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RESUMO 

 

A evidência do tema água em notícias jornalísticas se configura como um importante tema de 

interesse para contextualizar, problematizar e/ou gerar significado em meio à discussão de 

conteúdos de diferentes níveis de ensino e/ou disciplinas da educação básica. As possibilidades 

de utilizar este tema em sala de aula são também ressaltadas nos documentos oficiais brasileiros, 

que orientam a prática de professores de todos os componentes curriculares brasileiros do nível 

médio de ensino. Assim, a temática água pode ser utilizada como subsídio para ensinar química, 

uma vez que contextualiza o ensino dessa disciplina auxiliando na discussão de diferentes 

conceitos químicos. Nessa perspectiva, a teoria da aprendizagem significativa, desenvolvida 

por David Ausubel, possui cunho construtivista e diz que um indivíduo aprende 

significativamente quando consegue relacionar uma nova informação com uma estrutura de 

conhecimento específica que integra a sua estrutura de conhecimentos prévios. Nesse sentido, 

o uso do tema água como conhecimento prévio para a abordagem de conceitos químicos já vem 

se caracterizando como um importante tema que pode dar significado aos conteúdos de ensino 

na química. Nesta dissertação, é apresentada uma unidade de ensino potencialmente 

significativa (UEPS) com base na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel 

abordando a temática água. A unidade foi aplicada em uma turma de trinta e cinco alunos do 2º 

ano do ensino médio, de uma escola pública do município de Extremoz-RN, região 

metropolitana de Natal/RN. Por meio dela, foi possível discutir uma problemática de interesse 

dos alunos da escola para abordar conteúdos da química, tais como soluções, aspectos físico-

químicos e as etapas de tratamento da água. Em um primeiro momento, foi aplicado um 

questionário inicial para identificação das ideias prévias dos alunos referente ao tema em estudo 

e ao conceito de soluções químicas. Posteriormente foi elaborada e aplicada uma sequência de 

atividades baseada nas ideias dos alunos. Para subsidiar a sequência, foram preparadas quatro 

cartilhas que trabalhavam o conteúdo das soluções químicas, contextualizando o tema água. Os 

resultados desse trabalho mostraram que as concepções alternativas que os alunos apresentam 

a respeito de conceitos relacionados às soluções químicas são semelhantes às ideias de outros 

alunos apresentadas na literatura e que a elaboração da UEPS, aliada à estratégia da 

contextualização com o tema água, não somente motivou os alunos para o ensino de conteúdos 

químicos, como ainda proporcionou a aprendizagem de conceitos químicos não de forma 

isolada, mas fazendo uma ligação entre suas ideias e vivências com o conhecimento científico. 

Para tanto, além de aulas expositivas dialogadas, também foram usadas estratégias como 

atividades experimentais, resolução de problemas, discussões em grupos e construção de mapas 

conceituais. A avaliação final da unidade foi realizada por meio de um questionário baseado na 

escala de likert, respondido individualmente pelos estudantes, que aprovaram a unidade como 

favorável ao processo de ensino e aprendizagem da química. 

 

 

Palavras-chave: UEPS. Aprendizagem de conceitos químicos. Aprendizagem  significativa. 

Química. Água. 
 

 

 

   



ABSTRACT 

 

The evidence of the water theme in news reports is configured as an important topic of interest 

to contextualize, problematize and/or generate meaning in the midst of discussion of a content 

from different levels of education and/or disciplines of basic education. The possibilities to use 

this theme in classroom is also highlighted in Brazilian official documents that guide the 

practice of teachers of all Brazilian curricular components of this educational level. So, the 

theme water can be used as subsidy to teach chemistry, since contextualises the teaching of this 

discipline aiding in the discussion of different chemical concepts. In this perspective, the 

meaningful learning theory, developed by David Ausubel, has constructivist nature and says 

that an individual learns significantly when he can relate new information with a specific 

knowledge structure that integrates the prior knowledge of its structure. In this sense, the use 

of water as a theme for the approach prior knowledge of chemical concepts has already been 

characterized as an important topic that can give meaning to the content of education in 

chemistry. In this dissertation, a teaching unit potentially significant (TUPS) is presented based 

on meaningful learning theory of David Ausubel approaching the theme water.  approaching 

the theme water. The unit was used in a class of thirty-five students of the 2nd year of high 

school, a public school in the city of Extremoz-RN, metropolitan region of Natal / RN. Through 

it was possible to discuss an issue of interest to students of the school to address the chemical 

contents, such as solutions, physicochemical aspects and stages of water treatment. At first, an 

initial questionnaire was used to identify the students' previous ideas on the topic under study 

to the concept of chemical solutions. It was subsequently developed and implemented a series 

of activities based on students' ideas. To subsidize the sequence, it was prepared four booklets 

that worked the content of chemical solutions, contextualizing the theme water. The results of 

this work showed that the alternative conceptions that students have about concepts related to 

the chemical solutions are similar to the ideas of other students presented in the literature and 

that the development of the TUPS, allied to the contextualization strategy with the theme water, 

not only motivated the  students for the  teaching of chemical content, as yet provided the 

learning of chemical concepts not in isolation, but making a connection between their ideas and 

experiences with scientific knowledge. To this, beyond of dialogued lectures, were also used 

strategies as experimental activities, problem solving, group discussions and construction of 

concept maps.  The final evaluation of the unit was conducted by a questionnaire based on the 

Likert scale, answered individually by students, who approved the unit as conducive to teaching 

and learning of chemistry process.  

 

 

Keywords: TUPS; Learning of chemical concepts; Meaningful Learning; Chemicals; Water. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Uma das motivações para ser professora foi o contato com o ensino a crianças e 

adolescentes mediante o Clube de Desbravadores, que é um projeto social que trabalha com 

crianças de 10 a 15 anos de idade, nas áreas física, mental e espiritual.  

Em fevereiro de 2007, ingressei no curso de Química Licenciatura, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Em dezembro de 2008, comecei a participar de um projeto 

que estava começando naquele momento e era a primeira turma do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da UFRN, programa do Ministério da Educação, 

gerenciado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), cujo 

objetivo maior é o incentivo à formação de professores para a educação básica e a elevação da 

qualidade da escola pública. 

Mediante este projeto, tive a oportunidade de conhecer estratégias e referências sobre a 

área de ensino de Química, o que, a cada dia, só fazia crescer a vontade de exercer a docência.  

Os primeiros contatos em sala de aula não mais com o olhar de aluna ocorreram durante 

a disciplina de Estágio Supervisionado I, na qual íamos à escola para conhecer o espaço escolar 

e iniciar um contato com o professor do ensino básico. Esta experiência foi um pouco frustrante 

no sentido de que, ao conversar com alguns professores, só ouvia reclamações. 

