinares, estar 

vinculados a conteúdos estritamente procedimentais ou se referirem ao âmbito de conteúdos 

conceituais. Quanto ao suporte utilizado podemos dividir o material didático em impresso, 

audiovisual e novas mídias (ZABALA, 1998 apud ALVES, 2013) 

Para Zabala (1998, p.18) sequências didáticas são “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 

princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos”.  

O material didático proposto nesse trabalho foi uma sequência didática elaborada a partir 

do tema biogás que serviu como ponto de partida para a busca dos conteúdos conceituais 
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abordados no mesmo. O tema foi abordado a partir do enfoque CTS e como uma 

característica própria deste enfoque, possibilitou a interdisciplinaridade, onde são abordados 

conceitos da Biologia e da Química. Dentre os conceitos abordados destacam-se: 

 Os conceitos químicos de entalpia, reação química, velocidade das reações químicas, 

pH e cálculo estequiométrico; 

 Os conceitos biológicos de fermentação, digestão anaeróbica e bactérias. Bem como 

os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. 

Neste trabalho não foi possível desenvolver as atividades propostas em parceria com o 

professor de biologia, porém salientamos que as atividades propostas na sequência didática 

podem ser desenvolvidas por meio da interdisciplinaridade e a parceria pode ser com 

professores de física, geografia e história. As atividades podem, também, ser adaptadas e 

aplicadas de forma disciplinar, por exemplo, em disciplinas como biologia ou geografia. Além 

disso, como destacado nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p. 120) 

 

[...] Para compreender a energia em seu uso social, as considerações 

tecnológicas e econômicas não se limitam a nenhuma das disciplinas, 

tornando essencial um trabalho de caráter interdisciplinar. Na produção de 

combustíveis convencionais ou alternativos, com a utilização de biomassa 

atual, como a cana-de-açúcar, ou de biomassa fóssil, como o petróleo, a 

fotossíntese, estudada na Biologia, é o início para a produção natural 

primária dos compostos orgânicos, enquanto outros processos químicos são 

necessários à sua transformação e industrialização. Na geração hidrelétrica, 

termelétrica ou eólica, além da eventual contribuição de conceitos químicos 

e biológicos, a produção de eletricidade decorre de técnicas e processos 

estudados na Física, centrais para compreender e manipular fluxos naturais 

de matéria e energia, como a radiação solar, a evaporação, as convecções, as 

induções eletromagnéticas, as correntes elétricas e sua dissipação térmica. 

 

 

Ainda de acordo com as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(2006, p. 120). 

 

É preciso, ainda, levar em conta os impactos ambientais e os custos 

financeiros e sociais das distintas opções energéticas, temas fronteiriços com 

a Economia e a Geografia, da área de ciências humanas. Por exemplo, a 

produção do álcool de cana, o etanol, que complementa os derivados de 

petróleo como combustível automotivo, é uma alternativa que não é decidida 

simplesmente pelo preço, mais caro se comparado ao da gasolina, pois 

também envolve a balança de pagamentos de importação, já que o álcool é 
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produto nacional e o petróleo consumido no Brasil é em parte importado, 

assim como envolve geração local de empregos e alívio ambiental urbano.  
 

Na sequência didática foram elaboradas três sequências de atividades divididas da 

seguinte forma: 

Atividade 1. Introdução ao conceito de desenvolvimento sustentável 

  

A proposta da 1ª sequência de atividades volta-se a discutir o termo desenvolvimento 

sustentável e visa sensibilizar o aluno a adotar um estilo de vida responsável com vistas a um 

modelo de desenvolvimento sustentável. O tema desenvolvimento sustentável foi escolhido 

para esta unidade mediante os resultados obtidos com a aplicação do questionário 2. Diante 

dos resultados obtidos pode-se observar que 90% dos alunos já tinham ouvido falar sobre o 

termo desenvolvimento sustentável. Porém, os estudantes não souberam definir esse termo 

por isso escolheu-se esse tema para iniciar o material didático 

Nesta unidade a metodologia foi baseada em aulas expositivas e dialogadas com a 

utilização de slides, da leitura de um cordel e de dois vídeos. O primeiro vídeo utilizado foi o 

documentário História das coisas.1 

Este documentário foi produzido por Louis Fox e mostra em uma linguagem simples, 

os problemas sociais e ambientais que o capitalismo globalizante provoca no mundo. Ele 

aborda a exploração dos Estados Unidos sobre os países subdesenvolvidos, onde a mão de 

obra é abundante e barata. O vídeo tem duração de 20 minutos e nesse período a 

apresentadora Anne Leonard retrata as consequências que o consumo desenfreado faz com o 

meio ambiente, com a poluição do ar, da água, a exterminação de animais, os tóxicos usados 

nas indústrias e a eliminação das riquezas naturais em prol do consumo no mundo 

O filme nos mostra a gravidade de um sistema em crise onde o valor humano é 

colocado na balança de acordo com a intensidade de consumo, ou seja, quem não possui e 

nem compra muito conforme a demanda do sistema, não tem valor 

O segundo vídeo aborda as Mudanças climáticas2. Este vídeo mostra as principais 

mudanças climáticas que podem ocorrer em virtude do aquecimento global.  

                                                 
1 O vídeo História das Coisas está disponível em: www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk.    
2  O vídeo Mudanças climáticas está disponível em: www. fundacaoboticario.org. br. 

http://www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk
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Além dos vídeos fizemos uso de uma leitura de cordel que aborda as principais fontes 

renováveis de energia e os impactos socioambientais decorrentes do uso de cada uma delas. 

Este atividade foi realizada mediante a leitura compartilhada do cordel e teve por objetivo 

mostrar aos alunos que toda e qualquer fonte de energia gera impactos socioambientais. Para 

discutir a nossa responsabilidade com o meio ambiente e a situação atual do mundo 

utilizamos algumas das tirinhas da Mafalda que versam sobre os cuidados que devemos ter 

com a Terra em virtude dos problemas ambientais atuais. 

 

Atividade 2. Produzindo o biogás 

  

Na 2ª sequência de atividades o objetivo era fazer o aluno refletir sobre o consumo de 

carne bovina e os problemas ambientais e sociais causados em decorrência deste consumo 

Neste sentido iniciamos a intervenção com o filme do consciente coletivo, do Instituto Akatu, 

episódio 2. Este episódio aborda como o consumo de carne bovina pode contribuir para a 

liberação de gases de efeito estufa na atmosfera3. Em seguida foi exibido o documentário a 

“Carne é fraca”. Este documentário, com duração de aproximadamente 50 minutos, foi 

produzido em 2005 pelo Instituto Nina Rosa a fim de provocar uma reflexão sobre o consumo 

de carne bovina e as consequências ambientais, sociais e para a saúde humana decorrentes 

deste consumo.4 

Em seguida, foram realizadas duas aulas expositivas e dialogadas abordando como 

produzir o biogás a partir do reaproveitamento dos dejetos bovinos e utilizando a tecnologia 

dos biodigestores. 

Posteriormente foi desenvolvida uma atividade experimental onde os alunos 

construíram um biodigestor artesanal. Os alunos observaram as modificações sofridas pelos 

materiais durante o processo de biodigestão e tentaram formular explicações para isso. Os 

materiais necessários e o procedimento experimental para a construção do bidigestor são 

descritos abaixo 

 

 

                                                 
3 O vídeo está disponível em: http://www.akatu.org.br/Videos. 

4 O vídeo está disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=EvP2Qy4ZEzA 

http://www.akatu.org.br/Videos
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Materiais 

 2 garrafas de capacidade de 2 litros (PET); 

 1 metro (m) de mangueira transparente; 

  Cola adesiva durepoxi®; 

  Balança; 

  90 gramas (g) de esterco bovino; 

 90 gramas (g) de água; 

 Cascas de frutas trituradas; 

  Solução saturada de hidróxido de cálcio Ca(OH)2 

 

Procedimento Experimental 

 

 Faça um furo em uma das tampas das garrafas e outro em um dos gargalhos de uma 

das garrafas.  É importante colocar na garrafa em que você escolher para ser o 

gasômetro um equipamento para controlar a saída dos gases. Esse equipamento pode 

ser uma válvula. Na montagem do biodigestor que se segue utilizamos uma “válvula” 

retirada de um borrifador;  

 Encha a garrafa escolhida para ser o gasômetro com água e acrescente a solução 

saturada de hidróxido de cálcio Ca(OH)2. Essa solução ajudará no ajuste do pH e 

reagirá com o CO2 formando um precipitado branco, o CaCO3; 

 Conecte a mangueira na tampa e no gargalho da garrafa; 

 

Preparando o substrato 

 

 Pese o esterco bovino e a água. A proporção deve ser 1:1 Em seguida misture o 

esterco, a água e as cascas de frutas trituradas; 

 Transfira a mistura esterco + água para uma das garrafas. 

 Mantenha o sistema montado durante aproximadamente 60 dias, este é o tempo de 

retenção mínimo necessário, para a produção do biogás.  

 Vede todas as conexões utilizando a durepóxi. A Figura 4 mostra como deve ficar o 

biodigestor; 
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 Depois de transcorridos 60 dias ou mais libere o gás produzido, abrindo a “válvula” e 

a aproxime de uma chama e será possível observar a queima de um gás de coloração 

vermelha (o metano). 5 Conforme mostra a Figura 5. 

 

               

Figura 4. Biodigestor construído pelos alunos 

 

 

Figura 5. Testando o bidigestor 

 

 

                                                 
5 Este experimento é uma adaptação de: MARTINS, P.; SOUZA, F. L. de. Ciência e Tecnologia na Escola: 

Desenvolvendo Cidadania por Meio do Projeto “Biogás – Energia Renovável para o futuro”. Química Nova na 

Escola. v. 33. n. 1. p. 19-24, fev. 2011. 
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Após a realização da atividade experimental foram discutidos os conceitos biológicos e 

químicos envolvidos no processo de biodigestão e de obtenção de energia a partir do biogás. 

Finalizando esta unidade realizamos um debate sobre a contribuição do biogás como fonte 

renovável de energia e os impactos socioambientes para as comunidades rurais decorrentes do 

uso dessa fonte de energia. Em seguida foi exibida uma série de reportagem do programa 

semanal Globo Rural que mostra a instalação de biodigestores em comunidades rurais da 

Cidade de Toledo no estado do Paraná.6 

 

Atividade 3. Uma Conversa sobre sustentabilidade 

 

Na 3ª sequência de atividades foi abordado o conceito de sustentabilidade. Em seguida 

os alunos assistiram ao vídeo Sustentabilidade. Gestão para a sustentabilidade.7 Como 

atividade final foi proposto aos alunos três seminários e um debate. Nesta atividade os alunos 

seguiram as etapas descritas a seguir: 

 

1ª Etapa: Seminários 

 

 Nestes seminários, foi realizado um estudo dos combustíveis do ponto de vista 

ambiental, social e químico. Cada grupo trabalhou com um dos grupos de combustíveis ou 

fontes de energia relacionados a seguir: 

 Combustíveis fósseis: petróleo, carvão mineral e gás natural; 

 Hidrelétricas e energia das marés; 

 Combustíveis nucleares (urânio e plutônio); 

 Carvão vegetal, madeira e metanol; 

 Biodiesel, biogás e etanol; 

 Energia eólica e solar. 