Diferente das ações realizadas na sala de aula durante o Estágio Supervisionado, eu e 

outros colegas “pibidianos” iniciamos as ações desse programa em sala de aula mediante um 

plantão de dúvidas e também pela inserção de algumas atividades experimentais ou jogos 

químicos em sala de aula, sendo estes solicitados pelo professor de Química da escola onde 

atuávamos.  

No entanto, logo surgiu a oportunidade de assumirmos uma sala de aula com o apoio e 

a orientação da professora supervisora. Foi uma experiência extraordinária, pois sempre 

planejávamos nossas aulas e procurávamos trabalhar com atividades e estratégias 

diversificadas. Esta experiência foi muito rica, pois sentimos efetivamente o que era exercer a 

docência, qual seu lado bom, bem como suas dificuldades. 

Permaneci neste programa até o final do curso e, em 2011, ao terminar a graduação e 

receber o diploma, tive a oportunidade de trabalhar como professora da Escola Estadual 

Almirante Tamandaré, no município de Extremoz (região metropolitana de Natal/RN). Foi 

muito gratificante trabalhar nesta Instituição de ensino, onde tive oportunidade de colocar em 

prática o que tinha aprendido durante a formação acadêmica. Uma das atividades que 
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desenvolvi na escola, além de dar aulas, foi organizar e ativar o laboratório de ciências que 

estava sem funcionar. Ele era bem equipado e apresentava um ótimo espaço, com bancadas e 

materiais de segurança, tendo se tornado um bom ambiente para trabalhar com atividades 

experimentais.  

No semestre seguinte, entrei no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática da UFRN e comecei a planejar sobre o trabalho desenvolvido nesta 

dissertação. Como ainda estava trabalhando na Escola Estadual Almirante Tamandaré, procurei 

trabalhar com um tema que estivesse em consonância com a realidade dos alunos da 

comunidade e também em que pudesse usar diferentes estratégias de ensino.   

Uma das problemáticas vividas pela comunidade é relacionada à água de consumo, a 

qual provém de poços artesianos e cuja procedência alguns julgam ser potável, enquanto outros 

têm desconfianças de sua origem. Como poucos têm conhecimentos dos parâmetros de 

qualidade da água e das etapas de qualidade por que esta passa para chegar à comunidade, viu-

se este tema como uma ótima oportunidade não somente para trabalhar diversos conceitos 

químicos e para conscientizar os alunos a respeito dessa problemática, bem como para fornecer 

subsídios para que os educandos possam expor suas opiniões e buscar seus direitos com 

propriedade. 

Assim, é importante que o aluno seja não apenas um mero reprodutor do livro ou do que 

o professor fala, mas que ele saiba articular suas ideias e explicá-las, relacionando o que ele vê 

com os modelos da ciência que ele estudou. Isso faz com que os discentes desenvolvam o seu 

pensamento, pois o presente século exige que formemos cidadãos críticos, pensantes, e não 

meros reprodutores do conhecimento obtido nas salas de aulas.  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) caracterizam o documento 

oficial brasileiro que rege os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais discutidos nesse 

nível de ensino. É por meio desse documento que percebemos que o ensino tradicional, por si 

só, não tem tanta eficácia no processo de aprendizagem dos alunos. Portanto, para que tenhamos 

uma educação de qualidade, é necessário criar mecanismos de inovação e de motivação para 

nossa sala de aula. Segundo esse documento, a extrema complexidade do mundo atual 

 

não mais permite que o ensino médio seja apenas preparatório para um exame 

de seleção, em que o estudante é perito, porque é treinado em resolver 

questões que exigem sempre a mesma resposta padrão. O mundo atual exige 

que o estudante se posicione, julgue e tome decisões, e seja responsabilizado 

por isso. Essas são capacidades mentais construídas nas interações sociais 

vivenciadas na escola, em situações complexas que exigem novas formas de 

participação. Para isso, não servem componentes curriculares desenvolvidos 
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com base em treinamento para respostas padrão. Um projeto pedagógico 

escolar adequado não é avaliado pelo número de exercícios propostos e 

resolvidos, mas pela qualidade das situações propostas, em que os estudantes 

e os professores, em interação, terão de produzir conhecimentos 

contextualizados. (BRASIL, 2006, p.106). 

 

São inúmeras as estratégias que o professor tem hoje à sua disposição para usar em sala 

de aula e que deve usufruir delas segundo a realidade em que trabalha. No entanto, é notório 

que pouco se tem usado dessas novas metodologias. Na realidade, na maioria das escolas, o 

ensino não mudou e continua o mesmo de séculos atrás. Isso acontece devido a inúmeros 

fatores, entre os quais a falta de conhecimento dessas estratégias por parte dos professores. 

Assim, ultimamente a escola vem sendo alvo de muitas críticas por não estar cumprindo o seu 

papel de formar cidadãos críticos, que saibam opinar conscientemente sobre as diferentes 

situações do seu dia a dia. 

Para mudar um pouco essa realidade, uma das estratégias que o professor pode utilizar 

é o trabalho com temas que estejam inseridos na realidade do aluno. 

Como exemplo de tema gerador, podemos sinalizar a água que está presente no 

cotidiano de todos os indivíduos, já que se trata de um líquido vital para a sobrevivência 

humana, podendo apresentar para o docente inúmeras possibilidades de utilizar esse tema para 

discutir conteúdos químicos que podem ser trabalhados em aulas de Química. 

No trecho abaixo, Quadros (2004, p.27) defende o trabalho com o tema água 

argumentando que o professor pode, por meio desse assunto, desenvolver o pensamento 

químico dos alunos. 

 
Sendo a água tão importante para a nossa vida e estando tão abundante no 

nosso planeta, ela se constitui em um assunto importante que permite trazer 

para o contexto os conceitos químicos que, por sua vez, podem permitir a 

formação do pensamento químico. 

Outra estratégia que o professor pode utilizar são as atividades experimentais, que são, 

segundo Giani (2010), uma alternativa que aproxima o cotidiano dos discentes dos assuntos da 

escola. Além de despertar o interesse dos alunos pela temática em questão e desenvolver 

habilidades cognitivas, como a observação e a explicação. 

Foi pensando no tema água e partindo da premissa que se trata de uma questão 

problemática existente no munícipio de Extremoz/RN, que pensamos em elaborar uma unidade 

de ensino potencialmente significativa (UEPS) para abordar conteúdos químicos. Para 

desenvolver essa temática, foram realizadas aulas expositivas e dialogadas, situações de 

mediação entre o conhecimento cotidiano e o científico, além de aulas de cunho experimental. 
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Como referencial teórico para a validação do estudo, foi utilizada a perspectiva da teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel, que é utilizado para o ensino de conceitos 

químicos, e ainda a perspectiva da aprendizagem significativa crítica de Moreira (2000). Como 

produto final deste trabalho, temos quatro cartilhas que discutem o conteúdo conceitual das 

soluções e outros conceitos relacionados ao conteúdo de Química, o qual pode ser discutido 

com alunos do nível médio de ensino brasileiro. 

Assim, no capítulo um, apresentamos uma revisão da literatura, expondo a importância 

de trabalhar com temas no ensino de Química e, mais especificamente, com o tema água, 

relatando também o porquê de trabalharmos com o referencial da aprendizagem significativa e 

com a estratégia dos mapas conceituais, finalizando com as Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas (UEPS). 

O capítulo dois foi organizado na intenção de abordar o contexto do desenvolvimento 

da proposta. Serão retomadas a questão-foco e os objetivos específicos, apresentando, a partir 

deles, o contexto, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos e a forma de organização dos dados. 

No capítulo três, abordaremos o planejamento de uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa e sua aplicação em uma turma de 2º ano do ensino médio em uma 

escola pública da cidade de Extremoz/RN, detalhando como foi aplicada a sequência de ensino 

e quais foram as estratégias utilizadas. 

No capítulo quatro, serão apresentadas não somente as discussões dos resultados 

juntamente com as opiniões dos alunos e a avaliação da proposta de intervenção, bem como as 

compreensões construídas do processo de pesquisa.  

Ao final do trabalho, serão apresentadas as considerações finais, as referências, os 

apêndices e os anexos utilizados na investigação.  
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CAPÍTULO 1: REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.0 A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR COM O TEMA ÁGUA 

 

Como um dos principais recursos naturais do planeta, a água pode ser constantemente 

utilizada como tema em salas de aulas de diferentes disciplinas e níveis de ensino. Essa 

molécula de importância vital para a vida apresenta características únicas que dão 

possibilidades de abordá-la em diferentes conteúdos.  

 

1.0.1 A ÁGUA E SUAS PECULIARIDADES 

 

A água é a substância mais abundante na natureza. Ela cobre mais de 70% da crosta 

terrestre e é vital para toda a espécie de vida no planeta. Sua estrutura molecular simples 

formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, apesar de ser eletricamente 

neutra, apresenta uma polarização: um de seus extremos é mais positivo e o outro é mais 

negativo, pela distribuição desigual da densidade de elétrons. 

 

Figura 1: Representação das interações intermoleculares presentes entre as moléculas de água. 

 

 

Fonte: <http://www.mundoeducacao.com/biologia/a-molecula-agua.htm>. Acesso em: 10 de 

junho de 2014. 

 

 A água apresenta propriedades extremamente peculiares quando comparada ao 

ambiente atmosférico, como maior densidade, elevadíssimo calor específico, maior resistência 

à passagem da luz, pequena capacidade de dissolver o gás oxigênio e grande capacidade de 
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dissolver substâncias em geral, além de conter nutrientes orgânicos e inorgânicos, tanto em 

suspensão como em solução. É a água a única substância não metálica, inorgânica, que se 

apresenta em estado líquido, nas temperaturas e pressões normais na superfície da Terra, 

acompanhada pelo metal mercúrio, este infinitamente em proporção bem menor e bem mais 

raro (GOMES; CLAVICO, 2005). Devido à sua capacidade de dissolução, “constitui-se em um 

importante agente de transporte de elementos. Além do mais, dada à sua alta capacidade 

térmica, muda os seus estados físicos no mar, por exemplo, de líquido (água oceânica) para gás 

(vapor d´água) e sólido (gelo), transferindo calor, saindo e voltando do oceano por meio do 

ciclo hidrológico” (GRASSI, 2001, p.31). Várias dessas propriedades peculiares da água são 

devidas às ligações de hidrogênio.   

“A ligação de hidrogênio é um tipo especial de interação intermolecular entre o átomo 

de hidrogênio em uma ligação polar (particularmente uma ligação entre H-F, H-O e H-N) e um 

par de elétrons não compartilhado em um íon ou átomo pequeno e eletronegativo que esteja 

próximo” (BROWN, 2005, p. 381). São essas ligações que permitem a união entre as moléculas 

de água. Sem as ligações de hidrogênio, a água poderia chegar a -80°C, o que faria com que ela 

existisse na crosta terrestre somente na forma gasosa. Em muitas substâncias, as moléculas no 

estado sólido são mais densamente empacotadas que no estado líquido. Contrariamente, a 

densidade do gelo é menor que a da água líquida, de forma que o gelo flutua na água líquida. 

 Outra propriedade muito importante que a água apresenta é a capacidade de dissolver 

inúmeras substâncias, sendo conhecida assim como solvente universal. A natureza da interação, 

por sua vez, depende sensivelmente da geometria molecular e da distribuição das cargas. No 

caso particular da água, a ligação de hidrogênio é um componente predominante para as 

energias de interação. Formalmente às propriedades das soluções, podem ser levadas em 

consideração três contribuições para com a energia potencial total: efeitos de solvente-solvente, 

solvente-soluto e soluto-soluto. A água dissolve muitas substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, 

especialmente ácidos e sólidos iônicos. Moléculas que são facilmente miscíveis com a água são 

provavelmente também polares e contêm um ou mais grupos capazes de fazer ligações de 

hidrogênio.  

A água participa da maioria das reações químicas e ainda funciona como um líquido 

lubrificante e de limpeza, transportando tanto nutrientes para os órgãos alvos como também 

eliminando certos produtos indesejáveis. 
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Assim, podemos dizer que á água é uma substância diferenciada no seu aspecto químico 

e físico e que suas características podem ser usadas para abordar diferentes conteúdos em uma 

sala de aula de Química. 

 

1.0.2 O USO DA TEMÁTICA ÁGUA 

 

As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica são normas que orientam o 

planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, sendo discutidas, concebidas e 

fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Elas apontam que a escola precisa 

priorizar processos capazes de gerar sujeitos participantes, cooperativos, preparados para 

diversificadas inserções sociais, políticas, culturais e, ao mesmo tempo, os quais deverão ser 

capazes de intervir e de problematizar a produção do conhecimento. 