1. Inicialmente os alunos foram divididos em grupos de três. Em seguida, cada grupo 

preparou um relatório escrito com argumentos sobre as vantagens e as desvantagens da 

fonte de energia ou combustível escolhido, levando em consideração a eficiência 

                                                 
6 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ai-HxyDuoYY 
7 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=GZ8js2FX0mU 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai-HxyDuoYY
http://www.youtube.com/watch?v=GZ8js2FX0mU
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energética, os custos de produção, facilidade de obtenção, impacto ambiental e social 

decorrente da sua produção e da sua utilização 

2. Na preparação do relatório, o grupo deveria responder às questões e atender a demanda 

a seguir 

a) Qual é a origem do combustível ou fonte de energia? Como esse recurso é 

produzido/extraído? Qual o potencial de uso desse recurso no Brasil e no mundo? 

b) Descrevam todas as fases dos processos de obtenção/extração e de produção industrial 

do combustível ou fonte escolhida. Qual é o impacto ambiental e social de sua 

obtenção/produção/extração; 

c) Qual é o valor energético desse recurso ou dos seus derivados por mol (em termos de 

variação da entalpia de combustão?) qual é o valor energético em quilo e litro? E em 

reais (R$)? 

d) Descrevam o funcionamento de uma máquina em que esse combustível (ou fonte de 

energia) é usado, deixando claro os mecanismos envolvidos na conversão de calor em 

trabalho (por exemplo, no motor de explosão para gasolina ou álcool, no forno de uma 

siderurgia para o carvão vegetal etc.). Qual é a eficiência dessas máquinas? Quanto do 

calor produzido é desperdiçado? 

e) Como está distribuído o consumo dessa fonte de energia ou combustível pelos 

diferentes países, em termos absolutos e em termos relativos (litro ou quilo de 

combustível por habitante?). E entre os estados brasileiros? 

f) Quais são os principais impactos ambientais e sociais decorrentes do uso dessa fonte 

de energia ou combustível? Que medidas têm sido tomadas para minimizar esse 

impacto? Que outras medidas poderiam ser tomadas? 

g) Como o uso dessa fonte de energia ou combustível pode contribuir (ou não) para o 

desenvolvimento sustentável? 

3. Cada grupo preparou seus argumentos a favor e contra a fonte de energia ou 

combustível trabalhado. Esses argumentos foram preparados para um debate com toda 

a turma, em que cada grupo defendeu o uso da “sua” fonte ou combustível e questionou 

o uso de uma das outras fontes. Para isso, cada grupo entregou ao professor, com 

antecedência em relação ao dia do debate, os argumentos contrários ao uso de sua 

fonte de energia ou combustível. O professor distribuiu esses argumentos entre os 
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outros grupos. È importante que cada grupo prepare a contra-argumentação levando em 

consideração os argumentos contrários que ele próprio levantou sobre a fonte de 

energia ou combustível analisado; 

 

2ª Etapa: O debate: 

 

1. O debate se iniciou com a defesa sobre o uso da fonte de energia ou combustível, 

seguida por uma réplica contra o seu uso, cada uma (defesa e réplica) tendo sido 

preparada com antecedência. Para que o debate prosseguisse, cada grupo preparou um 

número razoável de perguntas que colocou o grupo “adversário” em dificuldades na 

defesa da fonte de energia ou combustível analisado por ele. A seguir apresentamos no 

quadro 6 os conteúdos conceituais abordados na sequência e as estratégias 

pedagógicas que foram utilizadas na aplicação das mesmas. 

 

Quadro 6. Conteúdos e estratégias pedagógicas abordados na sequência didática 

Atividade Conteúdos conceituais Estratégias pedagógicas 

1. Introdução ao conceito de 

desenvolvimento sustentável 

  

 

Desenvolvimento sustentável 

e fontes renováveis de 

energia 

Aula expositiva e dialogada, 

apresentação de vídeos e 

leitura compartilhada de um 

cordel. 

2. Produzindo o biogás Biogás, biodigestores, 

digestão anaeróbica e 

aeróbica, reações químicas, 

combustão, entalpia e calculo 

estequiométrico. 

Aula expositiva e dialogada, 

atividade experimental, 

realização de debates e 

apresentação de vídeos. 

3. Uma Conversa sobre 

sustentabilidade 

Sustentabilidade Aula expositiva e dialogada, 

apresentação de vídeos, 

realização dos seminários e 

de debate. 
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5.2. A aplicação da sequência didática 

 

A sequência didática foi aplicada em seis encontros de três aulas cada, totalizando 18 

aulas de 40 minutos cada. A metodologia utilizada na aplicação da sequência didática foi de 

aulas expositivas e dialogadas utilizando projetor multimídia, vídeos e a realização de uma 

atividade experimental, realizada na própria sala de aula. 

No primeiro encontro foi trabalhada a sequência de atividades 1 – introdução ao 

conceito de desenvolvimento sustentável. Estas aulas foram ministradas com a utilização de 

slides, exibição de dois vídeos e leitura compartilhada do cordel: fontes de energia. 

No segundo, terceiro e quarto encontros foram trabalhadas a sequência de atividade 2 

– produzindo o biogás.  

Nos dois últimos encontros foram trabalhadas a sequência de atividade 3 – Uma 

conversa sobre sustentabilidade. Também foi aplicado um instrumento de avaliação do 

material didático aplicado. 

 

5.3. A avaliação da sequência didática 

 

Para avaliar a sequência didática os alunos responderam a um questionário (Apêndice 

D) com 4 perguntas abertas. O Objetivo da aplicação desse instrumento era investigar a 

opinião dos estudantes sobre a sequência didática proposto neste trabalho. 

As quatro categorias que emergem da aplicação do instrumento de pesquisa foram: a 

diferença da sequência didática quando comparado a outros materiais, a linguagem utilizada, 

a compreensão dos conceitos trabalhados e por último as sugestões para melhoria do material.  

 

5.4. Discutindo os resultados da avaliação da sequência didática 

 

5.4.1.  A Opinião dos estudantes sobre a sequência didática 

Na primeira questão perguntamos se sequência didática apresentava algum diferencial, 

quando comparada a livros ou outros materiais existentes na literatura que eles já conheciam. 

Cerca de 70% dos alunos disseram que sim e apresentaram as seguintes justificativas: 
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 “Sim, o material apresenta informações novas que nunca vi em outro livro de 

química;” 

 “Sim, o material é diferente porque apresenta a experiência do biodigestor passo 

a passo, eu já tinha visto a experiência em uma feira de ciências, mas não vi 

ainda em nenhum livro de química;”  

 “Sim, é mais fácil de compreender;” 

 “Sim, pois a apostilha (material) retrata bem o meio ambiente e o que nós 

podemos fazer para melhorar o mundo em que vivemos;” 

 “Sim, no material tem assuntos que já estudei em biologia e geografia.”  

A justificativa deste aluno evidencia o fato do material apresentar uma proposta 

interdisciplinar. A abordagem interdisciplinar é uma das principais características do enfoque 

CTS (MEMBIELA, 2001) 

 Sim, o material mostra problemas que tem a ver com a nossa vida aqui no sítio; 

Percebe-se, pelas respostas dos estudantes, que o material didático utilizado apresenta 

diferenças com relação aos materiais que eles já tiveram acesso até então e está associado com 

a realidade dos alunos 

Dentre os que consideram que o material didático não apresenta nenhum diferencial, 

30% dos alunos pesquisados, encontramos as seguintes justificativas: 

 “Não, pelo que eu conheço não apresenta nada de diferente;” 

 “Não, tem os mesmos assuntos que já li em outros livros de química”.  

Na segunda pergunta, buscava-se saber a opinião dos alunos acerca da linguagem utilizada 

no material se era adequada e compreensível. A maioria dos alunos com o percentual de 94% 

revelou que a linguagem do material é adequada, enquanto 6% dos participantes apontou que 

a linguagem não é adequada, compreensível. Os alunos não justificaram suas respostas.             

Segundo Machado e Moura (1996 apud Alves, 2013), a linguagem é fundamental na 

elaboração de conceitos atuando como mediadora da compreensão dos mesmos e também 

como agente de abstração e generalização. Seu papel não se resume a comunicação de ideias, 

sendo numa avaliação de um material didático, um dos critérios que mais merece atenção  
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   Na terceira questão desejávamos saber se os estudantes mudariam ou acrescentariam 

algo no material didático. Os alunos consideraram o material didático bem elaborado isto é 

representativo na resposta de 75% destes que revelaram que não mudariam nada, enquanto 

que 20% mudariam o material didático acrescentando mais atividades experimentais e vídeos. 

Cerca de 5% dos alunos não responderam a esta pergunta Esta questão mostra o apreço que 

esses alunos têm pelas aulas experimentais. Isto fica evidente ao analisarmos os percentuais e 

as justificativas para a questão 4. 

A quarta questão avaliava a aprendizagem dos alunos participantes do estudo. Dos 

alunos pesquisados, 90% afirmaram ter aprendido conceitos químicos e salientaram, 

principalmente, que a aula experimental ajudou a compreender tais conceitos. Dentre os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos eles destacaram: 

 “Aprendi sobre tecnologias (biodigestores) que ajudam a tratar os resíduos e 

melhoram o meio ambiente;” 

  “Aprendi mais sobre a química;” 

 “Aprendi sobre a reação de combustão, os gases formados e os problemas ambientais 

gerados por estes gases;” 

 “Aprendi como produzir “energia limpa” a partir de resíduos orgânicos;” 

 “Aprendi mais sobre os problemas ambientais e como resolvê-los;” 

As respostas dos alunos evidenciam conhecimentos químicos, habilidades e valores 

que constam nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p. 113-115). 

Dentre estes aspectos pode-se citar: 

 Reconhecimento de que as aplicações tecnológicas das substâncias e materiais 

estão relacionadas às suas propriedades; 

 Identificação de formas de variação de energia nas transformações químicas; 

 Compreensão qualitativa do conceito de entalpia; 

 Reconhecimento do papel do conhecimento químico no desenvolvimento 

tecnológico e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao longo do tempo; 

 Compreensão da interdependência entre desenvolvimento cientifico e tecnológico 

e desenvolvimento tecnológico e sociedade; 

 Desenvolvimento de ações engajadas na comunidade para a preservação 

ambiental. 
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Os alunos apontaram ainda que gostaram da aula experimental, principalmente, da 

construção do biodigestor, dos vídeos e da reportagem do Globo Rural sobre a instalação de 

biodigestores em comunidades rurais da cidade de Toledo-PR. Salientaram ainda que 

propostas como esta deveriam ser desenvolvidas com maior frequência na escola.  

 

5.4.2. Avaliando o Material a partir do Desempenho dos Alunos 

 

 Após a aplicação da sequência didática foi realizada uma avaliação que levou em 

conta o desempenho dos alunos durante as aulas para tanto foram utilizados os seguintes 

critérios de análise: a assiduidade e a participação nas atividades envolvidas, a arguição oral 

na apresentação dos seminários e durante o debate. 

Na apresentação dos seminários os alunos ficaram livres para criar sua apresentação, 

porém, todos apresentaram os seminários, utilizando cartazes ou retroprojetor. Nos seminários 

os alunos referiram-se a conhecimentos e observações da atividade experimental realizada em 

sala de aula e das informações presentes nos vídeos. O resultado quantitativo do desempenho 

dos alunos foi organizado e está explicitado na Figura 6. 

 

Figura 6. Desempenho dos alunos nas atividades propostas no material. 

 

  

Conforme está explicitado no gráfico acima dos 18 alunos que participaram desse 

estudo 77% obtiveram média acima de 7,0, média exigida pela instituição para aprovação, e 

23% obtiveram notas inferiores a 7,0. Os alunos que se enquadram nesse percentual não 

77%

23%

Desempenho dos alunos

Média acima de 7,0 Média abaixo de 7,0
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apresentaram um grau de envolvimento satisfatório e deixaram de participar de uma ou mais 

das atividades propostas na sequência didática. Em suma, esse grupo de alunos não 

apresentou o mesmo interesse que os demais demonstravam, pelas atividades propostas no 

material. O fato de 77% dos alunos terem atingido uma média igual ou superior a 7,0 

evidencia que a proposta foi adequada para abordar as relações CTS no contexto proposto.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 Em consonância com Vasconcelos e Freitas (2012) defendemos que o ensino de 

ciências tem se ocupado com múltiplos desafios que são postos hoje para a sociedade. Em 

realidade, as sociedades são confrontadas cotidianamente com questões que envolvem as 

interações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Em tais interações, estão implicados 

aspectos sociais, econômicos, ambientais, entre outros. É bem verdade que o avanço da 

ciência e da tecnologia colabora para a melhoria das condições de vida de uma parcela da 

sociedade. É justamente esse último aspecto que permite problematizar as relações CTS no 

ensino de ciências. 