Esse documento sinaliza que o professor necessita compreender a complexa 

multicausalidade da crise ambiental para que possa efetivamente contribuir para a compreensão 

de seus efeitos e para o enfrentamento das mudanças socioambientais globais. Tais questões 

despertam o interesse do aluno por serem problemáticas universais independentes de meios 

sociais, culturais, étnicos e econômicos. Dessa forma, o professor pode transformar o meio 

ambiente em que as pessoas se inserem em um processo educacional que supera a dissociação 

entre a sociedade e a natureza (BRASIL, 2013).   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) recomendam que as propostas 

pedagógicas das escolas sejam organizadas com a participação imprescindível das áreas de 

estudo, em torno da abordagem de aspectos sociocientíficos associados a temas sociais, 

preferencialmente relacionados a temáticas ambientais, de forma articulada a 

conteúdos/conceitos disciplinares, em uma abordagem tanto mais significativa, quanto mais for 

legitimada na vivência social dos estudantes. Isso significa a estruturação de um conhecimento 

disciplinar de Química dinamicamente articulado não apenas com os demais componentes 

curriculares da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, bem como com 

o das demais áreas de estudo. 

 Dessa maneira, este documento recomenda que os temas sejam selecionados de acordo 

com as condições e os interesses dos sujeitos no âmbito da comunidade escolar. Nesse sentido, 

o compromisso com a qualidade da educação no século XXI exige que o professor busque uma 

visão atualizada não só dos conceitos e conteúdos, como também dos temas e assuntos 
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importantes para o planeta, o país e, principalmente, para a comunidade em que está inserida a 

turma com a qual ele trabalha. 

Embora o professor e a escola tenham total liberdade para a escolha dos temas a serem 

trabalhados em sala de aula, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+) sugerem nove temas estruturadores para serem utilizados nas 

aulas de Química. 

 

Tabela 1: Temas estruturadores e suas unidades temáticas.  

Temas Unidades Temáticas 

1. Reconhecimento e caracterização das 

transformações químicas 

Transformações químicas no dia a dia, 

relações quantitativas de massa, reagentes, 

produtos e suas propriedades. 

2. Primeiros modelos de constituição da 

matéria 

Primeiras ideais ou modelos sobre a 

constituição da matéria, representação de 

transformações químicas, relações 

quantitativas envolvidas na transformação 

química. 

3. Energia e transformação química Produção e consumo de energia térmica e 

elétrica nas transformações químicas, 

energia e estrutura das substâncias, 

produção e consumo de energia nuclear. 

4. Aspectos dinâmicos das 

transformações químicas 

Controle da rapidez das transformações no 

dia a dia, estado de equilíbrio químico.  

5. Química e atmosfera Composição da atmosfera, a atmosfera 

como fonte de recursos materiais, 

perturbações na atmosfera produzidas por 

ação humana, ciclos biogeoquímicos na 

atmosfera. 

6. Química e hidrosfera Composição da hidrosfera, água e vida, a 

hidrosfera como fonte de recursos 

materiais, perturbações na hidrosfera 

produzidas por ação humana, o ciclo da 

água na natureza. 
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7. Química e litosfera Composição da litosfera, relações entre 

solo e vida, a litosfera como fonte de 

recursos materiais, perturbações na 

litosfera, ciclos biogeoquímicos e suas 

relações com a litosfera. 

8. Química e biosfera Química e vida, os seres vivos como fonte 

de alimentos e outros produtos, os 

materiais fósseis e seus usos, perturbações 

na biosfera, ciclos biogeoquímicos e suas 

relações com a biosfera. 

9. Modelos quânticos e propriedades 

químicas 

Radiações e modelos quânticos de átomo, 

modelagem quântica, ligações químicas e 

propriedades dos materiais, constituição 

nuclear e propriedades físico-químicas. 

Fonte: Brasil, 2002 

 

Dentre esses temas, um que se destaca é a química e a hidrosfera, ressaltando a 

importância de trabalhar este assunto em sala de aula. No entanto, o referido tópico considera 

que o conhecimento sobre este tema não se dá de qualquer forma. Segundo o referido 

documento,  

 

o conhecimento sobre a hidrosfera se dá pelo estudo das diferentes águas 

naturais como recurso e fonte de materiais para a sobrevivência, da interação 

da hidrosfera com as matérias viva e inanimada, o ciclo da água na natureza, 

bem como os problemas de diferentes naturezas causados pela intervenção 

humana e por fenômenos naturais. (BRASIL, 2002, p.101). 

 

Os PCN+ ainda destacam que este tema favorece o desenvolvimento de competências e 

habilidades tais como: compreender o comportamento da água e de soluções aquosas nos ciclos 

naturais e no sistema produtivo; buscar informações, analisar e interpretar textos e 

comunicações referentes ao conhecimento científico e tecnológico associado a problemas da 

hidrosfera; avaliar, julgar e tomar decisões sobre a poluição e tratamento de água. 

Este mesmo documento divide este tema nas seguintes unidades temáticas: composição 

da hidrosfera, água e vida, a hidrosfera como fonte de recurso materiais, perturbações na 

hidrosfera produzida por ações humanas e o ciclo da água na natureza. 
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O foco deste trabalho é na segunda unidade temática, água e vida, que, por sua vez, deve 

abordar:  

 Potabilidade, tratamento para consumo humano, soluções aquosas e osmose. 

  Reconhecer a água como veículo de nutrientes, contaminantes e poluentes e 

compreender seu papel e efeitos nesses transportes. 

 Reconhecer a influência da pressão e da temperatura e a natureza dos materiais no 

processo de dispersão em água, tanto na escala macroscópica quanto na microscópica. 

  Compreender a necessidade de tornar a água potável, conhecer e selecionar 

procedimentos apropriados para seu tratamento, aplicando conceitos e processos como 

separação de sistemas heterogêneos, pH de soluções aquosas, hidrólise salina, 

solubilidade, interação ácido-base. 

  Compreender o papel da osmose em processos biológicos. 

 

Esse tema pode ser utilizado como subsídio para ensinar Química, uma vez que 

contextualiza o ensino dessa disciplina auxiliando na discussão de diferentes conceitos 

químicos. Segundo Quadros (2004, p.27), no trecho abaixo, a água é a essência para a 

sobrevivência e pode ser encontrada em vários estados físicos, possibilitando ao professor de 

Química diversificar as metodologias tradicionais de ensino. 

 

A água é uma substância de grande reciclagem. Ela é parte essencial de todas 

as formas de vida dos reinos vegetal e animal e encontra-se por toda parte na 

crosta terrestre e na atmosfera. Nas faixas de temperatura do ar que ocorrem 

sobre a Terra, ela se apresenta nos três estados - sólido, líquido e gasoso - e, 

como existem condições propícias para a passagem de um estado para outro, 

sua reciclagem é formidável, formando um dos ciclos a serem desenvolvidos 

na disciplina de Química. 

 

Ainda segundo Quadros (op. cit), o tema água pode ser utilizado para discutir conteúdos 

conceituais e se relacionar com outros temas, como os problemas que exigem novos conceitos, 

alguns deles interdisciplinares, como é o caso da climatologia.  

O pensamento químico pode se constituir pela reflexão sobre o mundo físico, isto é, 

aquele que nos cerca. Os eixos temáticos têm sido propostos como tentativa de que, ao refletir 

sobre o ambiente em que vivemos, como a água, as plantas e demais aspectos relacionados à 

nossa vivência e à vivência do aluno, contemplemos, também, o conteúdo mínimo da disciplina 

de Química, possibilitando ao estudante sentir a necessidade do conhecimento químico, 
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percebendo sua importância e se interessando por esse conhecimento. A seguir, apresentamos 

uma tabela com alguns conteúdos que podem ser trabalhados através desse tema e seus tópicos 

específicos:  

 

Tabela 2: Relação de conteúdos que podem ser trabalhados mediante a temática água.  

Conteúdos Tópicos que podem ser trabalhados 

 

Propriedades dos materiais 

Disposição dos átomos, propriedades 

físicas (ponto de ebulição, fusão...), 

densidade, pressão de vapor, capacidade 

calorífica, diagrama de fases. 

Química inorgânica Ácidos e bases (conceito de Arrenhius), 

sais, produto iônico. 

Ligações químicas Ligação covalente, polaridade, geometria 

molecular, eletronegatividade, interações 

intermoleculares. 

Reações químicas Reações químicas em meio aquoso, o papel 

da água na mobilidade iônica na solvatação 

de íons, equações iônicas. 

Solução química Classificação das soluções, solubilidade, 

propriedades coligativas, cálculos de 

concentração e diluição, produto de 

solubilidade. 

Equilíbrio químico Equilíbrio iônico da água, equilíbrio ácido-

base (pH, pOH, constante de ionização...). 

Oxidação Água e a corrosão, potencial de 

oxirredução. 

Fonte: Própria 

Nos últimos anos, vem se discutindo muito sobre a qualidade da água e o tratamento 

desta. É muito importante que os alunos se conscientizem de que eles também são responsáveis 

pela qualidade da água que consomem, sabendo sobre os diferentes fatores que podem causar 

a poluição desse bem tão precioso a todos. 

Torralbo (2009), em seu trabalho, investigou como os professores de Química do ensino 

médio abordavam essa temática em suas aulas, procurando conhecer a visão de especialistas 

sobre como deveria ser ensinado esse tema na escola. Segundo a visão dos especialistas, é muito 

importante abordar a problemática da água e sua importância para a vida nas atitudes que 

contribuem para a formação de um cidadão crítico e consciente, bem como a temática da 

sustentabilidade. Eles também defendem que esses temas sejam abordados de forma 

contextualizada e interdisciplinar. Os especialistas ainda elencaram uma variedade de conceitos 

que poderiam ser trabalhados por meio desse tema, como soluções, ácidos e bases, pH, 
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solubilidade, condutibilidade, equilíbrio químico, tensão superficial, ligações químicas, reações 

químicas, oxidação, funções inorgânicas, entre outros. Ainda segundo essa autora, é muito 

importante abordar esse tema no ensino de Química, pois pode servir como um recurso para 

realizar aproximações entre o conceito químico e o cotidiano dos alunos. Com relação aos 

professores que foram entrevistados no trabalho aqui citado, embora a maioria deles, em sala 

de aula, trate de conceitos relativos à água, abordam questões como a responsabilidade, além 

de favorecerem uma reflexão no que tange ao uso indevido, à importância do tratamento e à 

escassez desse recurso natural. Apenas alguns planejam atividades com foco no 

desenvolvimento de atitudes coletivas por meio de projetos interdisciplinares, o que foi 

apontado pelos pesquisadores como sendo de muita importância.  

Dessa forma, o professor pode utilizar esse tema não só para abordar conceitos 

químicos, mas também para desenvolver nos alunos outras habilidades, como o pensamento 

crítico, o desenvolvimento de atitudes de conscientização ao consumo de água, o respeito ao 

meio ambiente, entre outras. 

Quanto ao estudo da qualidade da água, este pode ser desenvolvido para 

promover a capacidade de compreender a importância desse recurso natural, além do 

entendimento de como a poluição e a contaminação alteram sua qualidade e afeta o 

complexo organismo humano, e ainda para desenvolver nos educandos a habilidade de 

manusear aparelhos e materiais utilizados para analisar a água, compreendendo os 

parâmetros da qualidade da água e seus limites. Como destacam Fiorucci e Benedetti 

Filho (2005, p. 10), 

  

[...] diante da disponibilidade restrita de águas naturais para consumo humano 

e da sua crescente poluição, é importante entender os processos químicos que 

nelas ocorrem e como o uso do conhecimento químico pode ser empregado na 

avaliação da qualidade da água.  

 

Santos e Field’s (2012) desenvolveram um trabalho sobre o estudo da qualidade da água 

para fomentar nos alunos a capacidade de compreender a importância desse recurso natural. 

Segundo eles, esse é um problema relevante para levar para sala de aula, pois a água é muito 

importante para o planeta e tem chamado a atenção do mundo todo em relação ao seu uso, ao 

seu desperdício e à sua qualidade, além de que permite o  envolvimento de alguns 

conhecimentos químicos que podem ser trabalhados com os alunos. 

Com isso, o tema água se mostra um assunto importante para trabalhar em sala de aula, 

pois, como vários autores citam, constitui um recurso muito importante para o planeta e é uma 
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necessidade para a humanidade, tornando-se assim um tema relevante para os alunos, num 

contexto onde a água é um problema, motivando-os a aprender e a discutir sobre ela.  

  

1.1 A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Dentre os vários referenciais teóricos existentes para a área de ensino de Ciências, 

escolhemos trabalhar com a aprendizagem significativa por ser um referencial que utiliza as 

ideias prévias dos alunos. 

 A aprendizagem significativa é uma teoria de aprendizagem proposta por David 

Ausubel para a aprendizagem de conteúdos conceituais. “Trata-se de uma teoria em que o aluno 

dá sentido à nova informação a partir de conceitos pré-existentes na sua estrutura cognitiva” 

(MOREIRA, 2006, p.17). A aprendizagem significativa focaliza o sujeito do conhecimento que 

atribui significados ao mundo que o cerca, ao fazer uso de sua capacidade de compreender e de 

refletir. (MASINI, 2011). Quando o material de aprendizagem é relacionável à estrutura 

cognitiva somente de maneira arbitrária e literal, não resultando na aquisição de significados 

para o sujeito, a aprendizagem é dita mecânica ou automática (MOREIRA, 2011). “O 

conhecimento, quando produto de aprendizagem mecânica, por ser restrita à sua capacidade de 

utilização em novas situações, não garante autonomia intelectual para a ação do indivíduo.” 

(LEMOS, 2011, p. 28).    