Neste trabalho percebemos ser possível a articulação entre o tema sustentabilidades e o 

enfoque CTS, no âmbito do ensino de química. A partir da construção de um biodigestor 

buscou-se favorecer a aprendizagem de conteúdos científicos a partir do enfoque CTS. Assim 

o ponto de partida foi à análise dos livros aprovados pelo MEC no PNLD/2012. Desta análise 

constatamos que o livro Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia  não aborda o 

tema biogás. Observou-se também que as obras Ser Protagonista e Química Cidadã e Química 

abordavam os conteúdos químicos em estreita relação com aspectos ambientais, sociais, políticos 

e econômicos. Enquanto o livro Química na Abordagem do Cotidiano aborda o tema, porém, 

não estabelecia relação entre o conteúdo biogás e os aspectos ambientais, sociais, políticos e 

econômicos. 

Com relação aos conhecimentos prévios dos alunos sobre as relações CTS a maioria 

destes apresentou uma visão positivista da ciência e da tecnologia, bem como revelaram 

conhecer pouco sobre os temas: aquecimento global, biogás, desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade.  

Com relação ao material didático proposto pode-se destacar que este apresentou 

conceitos a serem trabalhados na disciplina de química, tais como: entalpia, reação de 

combustão, evidências de uma reação química e pH e conceitos da biologia tais como: 

biodigestão anaeróbica e bactérias. A atividade experimental proposta permitiu correlacionar 

o funcionamento do biodigestor com os conceitos químicos e biológicos aqui já descritos.  

 Durante a aplicação da sequência didática pode-se perceber que a maioria dos alunos 

participou com bastante entusiasmo. Porém destacamos que alguns alunos não participaram 

da apresentação dos seminários e do debate. Quando questionados os alunos responderam que 
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tinham vergonha de expor suas opiniões. Por lado observou-se que a maior parte dos alunos, 

77%, realizou todas as atividades propostas e se mostraram motivados durante toda a 

intervenção didática. È importante salientar que na aula de construção do biodigestor todos os 

alunos participaram resultado que evidenciou a preferência dos estudantes pela atividade 

experimental.  

Depois de elaborada e aplicada, a sequência didática foi avaliada pelos alunos através 

de um questionário. Os resultados obtidos permitem concluir que os mesmos a avaliaram 

como sendo inovadora e que apresenta uma linguagem adequada para o ensino médio. A 

avaliação da sequência didática mostrou também que o objetivo de elaborar um material que 

permitisse trabalhar com o enfoque CTS a partir dos temas biogás e sustentabilidade foi 

alcançado. Por fim, reiteramos que biodigestores caseiros podem ser construídos na 

comunidade rural a fim de tratar os dejetos bovinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, R. G.; GOMES, M. M.; LOPES, A. C. Contextualização e tecnologias em livros 

didáticos de biologia e química. Revista Investigações em Ensino de Ciências, v. 10, n. 3, p. 

405-417, 2006. 

 

AIEKENHEAD, G. S. STS education: a rose by any other name in: CROSS, R. a vision for 

science Education: responding to the work of peter J. Fensham. New York: Routledge 

Falmer, 2003. 

 

ALVES, G. A. Proposta para uma abordagem do conceito de oxirredução no Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade 

de jovens e adultos – Educação Profissional Técnica de Nível Médio (PROEJA). 
Dissertação de mestrado. 106. f. Natal: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, Universidade Federal do Rio Grande do  Norte, Natal, 2013. 

 

AULLER, D. Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade: pressupostos para o contexto 

brasileiro. Revista Ciência e Ensino, Campinas, v. 1, número especial, Nov. 2007. 

 

________. Interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade no Contexto da Formação de 

Professores de Ciências. Tese de Doutorado em educação científica e tecnológica, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. 

 

________. Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS): Modalidades, Problemas e 

Perspectivas em sua Implementação no Ensino de Física. In: I Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências. Florianópolis, 1998. 

 

AZEVEDO, et al. Biodiesel a partir de óleo de fritura: uma temática atual para abordagem das 

relações CTS em uma sala de aula de química. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e 

Tecnologia. v. 6, n. 2, maio-ago, 2013. 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. 3. Ed. Lisboa: Edições, 2004. 

 

BOGDAN, R. C; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa na educação: uma introdução à 

teoria e aos métodos. Coleção Educação: Porto, 1994. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio - 

PCNEM. Brasília: Ministério da Educação, 1998. 

 

_______. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e tecnológica. Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM. Brasília: Ministério da Educação, 

2000. 

______. Ministério da Educação. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. v. 2. 

Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília, 2006. 

 



72 
 

 

______. Ministério da Educação. Programa Nacional do Livro Didático/PNLD. Química 

Brasília, 2011. 

 

CEREZO, J. A. L., Ciencia, tecnología y sociedad: el estudo de la questión em Europa y 

Estados Unidos, Revista Iberoamericano de Educación n. 18, 1998. 

 

FERRAZ, M. C. C.; LEITE, A. C. O.; Educação CTS: Reflexões sobre os conteúdos 

curriculares e as metodologias de ensino e aprendizagem. In; ___ Ciência, Tecnologia e 

Sociedade: Desafios da Construção do conhecimento. São  

Carlos: Edufscar, 2011. 

 

FERRAZ, M. C. C.; NETO G. R. C.; HAYASH, C. R. M. Apontamentos sobre agronegócio 

sustentável, plantas transgênicas e os direitos de propriedade intelectual relacionados.  In; ___  

Ciência, Tecnologia e Sociedade: Desafios da Construção do conhecimento. São Carlos: 

Edufscar, 2011. 

 

FERREIRA, V. F.; ROCHA, D. R.; SILVA, F. C. Química verde economia sustentável e 

qualidade de vida. V. 6, n. 1, 2013  

 

FONSECA, M. R. M. Química: meio-ambiente, cidadania, tecnologia. 1 ed. São Paulo: 

FTD, 2010. 3 v. 

 

GONSALEZ; M. S. Cultivar o saber: o uso do tema social horta no ensino de ciências. 

Dissertação de Mestrado. 119 f. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências/UNB, 

2013. 

 

GUNTER, H. Pesquisa Qualitativa versus Pesquisa Quantitativa: Esta É a Questão? 

Psicologia: Teoria e Pesquisa. v. 22. n. 2, p. 201-210, 2006. 

 

IBGE. Censo Demográfico de 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso 10 de julho de 

2013. 

 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A. Construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 

ciências humanas. Porto Alegre: Artemed, 1999. 

 

LEÓN, I. N. et al. Metodologia de la investigación educacional: segunda parte. La Habana: 

Pueblo y educació, 2001.  

 

LISBOA, J. C. F. Ser protagonista química. 1 ed. São Paulo: Edições SM, 2010. 

 

LINDEMANN, R. H. et. al. Biocombustíveis e o ensino de ciências: compreensões de 

professores que fazem pesquisa na escola. Revista Eletroctrónica de Enseñanza de las 

ciencias. v. 8. n, 1. 2009. Disponível em: 

http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen8/ART18_Vol8_N1.pdf. Acesso em 20 de dezembro 

de 2013. 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen8/ART18_Vol8_N1.pdf


73 
 

 

LÓPEZ CEREZO. J. A. Ciência, Tecnologia e sociedade: o estado da arte na Europa e nos 

Estados Unidos. In:__ SANTOS, L. W. et al. Ciência, tecnologia e sociedade: o desfio da 

interação: IAPAR, 2002. 

 

LOREIRO, C. F. B. Sustentabilidade e educação: um olhar da ecologia política. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

 

MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. Química. 1. ed. São Paulo: Scipione, 2011. 

 

MARTINS, P.; SOUZA, F. L. de. Ciência e Tecnologia na Escola: Desenvolvendo Cidadania 

por Meio do Projeto “Biogás – Energia Renovável para o futuro”. Química Nova na Escola. 

v. 33. n. 1. p. 19-24, fev. 2011. 

 

MEMBIELA, P. Uma revisión Del movimento CTS em la enseñanza de lãs ciência. 

In:____(org.) Ensenãnza de lãs ciências desde la pespectiva Ciência-Tecnología-Sociedad: 

Formación científica para la ciudadanía. Madrid: Narcea, 2001. 

 

MÓL, G. S.; SANTOS, W. L. P. (Coords.). Química para a nova geração – Química 

cidadã. 1 ed. São Paulo: Nova Geração, 2010.  

 

NUNES, Albino Oliveira. Abordando as Relações CTSA no Ensino da Química a Partir 

das Crenças e Atitudes de Licenciandos: Uma Experiência Formativa no Sertão Nordestino. 

Dissertação de Mestrado. 150 f. Natal: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática /UFRN, 2010. 

 

NÚÑEZ, I. B.; RAMALHO, B. L. Aprendendo com o ENEM: Reflexões para Melhor se 

pensar o Ensino e a Aprendizagem das Ciências Naturais e da Matemática. Brasília: Liber 

Livro, 2011 

 

OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Recife: Bagaço. 2005. 

 

PINHEIRO, Nilcélia Aparecida Maciel. Educação Crítico - Reflexiva para o Ensino Médio 

Científico-Tecnológico: A contribuição do enfoque CTS para o ensino-aprendizagem do 

conhecimento matemático. Tese de Doutorado. Florianópolis. PPGECT/UFSC, 2005. 

 

POZO, J. I; GÓMÉZ CRESPO, M. A. A aprendizagem e o ensino de ciências: do 

conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5. ed. Porto Alegre. Artmed, 2009. 

 

PERUZZO, F. M; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 4. ed. São Paulo: 

Moderna, 2010 

 

 QUADROS, D. G.; VALLADARES, R.; REGIS, U. Aproveitamento dos dejetos de caprinos 

e ovinos na geração de energia renovável e preservação o meio ambiente. UNEB/EDBA, 

2007. Disponível em http://www.capritec.com.br/pdf/ProfDanilo_UNEB.pdf. Acesso em: 10 

de maio de 2012. 

 

http://www.capritec.com.br/pdf/ProfDanilo_UNEB.pdf


74 
 

 

Relatório de  Brundtland,1987. Disponível em: 

http://www.marcouniversal.com.br/upload/RELATORIOBRUNDTLAND.pdf. Acesso em 10 

de junho de 2014. 

 

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

C-T-S (Ciência, Tecnologia e Sociedade) no contexto da educação brasileira. Ensaio. v. 2, n. 

2, p. 1-23, dez. 2000. 

 

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Tomada de Decisão para a Ação Social e 

Responsável no Ensino de Ciências. Revista Ciência & Educação. v. 7, n 1, 95-111, 2007. 

 

SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Educação em Química Compromisso com a 

Cidadania. Ijuí: Unijuí, 2003. 

 

SANTOS, W. L. P. Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS em uma 

perspectiva Crítica. Revista Ciência e Ensino, Campinas, v. 1, número especial, nov. 2007. 

 

SANTOS, W. L. P. Educação cientifica humanística em uma perspectiva freiriana: resgatando 

a função do ensino CTS. Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 1, 

n. 1, pag. 109 – 131 mar, 2008. Disponível em: http://alexandria.ppgect.ufsc.br/numero 

1/docs/ wildson.pdf. Acesso em: 30 de junho de 2012. 