 No entanto, na aprendizagem significativa, o aluno vai além da memorização ou da 

resolução de exercícios. Nesta ele consegue transferir seus conhecimentos para resolver outras 

situações, fazendo relações entre seus conhecimentos e outros tipos de saberes. 

 Nessa perspectiva, encontramos muitos trabalhos na literatura que sugerem o uso de 

estratégias pedagógicas relacionadas à teoria da aprendizagem significativa. Castro e Costa 

(2011) relatam a contribuição de um jogo didático para o processo de ensino e de aprendizagem 

de Química no ensino fundamental segundo o contexto da aprendizagem significativa. Uhmann 

e Maldaner (2006) trabalham a aprendizagem significativa de conceitos químicos na 

contextualização ligada ao reaproveitamento de resíduos sólidos. Viana (2011) utiliza a teoria 

da aprendizagem significativa para avaliar os conhecimentos dos alunos do curso de Pedagogia 

acerca dos principais conceitos relativos à geometria espacial básica. Núñez e Ramalho (2011) 

apresentam, em seu trabalho, resultados de um estudo que avaliou o conhecimento profissional 

de futuros professores de ciências naturais para planejar situações didáticas direcionadas ao 

ensino de conceitos baseados na aprendizagem significativa de Ausubel. Guimarães (2009), por 
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sua vez, retrata, em seu artigo, como a experimentação pode tornar a aprendizagem 

significativa. 

 Sendo assim, é notório que a teoria da aprendizagem significativa vem sendo muito útil 

para o ensino e a aprendizagem de conceitos no ensino de Ciências Naturais, notadamente na 

Química.  

 

1.1.1 CONDIÇÕES PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

De acordo com Pozo e Crespo (2009), para que haja uma aprendizagem significativa é 

necessário que o aprendiz possa relacionar o material de aprendizagem com a estrutura de 

conhecimento de que já se dispõe. Ou seja, o material a ser apre(e)ndido precisa fazer algum 

sentido para o aluno. Isso acontece quando a nova informação “ancora-se” nos conceitos 

relevantes já existentes na estrutura do aprendiz. 

Segundo Moreira (2006), há algumas condições básicas para que a aprendizagem seja 

significativa. O conhecimento novo deve ser potencialmente significativo, isto é, o novo 

conhecimento deve fazer sentido para o discente, ter um significado para ele, sendo que este 

deve ser capaz de fazer uma relação do que já sabe com o novo conhecimento. No entanto, 

“organizar um material de ensino potencialmente significativo requer que a relação entre a 

natureza desses dois conhecimentos - a estrutura lógica do conhecimento em si e a estrutura 

psicológica do conhecimento do aluno- seja considerada”. (LEMOS, 2011, p. 28). 

Outra condição é que o aluno precisa ter predisposição para aprender, apresentando uma 

atitude ativa a respeito do conteúdo da aprendizagem. Assim, ainda segundo Lemos (2011, 

p.29), é o aluno que deverá relacionar - de forma substantiva e não arbitrária - a nova informação 

com as ideias relevantes que já existem em sua estrutura cognitiva. 

Estas condições não são excludentes, pois devem acontecer simultaneamente, visto que 

é possível aprender sem ensino. Do mesmo modo, se o aluno não decidir aprender de forma 

significativa, não haverá ensino ou material potencialmente significativo que garanta a 

aprendizagem deste. Porém, se o aluno tiver intencionalidade para aprender de forma mecânica, 

como comumente ocorre atualmente, não haverá ensino potencialmente significativo que 

garanta aprendizagem significativa. Para Masini (2011, p. 16), aprender significativamente não 

somente requer um esforço individual, mas também está relacionado com o objeto do 

conhecimento, com o professor e com o contexto sociocultural. 
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As condições para ocorrência da aprendizagem significativa envolvem a 

compreensão de que o aprender ocorre em cada um na sua individualidade, 

imbricado nas relações: do ser que aprende com o objeto do conhecimento, 

em cada situação específica; na interação sujeito-aprendiz com sujeito-

professor em um contexto cultural e social ao qual pertencem. 

 

1.1.2 MECANISMOS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 De acordo com Núñez e Ramalho (2004), a aprendizagem significativa pode ser por 

recepção, quando o aluno recebe a informação e consegue relacioná-la com sua estrutura 

cognitiva, criando novos significados, ou pode ocorrer por descoberta, quando o aluno - por si 

só - constrói o conhecimento, relacionando as novas informações com aquelas que já existem 

em sua mente como ideias prévias.  

 A aprendizagem significativa pode ocorrer por meio de dois mecanismos, a saber, a 

diferenciação progressiva e a reconciliação integradora.  

 A diferenciação progressiva ocorre por meio de um mecanismo de diferenciação de 

conceitos, fundamentado no princípio da relação de inclusão estabelecida entre um conceito 

mais geral, já assimilado, e os conceitos mais específicos que se integram e se subordinam a 

ele. Já a reconciliação integradora ocorre entre dois ou mais conceitos, relacionando-se em 

termos de seus significados de forma significativa para integrar um novo conceito de maior 

generalização; parte-se de conceitos mais específicos que se integram a conceitos mais gerais 

(NÚÑEZ, 2004). 

 Conforme Pozo e Crespo (2009, p.86), para que haja aprendizagem significativa é 

necessário que o aluno possa relacionar o material de aprendizagem com a estrutura de 

conhecimento que já dispõe. Estes conhecimentos que o aluno já sabe são chamados de 

organizadores prévios ou subsunçores. De acordo com Moreira (2006, p.18), 

 
[...] os subsunçores existentes na estrutura cognitiva podem ser abrangentes e 

bem desenvolvidos ou limitados e pouco diferenciados, dependendo da 

frequência e da intensidade com que ocorre a aprendizagem significativa em 

conjunção com um dado subsunçor.  

 

 

 No entanto, à medida que a aprendizagem começa a ser significativa, estes subsunçores 

vão ficando cada vez mais elaborados e mais capazes de ancorar novas informações.  

 Ainda de acordo com esse autor, os organizadores prévios são materiais introdutórios 

apresentados antes do material de aprendizagem em si e sua principal função é servir de ponte 
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entre o que o aluno já sabe e o que ele deveria saber para que o novo conceito seja apre(e)ndido 

de forma significativa. 

 Joyce e Weil, citados por Pozó e Gomes (1998, p.283), propõem algumas fases para o 

ensino expositivo baseado no uso de organizadores prévios. 

A primeira fase seria a apresentação do organizador prévio. Nessa fase, além de 

apresentar o organizador prévio, devem-se esclarecer os objetivos da aula, dar exemplos, 

contextualizar, estimular o estudante para o aprendizado daquele conceito. 

A segunda fase é a apresentação do material de trabalho. Nesse momento, o professor 

deve explicitar a organização, criar uma ordem lógica para o aprendizado e manter a atenção 

dos alunos para o material apresentado. 

Na terceira fase, deve-se potencializar a organização cognitiva usando os princípios de 

reconciliação integradora, explicar e suscitar nos alunos um enfoque crítico. 

 

1.1.3 LIMITAÇÕES DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Como todos os referenciais, a teoria da aprendizagem significativa, segundo Núñez e 

Silva (2008), tem suas limitações. Estas, conforme citam alguns autores, são as que se 

encontram a seguir:  

 Trata-se de uma teoria limitada à formação de conceitos que obedece a uma relação 

entre a estrutura lógica do conteúdo e a estrutura psicológica de quem aprende.  

 É aplicável apenas para conteúdos potencialmente significativos, sendo que nem todos 

os conteúdos apresentam esta condição.  

 

Embora existam alguns aspectos que limitam a aprendizagem significativa, ela é ainda 

uma importante ferramenta que pode e deve ser usada para a aprendizagem de conceitos, visto 

que o aprendizado ocorre com base em uma atividade ativa de significados.  

 

1.2 MAPAS CONCEITUAIS 

 

Dentre as várias estratégias didáticas que o professor pode utilizar, o uso de mapas 

conceituais vem sendo utilizado em diversas pesquisas na área de ensino de Ciências 

(MOREIRA, 2003; LIMA et al, 2005; CAVALCANTE e MAXIMIANO, 2008; PEREIRA et 

al, 2008; UHMANN e MALDANER, 2006; CASTRO e COSTA, 2011). Segundo Moreira 
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(2010, p.11), “mapas conceituais são diagramas que indicam relações entre conceitos ou entre 

palavras que usamos para representar conceitos”. Ele é expresso através de um esquema visual 

que possibilita representar as relações significativas que os alunos realizam entre os conceitos.   

 Este recurso tem se apresentado como uma importante ferramenta de ação 

pedagógica, sendo útil para o ensino de diversos temas e possibilitando que um conjunto de 

conceitos seja apresentado aos alunos, a partir do estabelecimento de relações entre eles 

(FREITAS FILHO, 2007) 

 De acordo com Núñez (2004, p. 202), os mapas conceituais tornam-se um instrumento 

de aprendizagem quando “seu uso é feito para orientar a construção de significado de materiais 

por meio de elaborações conceituais de suas relações”.  

 No mapa conceitual, a organização dos conceitos segue uma ordem de hierarquia, sendo 

que, no topo do mapa, encontram-se os conceitos de maior abrangência e, abaixo dele, os 

conceitos subordinados, ou seja, de menor abrangência. 

 Os mapas conceituais são restritos ao ensino de conceitos. No entanto, é possível 

encontrar, erroneamente, a associação de mapas conceituais à teoria da aprendizagem 

significativa. Eles podem facilitar a aprendizagem significativa, mas, “se utilizados de forma 

inadequada, podem levar os alunos à aprendizagem mecânica, pois os alunos podem apenas 

decorá-los e reproduzi-los”. (MOREIRA, 2009, p.77).  

O uso de mapas conceituais no ensino de Química foi apresentado como um recurso do 

planejamento de aulas dessa disciplina (FREITAS FILHO, 2007) e na abordagem de conteúdos 

químicos, tais como eletroquímica (LIMA, AKAHOSHI, MARCONDES, 2005), energia 

(SILVA JÚNIOR, SILVA; HUSSEIN, 2012), ligações químicas (TRINDADE; HARTWIG, 

2012) e radioatividade (WATANABE, 2010), dentre outros. Em todos esses trabalhos, é 

possível identificar um avanço significativo da relação entre os conceitos de cada conteúdo 

químico. Assim, fica evidente a importância desse recurso tanto para professores de Química, 

como forma de organizar e planejar os conteúdos de ensino, como também para os alunos do 

ensino médio, os quais têm o mapa como um recurso para sondar em profundidade as limitações 

e potencialidades da aprendizagem de conceitos químicos. 

 Moreira e Masini (2006, p.56) citam algumas possíveis vantagens e desvantagens na 

utilização de mapas conceituais. Como desvantagem, os autores argumentam que o mapa deve 

ter significado para o aluno, pois, se assim não for, será apenas algo a mais a ser memorizado. 

Além do mais, os mapas podem dificultar a aprendizagem se forem complexos e confusos e os 

alunos podem se sentir inibidos em construir suas próprias hierarquias conceituais. Contudo, os 
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autores ainda apontam que algumas dessas desvantagens citadas podem ser contornadas quando 

o professor explicar aos educandos os mapas e a sua finalidade. Já como vantagens os teóricos 

apontam que os mapas conceituais podem enfatizar a estrutura conceitual de uma disciplina, 

mostrando que os conceitos de certa disciplina diferem quanto ao grau de inclusividade e 

generalidade, possibilitando a promoção de uma visão integrada do conteúdo e uma relação dos 

conceitos que foram abordados nos materiais instrucionais. 

Nesse sentido, esta é uma técnica muito flexível, que pode ser usada em diversas situações e 

para diferentes finalidades. 

 Barros (2012) trabalhou os mapas conceituais como um instrumento para a avaliação 

prévia dos conhecimentos dos alunos de uma turma de PROEJA-FIC na aprendizagem de 

gêneros textuais. Na ocasião, observou que os mapas se mostraram eficientes, pois ofereceram 

informações que permitiram o mapeamento dos conhecimentos prévios dos alunos. Embora os 

discentes ainda não tivessem tido contato com este instrumento antes, o preenchimento dos 

mapas não foi considerado difícil pelos participantes.  

 Brum e Schuhmacher (2012) usaram a estratégia dos mapas conceituais para a 

verificação de indícios da ocorrência da aprendizagem significativa a respeito do conhecimento 

da história da geometria. No final da aplicação, os autores afirmam que os mapas são 

instrumentos que contribuem para aspectos fundamentais da aprendizagem significativa e que, 

ainda que de maneira limitada, os mapas favoreceram uma assimilação de conceitos, forma de 

organização hierárquica, enfim, indícios de aprendizagem significativa. 

 Oliveira, Corio e Maximiano (2010) utilizaram os mapas conceituais para analisar os 

conhecimentos e as concepções sobre ciência química dos alunos de graduação, o que resultou 

na identificação das principais relações feitas pelos estudantes a respeito da ciência química, 

possibilitando verificar a forma como os alunos organizam a estrutura dessa ciência. 