 

SILVEIRA, R. M. C. F.; BAZZO W. Ciência, tecnologia e suas relações sociais: a percepção 

de geradores de tecnologia e suas implicações na educação tecnológica. Ciência & 

Educação, Bauru, v. 15, n. 3, p. 681-694, 2009. 

 

STRIEDER, R. B. Abordagem CTS na Educação Científica no Brasil: Sentidos e 

Perspectivas. São Paulo, 2012. 283f. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Física e 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. 

 

SUTIL, N. et al. CTS e CTSA em periódicos nacionais em ensino de ciências/física (200 – 

2007): aspectos epistemológicos e sociológicos. XI Encontro de Pesquisa em Ensino de 

Física. Curitiba, 2008. 

 

TRIVELATO, S. L. F. O ensino de ciências e as preocupações com as relações CTS.  Revista 

Educação em Foco. v. 5, n. 1, 43-54, 2000. 

 

UEHARA, F. M. G.; NÚÑEZ I. B. A contextualização do conteúdo e o uso de situações-

problemas na prova de ciências naturais do ENEM 2009. In; ____ Aprendendo com o 

ENEM: Reflexões para Melhor se pensar o Ensino e a Aprendizagem das Ciências Naturais e 

da Matemática. Brasília: Liber Livro, 2011. 

 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artemed, 1998. 

 

ZAUITH, G. et al. Um Breve Panorama Sobre a Educação CTS no Brasil.. In; ___ (org.) 

Ciência, Tecnologia e Sociedade: Desafios da Construção do conhecimento. São Carlos: 

Edufscar, 2011. 

http://www.marcouniversal.com.br/upload/RELATORIOBRUNDTLAND.pdf
http://alexandria.ppgect.ufsc.br/numero%201/docs/%20wildson.pdf
http://alexandria.ppgect.ufsc.br/numero%201/docs/%20wildson.pdf


75 
 

 

 

VASCONCELOS, E. R.; FREITAS, N. M. O paradigma da sustentabilidade e a abordagem 

CTS: mediações para o ensino de ciências. Revista de Educação em Ciências e Matemática. 

V. 19, n. 17. Jul-dez. 2012. 

 

VÁZQUEZ A. A.; MANASSERO, M. M. A. La relevância de la educación cientifica: 

actitudes y valores de lós studiantes relacionados com la ciência y tecnologia. Revista 

Enseñanza de las Ciencias. v. 27. P. 33-48, 2009 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



76 
 

 

APÊNDICES 

 

 

Apêndice A. Termo de Compromisso. 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu,_________________________,RG______________________,residente______________

_____________________________________________,legalmente responsável pelo(a) 

aluno(a)____________________________matriculado(a) na 2ª série, do Ensino Médio, no 

turno da noite, da Escola Estadual de Ensino Médio Severino Gregório Dantas, declaro que 

autorizo e concordo com a participação de ___________________________________(nome 

do aluno) como colaborador(a) voluntário nas atividades de pesquisa desenvolvidas no projeto 

de mestrado de Francisca Liliane de Macedo, aluna no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e coordenado pela professora Drª Josivânia Marisa Dantas. Declaro 

que fui satisfatoriamente esclarecido (a) sobre o fato de que: a) as informações colhidas 

durante a elaboração desta pesquisa de mestrado serão divulgadas em publicações da área de 

Educação, preservado o total anonimato dos estudantes; b) posso consultar a autora do projeto 

durante a execução deste, para solucionar qualquer dúvida sobre o desenvolvimento de suas 

atividades; c) não terei direitos autorais sobre os resultados decorrentes desta pesquisa. 

 

E, por estar de acordo, firmo o presente. 

____________________, ____ de _______________ de 2013. 

 

_______________________________     ______________________________ 

 Voluntário (a) ou responsável legal                      Francisca Liliane de Macedo  

 

 

 

 

 



77 
 

 

Apêndice B. Questionário 1.  Para identificar as ideias prévias dos estudantes sobre as 

relações CTS. 

 

1. A ciência produz um mundo melhor? 

( ) sim         ( ) não. Justifique sua resposta 

 

2. Somente algumas pessoas são capazes de aprender ciência? 

( ) sim         ( ) não. Justifique sua resposta 

 

3. A ciência e a tecnologia ajudam as pessoas em todos os lugares? 

( ) sim         ( ) não. Justifique sua resposta 

 

4. Sem a ciência e a tecnologia não teríamos poluição? 

( ) sim         ( ) não. Justifique sua resposta 

 

5. A ciência e tecnologia prejudicam a nossa saúde? 

( ) sim         ( ) não. Justifique sua resposta 

 

6. A ciência e a tecnologia geram problemas ambientais? 

( ) sim         ( ) não. Justifique sua resposta 

 

7. A ciência e a tecnologia ajudam a preservar e recuperar o meio ambiente? 

( ) sim         ( ) não. Justifique sua resposta8 

 

 

 

 

                                                 
8 NUNES, Albino Oliveira. Abordando as Relações CTSA no Ensino da Química a Partir das Crenças e 

Atitudes de Licenciandos: Uma Experiência Formativa no Sertão Nordestino. Dissertação de Mestrado. 150 f. 

Natal: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática /UFRN, 2010. 
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Apêndice C. Questionário 2. Para identificar o conhecimento que os alunos possuem 

sobre desenvolvimento sustentável, aquecimento global, fontes renováveis de energia, 

biogás e sustentabilidade. 

 

1. Defina o que é desenvolvimento sustentável? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. O que você entende por aquecimento global? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Você sabe o que são fontes renováveis de energia? Em caso afirmativo, cite um exemplo. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Cite o nome de um gás que é um exemplo de um gás causador do efeito estufa. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Aponte uma atividade humana que contribui para aumentar o fenômeno do efeito estufa. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Na sua casa, como são descartados os restos de alimentos e as cascas de frutas? De que 

maneira esses resíduos alimentares poderiam ser aproveitados? 

______________________________________________________________________ 

7. Poderíamos utilizar cascas de frutas e esterco animal para obter energia? Justifique sua 

resposta 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Você sabe o que é biogás? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Você já ouviu falar em sustentabilidade? Em caso afirmativo, onde? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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10. A Química pode contribuir para a conservação do meio ambiente? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Apêndice D. Questionário 3. Avaliando o material didático 

1.    A sequência didática apresenta algum diferencial quando comparado a livros ou outros 

materiais que você utiliza em sala de aula, conhece ou já leu? Justifique sua reposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.  A linguagem da sequência didática é compreensível? Adequada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. O que você mudaria ou acrescentaria para melhorar esta proposta de ensino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. O que você aprendeu com a sequência didática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Outras observações:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Desde já obrigada, pela sua participação! 
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INTRODUÇÃO 

 

A sequência didática descrita a seguir apresenta uma proposta de atividades para trabalhar 

o tema biogás em aulas de química, a partir da perspectiva do enfoque CTS no ensino médio. 

As atividades foram dividas da seguinte maneira: 

 

 Atividade 1. Introdução ao conceito de desenvolvimento sustentável; 

 Atividade 2. Produzindo biogás.  

 Atividade 3. Uma conversa sobre Sustentabilidade 

 

A escolha pelo tema biogás pode-se justificar pelos seguintes fatores: o biogás é uma 

fonte renovável de energia que está sendo discutida e utilizada a cada dia mais no mundo. No 

Brasil, esta fonte de energia ganha mais importância ainda quando consideramos que o Brasil 

é um país que gera muitos resíduos advindos da agricultura e da pecuária. A pecuária, por sua 

vez, é uma atividade que contribui para aumentar a concentração dos gases de efeito estufa e 

isso ocorre porque a decomposição dos dejetos bovinos libera metano (CH4), um gás 

inflamável que contribui aproximadamente 20 vezes a mais que o dióxido de carbono (CO2) 

para o efeito estufa.  
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COMENTÁRIO INICIAL 

 

 

CARO ALUNO 

 

Nas próximas atividades você aprenderá um pouco mais sobre o biogás: O que é? 

Onde pode ser usado? Como é obtido? E qual a relação dessa fonte de energia com a 

sustentabilidade? Essas são algumas das questões a serem abordadas. Ao longo do material 

você será convidado a procurar respostas a essas e a outras perguntas que você mesmo vai 

formular. 

Você ampliará o que já conhece sobre combustíveis e biocombustíveis, reações de 

combustão, energia e compostos químicos, aprendendo também a pesquisar para responder 

perguntas interessantes, seja a partir de atividades práticas, seja por meio de leituras e debates 

com seu professor e seus colegas. Para isso, você precisará se organizar, ler, falar e discutir 

em grupo e apresentar suas respostas por meio de registros escritos e na forma de seminário. 

 Vamos iniciar então o nosso estudo. Na primeira atividade, você aprenderá sobre o 

termo desenvolvimento sustentável e as fontes renováveis de energia. Na segunda atividade 

discutiremos como o aumento no consumo de carne bovina pode afetar o meio ambiente. 

Posteriormente, apresentaremos os principais modelos de biodigestores e como podemos fazer 

para obter biogás a partir da construção de um biodigestor artesanal. Na terceira atividade, 

realizaremos um debate sobre as fontes de energia e a sustentabilidade. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



84 
 

 

INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

ATIVIDADE 

 
 

O modo de viver da sociedade atual e a crise ambiental que o mundo passou a 

vivenciar, desde meados do século passado apontam para a necessidade de uma mudança do 

modelo linear de desenvolvimento para o modelo de desenvolvimento sustentável. Para 

entendermos melhor essas questões, vamos assistir a dois vídeos:  

 1º História das coisas9 

 2º Mudanças climáticas10 

 

 

 

 

 

Como você pode perceber, os vídeos abordam o modo de viver da sociedade atual e a 

crise ambiental que o mundo passou a vivenciar desde meados do século passado. Estes 

abordam ainda a necessidade de uma mudança do modelo linear de desenvolvimento para o 

modelo de desenvolvimento sustentável. 

 

 E você sabe o que é desenvolvimento sustentável (DS)? 

 

EXERCÍCIO 1: VAMOS PENSAR UM POUCO! 

 

Escreva no espaço abaixo o que, para você, significa o termo desenvolvimento 

sustentável. Em seguida, aponte medidas possíveis de serem adotadas pela sociedade a fim de 

alcançarmos o desenvolvimento sustentável. 

                                                 
9 Disponível em: Disponível emwww.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk. Acesso em: 30 de maio de 2012; 
10 Disponível em: Disponível em:  www. fundacaoboticario.com.br. Acesso 30 de maio de 2012. 

1 

http://www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk
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Se você não sabe o que é desenvolvimento sustentável, não se preocupe! Iremos abordar 

agora esse conceito tão importante para a sociedade atual. 

 

Mas, afinal o que é desenvolvimento sustentável? 

 

 

Existem vários conceitos para o termo desenvolvimento sustentável, porém a definição 

mais aceita é: o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 

(RELATÓRIO DE BRUNDTLAND, 1987) 

O desenvolvimento sustentável propõe, então, saber usar para não faltar. Pensar 

coletivo sobre atos de consumo é a ideia de consumo sustentável! O consumo sustentável 

implica  que todos têm direito ao acesso mínimo a condições que garantam um padrão básico 

de qualidade de vida digna. Como vimos no documentário História das coisas, não se pode 

admitir um padrão superior que comprometa a vida de outros nem é eticamente aceitável e 

socialmente justo que se pense num consumo em que as pessoas não tenham suas 

necessidades básicas de vida, de educação, saúde, moradia e lazer satisfeitos. Concordando 

com Mól e Santos (2010)  

Devemos colocar limite em nosso consumo: mesmo que tenhamos condições 

financeiras favoráveis ao consumo, devemos considerar o direito dos demais 

cidadãos também consumirem. Então, você se dá conta de que, se não 

começa a pensar e agir, você poderá comprometer a vida de outras 

populações e gerações futuras? Concorda que esse consumismo desenfreado 

  



86 
 

 

deve ser revisto? Somos chamados a repensar nossas ações cotidianas. É 

impossível ficar parado vendo nossa “morada” sendo destruída aos poucos. 

Precisamos mudar nossas atitudes. Cada indivíduo possui chance efetiva de 

escolha: contribuir para minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente, ou 

contribuir para a sua destruição. O que precisamos é mudar de estilo de vida 

   Então, poderíamos imaginar o que podemos fazer para conseguir 

alcançar este desenvolvimento sustentável? 

 

Uma das maneiras de alcançarmos o desenvolvimento sustentável é repensar o modelo 

de desenvolvimento econômico vigente, pois o caminho a seguir não pode ser o mesmo 

adotado pelos países industrializados. Mesmo porque, não seria possível. Caso as sociedades 

do Hemisfério Sul, como o Brasil, copiassem os padrões das sociedades do Hemisfério Norte, 

a quantidade de combustíveis fósseis aumentaria 10 vezes e a de recursos minerais, 200 vezes. 

Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em desenvolvimento, é preciso reduzir 

os níveis observados nos países industrializados. 

Além disso, os crescimentos econômico e populacional das últimas décadas têm sido 

marcados por disparidades. Embora os países do Hemisfério Norte possuam apenas um quinto 

da população do planeta, eles detêm quatro quintos dos rendimentos mundiais e consomem 

70% da energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira mundial. 

Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende também do planejamento 

e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representa uma 

nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. Muitas 

vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo 

crescente de energia e recursos naturais. Tal crescimento econômico tende a ser insustentável, 

pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende.  

          Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o 

próprio crescimento econômico.  O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade 

em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da 

reutilização e da reciclagem11 

                                                 
11

 Texto adaptado de: O que é desenvolvimento sustentável. Disponível em: 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/. Acessado em 30 

de junho, 2012. 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/
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Analisando o conceito de desenvolvimento sustentável, percebe-se que a sociedade 

mundial deve repensar urgentemente o modelo de consumo, o descarte de resíduos e o modelo 

energético utilizado atualmente. Faz-se necessário então, pensar em um cenário mundial em 

que a igualdade social seja atingida. Para tanto, toda a sociedade precisa entender a 

importância de pensar sobre toda e qualquer decisão, seja ela considerada bem simples, como 

por exemplo, desligar uma lâmpada para economizar energia! 

 Você pode até pensar que pequenas atitudes não farão a diferença. Mas, lembre-se de 

que somos muitos habitando a Terra e se cada um fizer a sua parte, na sua casa, na rua, na 

escola, na cidade, se procurarmos construir “cidades sustentáveis” estaremos construindo uma 

“sociedade sustentável”. 

LEITURA COMPLEMENTAR 

 

Ciência, Tecnologia e sociedade: em busca do desenvolvimento sustentável12 

 

A produção e o consumo de energia obtida a partir de combustíveis fósseis estão 

estreitamente relacionados com as mudanças climáticas, de maneira que para reduzir as 

emissões de CO2 se faz necessário mudar o modelo energético utilizado atualmente pela 

sociedade. 

 Combater as alterações climáticas exige um modelo de desenvolvimento sustentável 

com base na mudança de eficiência e igualdade, bem como um compromisso firme para a 

utilização de fontes renováveis de energia. Essa mudança não é fácil! Requer mudanças 

tecnológicas e sociais 

  Uma das principais causas para essas alterações climáticas é a interferência humana na 

natureza. Estas alterações climáticas por sua vez,  representam um desafio, porém podem ser  

uma oportunidade para adotarmos um verdadeiro desenvolvimento sustentável. Medidas que 

visem poupar e melhorar a eficiência energética, bem como a adoção de fontes renováveis de 

energias favorecem um desenvolvimento autonomo e diminui a dependência energética do 

Brasil 

Além disso, os países desenvolvidos devem tranferir e financiar tecnologias para que 

os paises em desenvolvimento, como o Brasil, adotem fontes de energias que não agridam o 

                                                 
12

 Texto adaptado a partir do artigo: Cambio climático de autoria de Mar Asunción Higueras. 
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meio ambiente. Tudo isto implica uma mudança no modelo de consumo; é necessário passar 

do modelo de consumismo  para o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Os países 

industrializados podem facilitar a implantação de tecnologias limpas, assim como devem 

contribuir para o uso de fontes energéticas eficientes e para a implementação de práticas 

sustentáveis que limitem o crescimento das emissões de CO2 e que evitem o desmatamento. 

Desta forma, todos nós nos beneficiaríamos ao limitar as emissões totais de CO2 no mundo. 

Como aborda o texto acima, o mundo necessita de fontes renováveis de energia.  

 

E você? 

Saberia definir o que são fontes renováveis de energia? 

Para conhecer as principais fontes de energia, vamos ler um cordel
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FONTES DE ENERGIAS 

 

Ante a possibilidade  

De escassez de combustível  

Que novas tecnologias  

Mostrem assim ser possível 

 

Que matrizes energéticas 

Com menos danos à vida, 

Que energia mais limpa 

Possa, então ser produzida. 

 

É assim com a biomassa  

E a energia do vento 

Que junto a outras energias 

Tragam abastecimento. 

 

Nesse contexto o Brasil 

Tem sido pioneiro, 

O que causa muito orgulho  

Para o povo brasileiro. 

 

É dentro dessa temática 

Que iremos abordar 

Essas fontes de energia 

Que o mundo passa a usar 

 

A energia nuclear,  

Energia termoelétrica,  

Tem a energia eólica  

E também a hidrelétrica 

 

Água de rios e lagos 

Em represa utilizada  

Aciona a hidrelétrica 

E a energia é gerada. 

 

Cerca de oitenta por cento 

Da energia utilizada 

E como energia limpa 

É assim considerada.  

Praticamente não gera  

Aquecimento global                                                  

Mas gera um desequilíbrio  

Sócioambiental. 

Visto inundar regiões,  

Afeta o ecossistema.                                                                                    

Mexe com as populações  



90 

 

 

Sendo esse um problema. 

 

Tem a energia eólica  

Já em uso no nordeste, 

Região de ventos fortes, 

Já foi aprovada em testes.  

                 

Depende, porém do clima, 

Vento que mova a turbina  

Para gerar energia 

Nesse tipo de usina. 

 

Mas como diz o ditado: 

 “na vida nada é perfeito” 

Existe comunidade 

Que põe na usina defeito. 

 

Mesmo gerando energia 

Sem dano ambiental, 

Alegam os mais exigentes  

“Há poluição visual” 

 

Outro tipo de energia 

É a termonuclear, 

Que agora o mundo inteiro  

Põe-se a questionar. 

Deve ter uso restrito, 

Levando-se em conta o motivo: 

Para gerar energia       

Produz lixo radioativo.     

                    

Alguns dizem: é benéfica  

Não emite poluentes. 

Sua geração é cara, 

Não degrada o ambiente.                                                      

Mas é bom que fique claro: 

Para a sua geração, 

Faz-se no núcleo do átomo 

A renomada fissão. 

 

Pode trazer prejuízos  

Por meio da radiação. 

Sério dano ambiental, 

 Como ocorreu no Japão. 

 

Seus efeitos são bem graves, 

Com imensas proporções, 

Podendo até perdurar  

Por diversas geraçõesOutra fonte de energia, 
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Termoelétrica a carvão: 

Alta produtividade. 

De baixo custo, a construção. 

 

Gases de efeito estufa,  

Sua maior emissão, 

Que provoca a chuva ácida 

E afeta a respiração. 

Dependente do petróleo  

Movida a gás natural 

Polui menos que o carvão 

Também em nível local. 

Movida à biomassa, 

O combustível é barato,  

Baixa emissão de gases,  

Duas vantagens de fato. 

 

A disputa pelo espaço, 

Na produção de alimentos, 

Pode ainda provocar 

Enormes desmatamentos. 

 

Cada tipo de energia  

Tem impacto diferente, 

Cada um a seu modo 

Afeta o meio ambiente13 

 

EXERCÍCIO 2: VAMOS PENSAR UM POUCO! 

 
 1. Agora que você já leu o cordel responda a seguinte questão: das fontes de energia citadas 

quais você classificaria como não-renováveis e quais seriam fontes renováveis? Justifique 

suas escolhas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Leia com atenção as tirinhas da Mafalda e em seguida escreva o que você entendeu sobre 

cada uma delas. 

                                                 
13 Este cordel é de autoria de: MOURA, M. F. V.; CAMPOS, P. R. P.; NEVES, Luiz Seixas das. A química 

nossa de cada dia: uma abordagem em cordel. Natal: EDUFRN, 2011. 
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Fonte: http://projetoakatu.blogspot.com.br/2011/06/mafalda-as-tirinhas-e-o-meio-ambiente.html.Acessado em 30 

de maio de 2012 

    
Fonte: http://projetoakatu.blogspot.com.br/2011/06/mafalda-as-tirinhas-e-o-meio-ambiente.html. Acessado em 

30 de maio de 2012 

 
Fonte: http://projetoakatu.blogspot.com.br/2011/06/mafalda-as-tirinhas-e-o-meio-ambiente.html. Acessado em 

30 de maio de 2012 

http://projetoakatu.blogspot.com.br/2011/06/mafalda-as-tirinhas-e-o-meio-ambiente.html
http://projetoakatu.blogspot.com.br/2011/06/mafalda-as-tirinhas-e-o-meio-ambiente.html
http://projetoakatu.blogspot.com.br/2011/06/mafalda-as-tirinhas-e-o-meio-ambiente.html
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Fonte: http://projetoakatu.blogspot.com.br/2011/06/mafalda-as-tirinhas-e-o-meio-ambiente.html. Acessado em 

30 de maio de 2012 
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ANOTAÇÕES 
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PRODUZINDO BIOGÁS 

 

ATIVIDADE 

 

 

 

                                                                                   
                       

 

 
 

Fonte: http://cameliadepedra.blogspot.com.br/2010_04_01_archive.html. Acessado em 30 de maio,  2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://galeria.colorir.com/comida/carnes-e-peixes/bife-pintado-por-demon-294530.html. Acessado em  30 

de maio,  2012. 

 

Para entendermos a relação entre o aumento do consumo de carne bovina e a 

degradação ambiental, vamos assistir ao vídeo do Consciente Coletivo do Instituto Akatu, 

episódio 0214 e ao documentário A carne é fraca, do instituto Nina Rosa15 

 

                                                 
14

 Vídeo disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=RsgDv5i0YoM. Acesso em 30 de maio de 2013. 

15 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g0VoeRNEKnE. Acesso 25 de outubro de 2012. 

2 
 

Você já almoçou hoje? 

Acabou de jantar? Bem, 

se eu lhe oferecesse,  em 

uma dessas refeições, 

um bife!  Você 

aceitaria? 

http://cameliadepedra.blogspot.com.br/2010_04_01_archive.html
https://www.youtube.com/watch?v=RsgDv5i0YoM
https://www.youtube.com/watch?v=g0VoeRNEKnE
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 De acordo com o vídeo, percebe-se que o consumo de carne bovina afeta o meio 

ambiente, pois para criar o rebanho se faz necessário desmatar para construir os pastos. Além 

disso, os bovinos são considerados animais ruminantes e liberam CH4 (metano) durante o 

processo de digestão 

Aliado a isto, o destino inadequado de dejetos no meio rural tem sido um problema 

para o meio ambiente, particularmente para as áreas rurais uma vez que existem poucos 

tratamentos para estes dejetos. Os dejetos dos animais sejam nas pequenas ou médias 

propriedades são muito nocivos ao meio ambiente, pois ocorre o processo de auto 

fermentação lançando na atmosfera o gás metano (CH4) um dos gases que contribuem para o 

aumento do efeito estufa aproximadamente 20 vezes maior que o dióxido de carbono (CO2). 

Estes dejetos podem chegar a contaminar o solo e num efeito em cascata contaminar 

mananciais de água, devido à infiltração no lençol freático, na época das chuvas (MÓL; 

SANTOS, 2010) 

Então como reaproveitar esses dejetos? 

 

 Para reaproveitar esses dejetos, uma das opções é produzir um biodigestor que 

é uma tecnologia utilizada para a produção do biogás. O biogás é um gás incolor, inflamável e 

se constitui como uma fonte renovável de energia. Este é composto, principalmente, pelos 

seguintes componentes: metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), sulfeto de hidrogênio (H2S) 

entre outros gases (FARIA, 2012), conforme mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1. Gases constituintes do biogás. 

Fonte: Martins; Souza, 2010 

 

Como produzir o metano CH4? 

 

O CH4 pode ser produzido pelo processo de digestão anaeróbica, que consiste na 

decomposição de compostos orgânicos complexos em substâncias mais simples, tais como 

metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), em uma sequência de degradações envolvendo 

diferentes tipos de bactérias na ausência de oxigênio (O2). Todo esse processo de digestão 

anaeróbica ocorre em três fases, ocasionando deslocamento físico e transformações biológicas 

e químicas, conforme mostra a Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gás Teor em volume Fórmula química 

Metano 55 – 75% CH4 

Dióxido de carbono 25 – 45% CO2 

Nitrogênio 0 – 3% N2 

Hidrogênio 0 – 2% H2 

Oxigênio 0 – 0,1% O2 

Gás sulfeto  0 – 1% H2S 
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Figura 1: Etapas da biodigestão 

 

 

             

       Hidrólise 

 

 

 

                            

                         Fermentação ácida 

 

 

 

                      

                          Fase metanogênica 

    

 

 

Fonte: Lima (2004 apud  Martins; Souza, 2010) 

 

A primeira fase é marcada pelas transformações de substâncias complexas em simples 

(hidrólise) pela atuação das bactérias aeróbicas e microaeróbicas que irão decompor 

carboidratos, gorduras e proteínas em matéria orgânica solúvel. Na segunda fase boa parte 

dessa matéria orgânica servirá como meio de cultura às bactérias saprófitas (facultativas), que 

liberaram vários ácidos e produtos de degradação intermediária, dióxido de carbono, (CO2) e 

água (H2O) chamada de fase acidogênica.  

Por último a fase metanogênica transformará esses ácidos principalmente o ácido 

acético (CH3COOH) em: ácido sulfídrico (H2S), água (H2O), amônia (NH3) e metano (CH4). 

Por sua vez, essa fase exige intenso cuidado, pois as bactérias metanogênicas podem ser 

afetadas por inúmeros fatores, diminuindo sensivelmente a produção de gás. (FARIA, 2012; 

MENDONÇA, 2009; ABREU, 2007; SALOMON, 2007; LOUZADA, 2006). 

Material Orgânico (esterco e cascas de frutas) 

Material Orgânico Solúvel (açúcares, aminoácidos e 

glicerol) 

Ácidos de baixo peso molecular 

Formação de CH4, CO2 e outros (H2, H2S, CO, NH3, N2, O2 

e H2O) 



99 

 

 

Dessa forma, devem ser mantidos estáveis as condições ambientais de sobrevivência 

dos microrganismos, tais como: 

1. Temperatura. A temperatura é um fator essencial nas reações enzimáticas e de 

produção de gás. O metano pode ser obtido em temperaturas que variam de 25°C  a 

65°C sendo que a produção aumenta proporcionalmente à temperatura até limite de 

45°C. A partir daí, o meio torna-se impróprio e cessa completamente. Não é 

recomendável operar abaixo de 10°C, pois, variações bruscas de temperatura também 

comprometem a sobrevivência dos microrganismos (NEVES, 2010) 

2. pH (potencial Hidrogeniônico). O meio ótimo para produtividade de bactérias 

metanogênicas possui índice de acidez entre 7 e 7,2 (MARTINS; SOUZA, 2010) 

 

Onde é realizado o processo de biodigestão? 

 

O processo de biodigestão ocorre no biodigestor uma câmara de fermentação fechada, 

onde a biomassa sofre a digestão pela ação de bactérias anaeróbicas produzindo biogás. Essa é 

a principal tecnologia utilizada para a produção do biogás (NEVES, 2010) 

Um biodigestor pode ser construído de alvenaria, concreto ou outros materiais. 

Existem vários tipos de biodigestores, porém os mais comuns são os de modelo chinês, 

indiano e canadense, sendo que este último é o modelo mais utilizado atualmente no Brasil 

Cada um desses modelos apresenta peculiaridades, porém todos têm como objetivo 

criar condições anaeróbicas, ou seja, total ausência de oxigênio para que a biomassa seja 

completamente degradada. Este aparelho, contudo não produz o biogás, uma vez que sua 

função é fornecer as condições propícias para que um grupo especial de bactérias, as 

metanogênicas, degrade o material orgânico com a consequente liberação do gás metano 

(PRATI, 2010) 

Quais são os principais modelos de biodigestores? 
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Modelos de Biodigestores 

 

Modelo chinês 

Os principais componentes de um biodigestor modelo Chinês são os seguintes: caixa 

de carga, tubo de carga, câmara de biodigestão cilíndrica com fundo esférico, gasômetro em 

formato esférico, galeria de descarga e caixa de descarga. Sendo assim, uma melhor descrição 

do modelo chinês é apresentado na Figura 2. Este modelo é confeccionando sob a forma de 

uma câmara de fermentação cilíndrica em alvenaria (tijolo ou blocos), com teto impermeável, 

destinado ao armazenamento do biogás. Este biodigestor funciona com pressão hidráulica, 

onde o aumento de pressão em seu interior resulta no acúmulo do biogás na câmara de 

fermentação induzindo-o para a caixa de saída (NEVES, 2010) 

Este biodigestor é constituído quase que totalmente em alvenaria, dispensando o uso 

de gasômetro com chapa de aço, obtendo uma redução de custos, porém podem ocorrer 

problemas com vazamento do biogás caso a estrutura não seja bem vedada e 

impermeabilizada. Neste tipo de biodigestor, uma parte do biogás produzido na caixa de saída 

é liberada na atmosfera, reduzindo em parte a pressão interna do gás e devido a isso, o mesmo 

não é indicado para instalações de grande porte (NEVES, 2010) 

 

Figura 2 - Biodigestor chinês 

 

Fonte: Fonseca et. al. (2009 apud NEVES, 2010) 
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Modelo indiano 

 

A Figura 3 mostra o modelo indiano de biodigestor que tem como característica 

principal o uso de uma campânula flutuante como gasômetro, sendo que a mesma pode estar 

mergulhada sobre a biomassa em fermentação. Existe ainda uma parede central que divide o 

tanque de fermentação em duas câmaras, onde a função desta divisória é fazer com que o 

material circule por todo o interior da câmara de fermentação de forma homogênea (NEVES, 

2010) 

O biodigestor possui pressão de operação constante, ou seja, à medida que o biogás 

produzido não é consumido, o gasômetro desloca-se verticalmente, aumentando o volume 

deste mantendo dessa forma, a pressão constante em seu interior. Do ponto de vista 

construtivo, apresenta-se de fácil construção, contudo o gasômetro de metal pode encarecer o 

custo final e também a distância da propriedade pode dificultar e encarecer o transporte 

inviabilizando a implantação deste modelo de biodigestor (NEVES, 2010) 

 

Figura 3. Modelo de biodigestor indiano 

 

Fonte: Fonseca et. al. (2009  apud  NEVES, 2010) 

 

Segundo Souza e Júnior (2009 apud Neves, 2010), os principais componentes de um 

biodigestor modelo indiano são: 

a) Caixa de carga (local de diluição dos dejetos);  

b) Tubo de carga (condutor dos dejetos diluídos da caixa de carga para o interior do 

biodigestor);  

c) Câmara de biodigestão cilíndrica (local onde ocorre a fermentação anaeróbia com 

produção de biogás); 
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d) Gasômetro (local para armazenar o biogás produzido, formado por campânula que se 

movimenta para cima e para baixo); 

e) Tubo-guia (guia o gasômetro quando este se movimenta para cima e para baixo);  

f) Tubo de descarga (condutor para saída do material fermentado sólido e líquido); 

g) Caixa ou canaleta de descarga (local de recebimento do material fermentado sólido e 

líquido);  

h) Saída de biogás (dispositivo que permite a saída do biogás produzido para ser 

encaminhado para os pontos de consumo). 

 

Modelo Canadense ou de Fluxo tubular – Modelo mais utilizado atualmente no 

Brasil 

 

O biodigestor canadense é chamado de biodigestor de fluxo tubular, o qual possui uma 

construção simplificada do tipo horizontal com câmara de biodigestão escavada no solo 

(Figura 4) e com gasômetro do tipo inflável feito de material plástico ou similar (Figura 5). 

Figura 4 - Biodigestor canadense 

 
Fonte: NEVES, 2010 

 

Figura 5 – Gasômetro 

 

Fonte: NEVES, 2010 
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Este modelo de biodigestor é o mais recente e apresenta uma tecnologia bem mais 

moderna e avançada, porém menos complexa. É um modelo tipo horizontal, apresentando 

uma caixa de carga em alvenaria e com a largura maior que a profundidade, possuindo, 

portanto, uma área maior de exposição ao sol, o que possibilita grande produção de biogás, 

evitando o entupimento. Durante a produção de biogás, a cúpula do biodigestor infla porque é 

feita de material plástico maleável (PVC), podendo ser retirada. O biodigestor de fluxo 

tubular é amplamente difundido em propriedades rurais e atualmente é o modelo de 

biodigestor mais utilizado. Neste tipo de biodigestor o biogás pode ser enviado para um 

gasômetro separado, o que permitindo maior controle. Embora o biodigestor descrito 

apresente a vantagem de ser de fácil construção possui menor durabilidade, devido ao fato da 

lona plástica perfurar e deixar escapar gás (NEVES, 2010) 

 

Modelo caseiro 

 

 Arruda et. al. (2002 apud Neves, 2010) propôs um tipo de biodigestor caseiro simples, 

para obtenção de biogás através da fermentação de esterco bovino, chamado de biodigestor 

caseiro (Figura 6). A construção é feita a partir de um tambor metálico de 200 litros (0,2 m3), 

facilmente encontrado a preço reduzido, de fácil construção e montagem, garantindo o baixo 

custo final.  

 

Figura 6 - Biodigestor caseiro 

 

Fonte: Arruda et al (2002  apud  NEVES, 2010) 
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E para as comunidades rurais qual o melhor modelo de biodigestor? 

 

O tipo ideal de biodigestor rural depende de vários fatores: qualidade e quantidade de 

dejetos gerados pelos animais; condições ambientais do local; mão de obra qualificada para a 

construção, manutenção e operações dos biodigestores; distância da fonte de biomassa e o 

consumo de gás; dimensionamento dos equipamentos, filtros do gás sulfídrico, gasômetro e 

geradores necessários para suprir as necessidades (OLIVEIRA, 2009) 

O biodigestor de batelada é indicado para pequenas produções de biogás, pois é 

abastecida uma única vez fermentando por um período conveniente, sendo o material 

descarregado posteriormente utilizado como biofertilizante. Esse tipo de biodigestor, por ser 

extremamente simples, pode ser construído utilizando materiais simples existentes na 

propriedade (OLIVEIRA, 2009). 

 

Exercício 1: Vamos montar um biodigestor! 

 

 

  
Materiais 

  2 garrafas de capacidade de 2 litros (PET); 

  1 metro (m) de mangueira transparente; 

   Cola adesiva durepoxi®; 

    Balança; 

   90 gramas (g) de esterco bovino; 

   90 gramas (g) de água; 

   Cascas de frutas trituradas; 

   Solução saturada de hidróxido de cálcio Ca(OH)2. 
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Montagem do biodigestor 

 Faça um furo em uma das tampas das garrafas e um outro em um dos gargalhos de 

uma das garrafas.  É importante colocar na garrafa em que você escolher para ser o 

gasômetro um equipamento para controlar a saída dos gases. Esse equipamento pode 

ser uma válvula. Na montagem do biodigestor que se segue utilizamos uma “válvula” 

retirada de um borrifador;  

 Encha a garrafa escolhida para ser o gasômetro com água e acrescente a solução 

saturada de hidróxido de cálcio Ca(OH)2. Essa solução ajudará no ajuste do pH e 

reagirá com o CO2 formando um precipitado branco, o CaCO3; 

 Conecte a mangueira na tampa e no gargalho da garrafa. 

 

Procedimento experimental 

 Pese o esterco bovino e a água. A proporção deve ser 1:1. Em seguida misture o 

esterco, a água e as cascas de frutas trituradas; 

 Transfira a mistura esterco + água para uma das garrafas. 

 Mantenha o sistema montado por aproximadamente 60 dias, este é o tempo de 

retenção mínimo necessário, para a produção do biogás.  

 Vede todas as conexões utilizando a durepoxi®;  

 Depois de transcorridos os 60 dias ou mais libere o gás produzido abrindo a “válvula” 

e a aproxime de uma chama e será possível observar a queima de um gás de coloração 

vermelha (metano). Veja abaixo como deve ficar o biodigestor após a montagem.16 

 

Observação 1. Durante o tempo de retenção é muito importante controlar a temperatura e o 

pH do meio. Observe diariamente, durante o tempo de retenção, se o biodigestor permanece 

vedado. Tenha bastante atenção! Lembre-se que a digestão anaeróbia é realizada sem a 

presença de oxigênio (O2). 

 

                       

 

                                                 
16 Experimento adaptado de: MARTINS, P.; SOUZA, F. L. de. Ciência e Tecnologia na Escola: Desenvolvendo 

Cidadania por Meio do Projeto “Biogás – Energia Renovável para o futuro”. Química Nova na Escola. v. 33. n. 

1. p. 19-24, fev. 2010 
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Figura 7: Modelo de biodigestor artesanal 

 

 

                     Exercício 2: Vamos  Discutir o assunto! 

1. Reúna-se em grupo de três alunos. Em seguida, elabore um texto respondendo ao 

seguinte questionamento: o biogás pode contribuir para o desenvolvimento 

sustentável? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  Produção do biogás a partir de dejetos bovinos 

 

A pecuária e a bovinocultura contribuem para as emissões de metano (CH4), dióxido 

de carbono (CO2) e óxido nitroso (N2O) à atmosfera, os populares GEE (gases de efeito 

estufa). O aumento da concentração desses gases pode trazer consequências drásticas para o 

planeta, entre eles o aquecimento exagerado da superfície terrestre, o aquecimento global 
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Quando a matéria vegetal seca é decomposta em condições de aerobiose (presença de 

oxigênio) libera energia, gás carbônico, minerais e água, porém em condições sem ou com 

muito pouco oxigênio (solos encharcados ou compactados, pântanos, aterros sanitários, 

acúmulo de dejetos, sistema digestivo de ruminantes, entre outros) em lugar de CO2, essa 

decomposição vegetal libera CH4. Cada quilograma de matéria seca de origem vegetal produz 

em média 2 kg de CO2 enquanto que a fermentação que ocorre no rúmen de um bovino 

produz de 40 a 70 kg/animal/ano de metano (CH4).  

Segundo dados do Ministério da Agricultura (2011) o Brasil lidera o ranking de maior 

exportador de carne bovina do mundo desde 2008 e as estatísticas mostram crescimento 

também para os próximos anos, ou seja, ao mesmo tempo em que o país se beneficiará 

economicamente com a exportação de carne esta atividade pode por outro lado gerar grandes 

impactos ambientais, caso os dejetos gerados não sejam tratados adequadamente. Portanto, os 

biodigestores quando instalados nas comunidades rurais podem tratar esses dejetos 

convertendo o metano (CH4) em dióxido de carbono (CO2). Como você pode perceber a 

tecnologia dos biodigestores pode trazer ganhos ambientais, econômicos e sociais para as 

comunidades rurais.  

Qual a importância do biogás para as comunidades rurais? 

 

Existem inúmeras vantagens sociais em utilizar o biogás como fonte de energia, por 

exemplo, a não competição entre o biogás com outras culturas alimentares pela posse da terra, 

como ocorre com o etanol e o biodiesel,  o biofertilizante que promove o aumento da 

produtividade agrícola em geral, com redução da demanda de fertilizantes químicos e 

oriundos de petróleo, reduzindo com isso os custos relacionados à compra desses fertilizantes  

O biogás também permite seu uso para conversão em energia térmica e elétrica 

promovendo com isso a descentralização da mesma, além da autossuficiência energética das 

empresas agrícolas, devido ao baixo custo da tecnologia de aplicação simples.  

Além disso, o tratamento dos dejetos bovinos reduz significativamente os efeitos 

causadores de odores desagradáveis à população do campo, pode ajudar ainda a melhorar a 

saúde dos animais, uma vez que, para a produção do biogás se faz necessário o recolhimento 

dos dejetos diariamente, esta necessidade gera uma limpeza nos currais o que evita a 
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proliferação de moscas e parasitas, comuns nas localidades criadoras de gado (QUADROS; 

VALLADARES; RÉGIS, 2007). 

Para entendermos melhor a importância do biogás para pequenas e médias 

comunidades rurais vamos assistir a uma série de reportagem do programa Globo Rural, da 

Rede Globo. A reportagem é de novembro de 2011 e mostra a produção de biogás em 

comunidades rurais da cidade de Toledo, estado do Paraná.17  

Lembrando que no Brasil as pesquisas para utilização do biogás proveniente da 

biodigestão foram realizadas principalmente na região sul onde se concentram grandes criadores 

de suínos, aves e bovinos. Entre tanto, foi na região Nordeste que houve interesse dos 

pesquisadores em aproveitar a biomassa gerada nas pequenas e médias propriedades rurais, 

devido ao clima quente que favorece o desenvolvimento das bactérias que realizam a fermentação 

liberando o gás metano biogás. 

 

 

                     Exercício 3: Vamos  Discutir o assunto! 

 

1. Depois de assistir ao vídeo qual a sua opinião a respeito das mudanças sociais e ambientais 

que a tecnologia dos biodigestores pode gerar para as pequenas e médias comunidades rurais? 

Justifique sua resposta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                 
17

 Vídeo disponível em: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ai-HxyDuoYY. Acesso em: 30 de 

dezembro de 2012. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai-HxyDuoYY
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Como vimos no vídeo o biogás pode ser utilizado como combustível. Vamos entender 

como esse fenômeno pode ser explicado 

O biogás pode ser utilizado como combustível a partir de uma reação de combustão. 

Uma reação de combustão é uma reação química de uma substância (combustível) com o 

oxigênio (O2) (comburente) presente na atmosfera, onde ocorre a liberação de energia. A 

liberação ou o consumo de energia durante uma reação é conhecida como variação da entalpia 

(ΔH), isto é, a quantidade de energia dos produtos da reação (Hp) menos a quantidade de 

energia dos reagentes da reação (Hr). Matematicamente temos: 

ΔH = Hp – Hr 

Quando ΔH > 0 isto significa que a energia do(s) produto(s) é maior que a energia 

do(s) reagentes(s) e a reação é endotérmica, ou seja, a reação absorve calor do meio ambiente. 

Quando ΔH < 0, isto significa que a energia do(s) reagente(s) é maior que a energia do(s) 

produto(s) e a reação é exotérmica, ou seja, a reação libera calor para o meio ambiente, como 

no caso da combustão do metano, por exemplo. Toda reação de combustão é classificada 

como uma reação exotérmica 

A combustão completa de qualquer combustível orgânico leva a formação de gás 

carbônico ou também chamado de dióxido de carbono (CO2) e água (H2O).  Essa é uma das 

muitas vantagens ambientais de utilizar o biogás como fonte de energia.  

Essa vantagem ambiental surge pelo fato do biogás ser formado principalmente pelo 

metano CH4, um composto orgânico, que quando em combustão libera CO2. Como o CH4 

contribui aproximadamente 20 vezes a mais para o efeito estufa que o CO2 quando utilizado 

como combustível o metano deixa de contribuir para aumento do efeito estufa 

Como destacado anteriormente os produtos de uma reação de combustão são o dióxido 

de carbono (CO2) e a água (H2O), porém a reação de combustão pode ocorre com falta de 

oxigênio à chamada “combustão incompleta” que produz monóxido de carbono (CO). Note 

que o CO tem um oxigênio a menos que o CO2, o que caracteriza a deficiência de oxigênio, 

ou a ineficiência da reação. O CO é um gás muito tóxico para o ser humano, pois dificulta a 

função da hemoglobina que é responsável pela renovação do oxigênio no nosso sangue. 

Pequenas concentrações de monóxido de carbono já provocam tonturas e dores de cabeça. 

Outro produto indesejável da combustão incompleta é a fuligem (carbono, C,), que não tem 

oxigênio na sua constituição. A porção mais fina da fuligem pode impregnar nos pulmões e 

causar problemas respiratórios 
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As equações químicas descritas abaixo ilustram a quantidade de calor (ΔH) liberada 

durante a combustão completa e incompleta do gás metano (CH4).  Note como a quantidade 

de calor liberado é menor nos casos de combustão incompleta. Portanto, além da combustão 

incompleta gerar compostos nocivos à saúde humana há também uma grande desvantagem 

econômica, pois com a mesma quantidade de combustível haverá menor quantidade de 

energia gerada! Veja as equações: 

 

Combustão completa do metano: Produção de CO2 e H2O 

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O (l)  ΔH = ─ 802 kJ/mol (energia liberada) 

Combustão incompleta do metano: Produção de CO  

CH4(g) + 3/2 O2(g) → CO(g) + 2H2O(l)  ΔH = ─ 520 kJ/mol 

Combustão incompleta do metano: Produção de fuligem (C) 

CH4(g) + O2(g) → C(s) + 2H2O(l) ΔH = ─ 408,5 kJ/mol 

 

É muito importante saber a quantidade de calor liberada pelos combustíveis para que 

seja possível comparar o valor energético de cada um deles. A tabela 2 mostrada as entalpias 

de combustão (ΔHo) para alguns combustíveis, isto é, a energia liberada na queima completa 

de um mol do combustível. O zero utilizado como índice superior indica que as condições 

iniciais dos reagentes e as finais dos produtos são 25oC e 1 atm, chamadas de condições 

padrão.  

Tabela 2: Entalpia de combustão padrão para vários combustíveis. 

Combustível Fórmula molecular 
ΔH° (kJ/mol) 

Carbono (carvão)  C(s) - 393,5 

Metano (gás natural)  CH4 (g) - 802 

Propano (componente do gás de cozinha)  C3H8 (g) - 2.220 

Butano (componente do gás de cozinha)  C4H10 (g) - 2.878 

Octano (componente da gasolina)  C8H18 (l) - 5.471 

Etino  (acetileno, usado em maçarico)  C2H2 (g) - 1.300 

Etanol (álcool)  C2H5OH (l) - 1.368 

Hidrogênio  H2 (g) - 286 

Fonte: Atkins, 2006 
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Exercício 4: Pense, pesquise e debata! 

1. Em que condições você espera que se forme mais monóxido de carbono, CO, durante a 

combustão da gasolina em um carro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Quais as principais desvantagens da combustão incompleta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Entre o álcool e a gasolina, qual combustível que você espera que forme maiores 

quantidades do gás tóxico dióxido de enxofre, SO2, durante a combustão? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Se o motor de um carro estiver desregulado, o que não é tão raro será que 1 litro de 

gasolina fará o carro andar a mesma distância que andaria se o motor estivesse regulado? Por 

quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Por que muitas vezes em túneis longos se encontram placas com os dizeres: “Desligue o 

motor em caso de congestionamento”. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Dos combustíveis listados na tabela 2 qual libera a maior quantidade de energia por mol? 

Avalie o combustível mais eficiente energicamente transformando a quantidade de energia 

liberada por grama do combustível. (massas atômicas: C = 12; O = 16; H = 1). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Qual dos combustíveis listados na Tabela 2 é considerado o mais “limpo”? Explique sua 

escolha. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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VAMOS CONVERSAR SOBRE SUSTENTABILIDADE! 

 

ATIVIDADE  

 

Nunca se ouviu falar tanto em sustentabilidade como nos dias atuais é a palavra da 

moda. Este termo permeia pelo discurso de políticos, propagandas de empresas, pelos meios 

de comunicação e na sociedade como um todo.  

Mas, e você sabe o que é sustentabilidade? 

Para alguns sustentabilidade traduz apenas um cuidado com a preservação do meio 

ambiente será isso mesmo? E será possível que a sociedade do modo como está organizada 

atualmente pode ser considerada uma sociedade sustentável? Escreva no espaço abaixo a sua 

opinião sobre os questionamentos descritos a cima. 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder a estas perguntas é essencial entender o conceito de sustentabilidade. 

Para facilitar a compreensão do conceito de sustentabilidade adotaremos o conceito de Sachs 

(1993) que a divide em cinco classificações: a sustentabilidade ambiental, a 

sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade social e a 

sustentabilidade política. 

3 
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 “Sustentabilidade ecológica – refere-se à base física do processo de crescimento e tem 

como objetivo a manutenção de estoques dos recursos naturais, incorporados as atividades 

produtivas. 

Sustentabilidade ambiental – refere-se à manutenção da capacidade de sustentação dos 

ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e recomposição dos ecossistemas em 

face das agressões antrópicas 

Sustentabilidade social – refere-se ao desenvolvimento e tem por objetivo a melhoria da 

qualidade de vida da população. Para o caso de países com problemas de desigualdade e de 

inclusão social, implica a adoção de políticas distributivas e a universalização de atendimento 

a questões como saúde, educação, habitação e seguridade social. 

Sustentabilidade política – refere-se ao processo de construção da cidadania para garantir a 

incorporação plena dos indivíduos ao processo de desenvolvimento. 

Sustentabilidade econômica – refere-se a uma gestão eficiente dos recursos em geral e 

caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento público e privado. Implica a 

avaliação da eficiência por processos macro sociais.”  

Diante do conceito de sustentabilidade percebe-se que este é um termo muito amplo e 

complexo e que para a sua completa efetivação necessita do esforço de todos “pensando 

global e agindo local” e parece ser impossível conciliar sustentabilidade com o atual modelo  

de crescimento econômico. Para que você possa entender melhor o conceito de 

sustentabilidade e suas principais implicações no nosso dia-a-dia, nos negócios e no mundo. 

Vamos assistir o vídeo Sustentabilidade. Gestão para a sustentabilidade. 18 

 

Depois de assistir ao vídeo. Qual a sua opinião a respeito das mudanças sociais e 

ambientais que a sociedade deve adotar para ser uma sociedade sustentável? Justifique sua 

resposta 

                                                 

18
  Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=GZ8js2FX0mU. Acessado em 02 de junho de 2012. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GZ8js2FX0mU
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Avaliação final: Agora é sua vez! 

 
 

 1ª Etapa: Seminários 

 

Nestes seminários, faremos um estudo dos combustíveis do ponto de vista ambiental, 

social, químico e tecnológico. Cada grupo trabalhará com um dos grupos de combustíveis ou  

fontes de energia relacionados a seguir:19 

 Combustíveis fósseis: petróleo, carvão mineral e gás natural; 

 Hidrelétricas e energia das marés e hidrogênio; 

 Combustíveis nucleares (urânio e plutônio); 

 Carvão vegetal, madeira e metanol; 

 Biodiesel, biogás e etanol; 

 Energia eólica e solar. 

4. Inicialmente vocês devem se dividir em grupos de três. Em seguida, cada grupo deverá 

preparar um relatório escrito com argumentos sobre as vantagem e as desvantagens da 

fonte de energia ou combustível escolhido, levando em consideração a eficiência 

energética, os custos de produção, facilidade de obtenção, impacto ambiental e social 

decorrente da sua produção e da sua utilização. Lembrando que para as energias 

                                                 
19

  Esta proposta foi adaptada a partir da sugestão da realização de um projeto do livro: MORTIMER, E. F.; 

MACHADO, A. H. Química. 1. ed. v. 2. São Paulo: Scipione, 2012. 
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hidroelétricas, de marés, solar e eólica, vocês terão de fazer algumas adaptações ao 

responder as questões; 

5. Na preparação do relatório, o grupo deverá responder às questões e atender a demanda 

a seguir. 

h) Qual é a origem do combustível ou fonte de energia? Como esse recurso é 

produzido/extraído? Qual o potencial de uso desse recurso no Brasil e no mundo? 

i) Descrevam todas as fases dos processos de obtenção/extração e de produção industrial 

do combustível ou fonte escolhida. Qual é o impacto ambiental e social de sua 

obtenção/produção/extração; 

j) Qual é o valor energético desse recurso ou dos seus derivados por mol (em termos de 

variação da entalpia de combustão?) qual é o o valor energético em quilo e litro? E em 

reais (R$)? 

k) Descrevam o funcionamento de uma máquina em que esse combustível (ou fonte de 

energia) é usado, deixando claro o mecanismo envolvido na conversão de calor em 

trabalho (por exemplo, no motor de explosão para gasolina ou álcool, no forno de uma 

siderurgia para o carvão vegetal etc.). Qual é a eficiência dessas máquinas? Quanto do 

calor produzido é desperdiçado? 

l) Como está distribuído o consumo dessa fonte de energia ou combustível pelos 

diferentes países, em termos absolutos e em termos relativos (litro ou quilo de 

combustível por habitante?). E entre os estados brasileiros? 

m) Quais são os principais impactos ambientais e social decorrentes do uso dessa fonte de 

energia ou combustível? Que medidas têm sido tomadas para minimizar esse impacto? 

Que outras medidas poderiam ser tomadas? 

n) Como o uso dessa fonte de energia ou combustível pode contribuir (ou não) para a 

sustentabilidade? 

6. Cada grupo deverá preparar seus argumentos a favor e contra a fonte de energia ou 

combustível trabalhado. Esses argumentos serão preparados para um debate com toda a 

turma, em que cada grupo deverá defender o uso da “sua” fonte ou combustível e 

questionar o uso de uma das outras fontes. Para isso, cada grupo entregará ao professor, 

com antecedência em relação ao dia do debate, os argumentos contrários ao uso de 

sua fonte de energia ou combustível. O professor distribuirá esses argumentos entre os 

outros grupos. É importante que cada grupo prepare a contra-argumentação levando em 
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consideração os argumentos contrários que ele próprio levantou sobre a fonte de 

energia ou combustível analisado; 

2ª Etapa: O debate: 

  
2. O debate se iniciará com a defesa sobre o uso da fonte de energia ou combustível, 

seguida por uma réplica contra o seu uso, cada uma (defesa e réplica) tendo sido 

preparada com antecedência.  

3. Para que o debate prossiga, cada grupo deverá preparar um número razoável de 

perguntas que coloquem o grupo “adversário” em dificuldades na defesa da fonte de 

energia ou combustível analisado por ele. A defesa consistirá  de uma apresentação de 

30 minutos para a classe.  

4. Quando todos os grupos tiverem apresentado o professor assumirá o papel de 

mediador e iniciará uma discussão sobre as medidas que os alunos, como cidadãos, 

poderiam tomar para tentar influenciar a sociedade na escolha do melhor combustível.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pesquisas sobre fontes renováveis de energia têm se intensificado em todo o 

mundo. A busca constante de alternativas para diminuir a poluição ambiental utilizando-se de 

fontes poluidoras tais como: os dejetos de animais que são fartos nas propriedades rurais têm 

se tornado um norte para as pesquisas no intuito de proteger o meio ambiente das poluições e 

melhorar a qualidade de vida nas comunidades rurais com os benefícios obtidos a partir do 

beneficiamento dos dejetos.20 

No Brasil as pesquisas para utilização do biogás proveniente da biodigestão foram 

realizadas principalmente na região sul onde concentram grandes criadores de suínos, aves e 

bovinos, entretanto foi na região Nordeste que houve interesse dos pesquisadores em 

aproveitar a biomassa gerada nas pequenas e médias propriedades rurais, devido ao clima 

quente que favorece o desenvolvimento das bactérias que realizam a fermentação liberando o 

gás metano. A utilização do biogás como tecnologia da biodigestão anaeróbia tem sido 

comprovada como uma das mais eficientes no tratamento dos dejetos de animais 

Para tanto se utiliza um biodigestor. Um biodigestor é formado de uma câmara 

fechada na qual os dejetos bovinos sofrem a digestão anaeróbica como resultado desta 

fermentação ocorre à liberação de biogás e a produção de biofertilizante 

Existem vários tipos de biodigestor, mas em geral todos são compostos, basicamente, 

de duas partes: um recipiente (tanque) para abrigar e permitir a digestão da biomassa e o 

gasômetro (campânula), para armazenar o biogás.  

Em relação ao abastecimento de biomassa o biodigestor pode ser classificado como 

contínuo abastecimento diário de biomassa, com descarga proporcional à entrada de biomassa 

ou intermitente quando utiliza sua capacidade máxima de armazenamento de biomassa 

retendo-a até a complexa biodigestão, então retiram-se os restos da digestão e faz-se nova 

recarga 

Pelo exposto a implantação de biodigestores para beneficiamento de biogás nas 

propriedades rurais aproveitando os dejetos de bovinos poder ser uma forma de minimizar os 

impactos ambientais e trazer benefícios para as pessoas que vivem no local, tais como: utilizar 

o biogás em fogão doméstico, lampião, geladeira e também como combustível para 

funcionamento de motores de combustão interna, chocadeira, secadores de grãos e ainda 

                                                 
20 GONÇALVES, H. F. E. et. al. O biodigestor como princípio de sustentabilidade de uma comunidade 

rural. 2013 Disponível em: http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/o-Biodigestor-Como-Principio-De-

Sustentabilidade/702484.html. Acesso em 30 agosto de 2013. 

http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/o-Biodigestor-Como-Principio-De-Sustentabilidade/702484.html
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/o-Biodigestor-Como-Principio-De-Sustentabilidade/702484.html
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“promoverá a devolução de produtos vegetais ao solo através de biofertilizante” (AMBIENTE 

BRASIL, 2008).21 

Portanto percebe-se que a instalação de biodigestores nas comunidades rurais contribui 

para a sustentabilidade uma vez que pode promover melhorias ambientais, econômicas e 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 AMBIENTE BRASIL. Disponível em: http://www.ambientebrasil.com.br/composer. php3? Acessado em 20 

de agosto de 2012 