 Cavalcanti e Maximiano (2008), por sua vez, fizeram uso dos mapas conceituais para 

determinar a estrutura conceitual de alunos do ensino superior sobre o tema equilíbrio químico, 

e conseguiram obter mapas conceituais representativos que lhes permitiram fazer comparações 

entre grupos de alunos diferentes quanto ao entendimento do conteúdo em questão, além da 

possibilidade de também ter permitido classificar um grande número de conceitos relacionados 

a este conteúdo. 

Portanto, fica claro que os mapas conceituais têm sido uma ferramenta muito importante 

utilizada por professores tanto de Química como de outras disciplinas para o ensino e a 
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aprendizagem, para a coleta das ideias prévias e como instrumento de avaliação do 

conhecimento. 

 

1.3 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Outra estratégia muito importante que vem sendo trabalhada no ensino de ciências 

naturais é a Resolução de problemas ou situação-problema. Que de acordo com Nuñez (2004, 

p.145), 

[...] pode ser considerada como um estado psíquico de dificuldade 

intelectual, quando o aluno enfrenta uma tarefa que não pode explicar nem 

resolver com os meios que dispõe, embora esses meios possibilitem a 

compreensão da situação-problema e o trabalho para sua solução. Essa 

situação caracteriza-se pela contradição que se expressa na relação dialética 

entre o conhecido e o não conhecido, funcionando como fonte do 

desenvolvimento cognitivo. 

Assim podemos considerar que esta estratégia pode ajudar na promoção do 

conhecimento químico, proporcionando o desafio, a instigação, a criação entre outras 

habilidades que põe a prova a capacidade de criar, de decodificar informações, de relacionar e 

planejar procedimentos adequados para a resolução da situação proposta ao aluno.  

Esta estratégia de ensino vem sendo muito trabalhado o que podemos evidenciar nos 

artigos publicados nos periódicos da área. Podemos citar, por exemplo, Lacerda, Campos e 

Marcelino (2012), eles elaboraram e aplicaram uma situação problema, relacionada com a 

temática agricultura e os conceitos de mistura, substância simples, substância composta e 

elemento químico aos alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública de Recife 

(PE). Para resolver a situação problema, os alunos discutiram um texto e manipularam 

estruturas químicas com miçangas e um jogo de palavras cruzadas. Eles demonstraram 

familiaridade com a temática, perceberam a relação dos conteúdos químicos e participaram de 

forma satisfatória no processo de resolução de problemas. 

Francisco Junior, Ferreira, Hartwig (2008) desenvolveram um estudo com alunos de um 

curso de pré-vestibular popular na cidade de Araraquara, SP, onde os resultados mostraram que, 

inicialmente, prevalece um pensamento empirista na resolução dos estudantes, mas à medida 

que as estratégias e os resultados são problematizados, os alunos vão formulando um 

conhecimento compartilhado e mais crítico. Neste trabalho foi apontada a necessidade de 

atividades que trabalhem habilidades como a leitura e a escrita dos alunos, pois, muitas vezes, 

eles são incapazes de resolver problemas devido à dificuldade de interpretação. 
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Dessa forma é notório que está estratégia de ensino não trabalha de forma mecânica 

como nos exercícios geralmente propostos que não dão oportunidade dos alunos ampliarem sua 

forma de pensar, no entanto esta metodologia favorece o desenvolvimento de habilidades como 

a criatividade, que leva o aluno a pensar em novas formas de resolver situações que lhes são 

propostas. É claro que de inicio o aluno pode sentir dificuldades, pois, na maioria das vezes eles 

estão acostumados a resolver exercícios que tem uma única forma de resposta, mas com o 

decorrer do tempo ele aprende a trabalhar com esta estratégia e os resultados podem ser muito 

favoráveis. 

Portanto, esta estratégia pode ser aliada ao ensino de conceitos por meio da 

aprendizagem significativa, uma vez, que estimula o senso crítico do aluno que o leva a pensar 

a tomar decisões, se posicionar frente a diferentes situações em que ele não tem uma formula 

“engessada” para resolver o problema. 

  

1.4 UNIDADES DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS 

 

São inúmeras as estratégias que o professor tem hoje à sua disposição para usar em sala 

de aula, devendo usufruir delas segundo a realidade em que trabalha. As unidades didáticas ou 

sequências didáticas são possibilidades que vêm sendo bastante usadas ultimamente, pois têm 

sido uma forma de organizar os conteúdos e dinamizar as atividades e/ou estratégias de ensino, 

de maneira sistematizada e obedecendo a uma sequência lógica que é vinculada a objetivos 

pretendidos para a abordagem de diferentes conteúdos. As unidades de ensino podem ser 

significativas quando são voltadas para o ensino de conceitos relacionados à aprendizagem 

significativa. 

As unidades de ensino potencialmente significativas (UEPS) representam uma 

estratégia importante que o professor pode utilizar. De acordo com Moreira (2011, apud 

SILVA; MOHR, ..., 2012, p.45), as UEPS “são sequências de ensino, fundamentadas 

teoricamente, voltadas para a aprendizagem significativa, não mecânica, que podem estimular 

a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada diretamente para sala de aula”.   

Moreira ainda define alguns princípios que devem ser levados em conta nas UEPS: 

 O conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem significativa 

(Ausubel); 
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 Pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser que aprende; essa integração 

é positiva, construtiva quando a aprendizagem é significativa (Novak); 

 É o aluno que decide se quer aprender significativamente determinado conhecimento 

(Ausubel; Gowin); 

 Organizadores prévios mostram a racionalidade entre novos conhecimentos e 

conhecimentos prévios; 

 São as situações-problema que dão sentido a novos conhecimentos (Vergnaud); elas 

devem ser criadas para despertar a intencionalidade do aluno para a aprendizagem 

significativa; 

 Situações-problema podem funcionar como organizadores prévios; 

 As situações-problema devem ser propostas em nível crescente de complexidade 

(Vergnaud); 

 Em frente a uma nova situação, o primeiro passo para resolvê-la é construir, na 

memória de trabalho, um modelo mental funcional, que é um análogo estrutural dessa 

situação (Johnson-Laird); 

 A diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a consolidação devem ser 

levadas em conta na organização do ensino (Ausubel); 

 A avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em termos de buscas de 

evidências; a aprendizagem significativa é progressiva; 

 O papel do professor é o de provedor de situações-problema, cuidadosamente 

selecionadas, de organizador do ensino e mediador da captação de significados de 

parte do aluno (Vergnaud; Gowin); 

 A interação social e a linguagem são fundamentais para a captação de significados 

(Vygotsky; Gowin); 

 Um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre aluno, docente e materiais 

educativos, cujo objetivo é levar o aluno a captar e a compartilhar significados que são 

aceitos no contexto da matéria de ensino (Gowin); 

 Essa relação poderá ser quadrática, na medida em que o computador não for usado 

apenas como material educativo, ou seja, na medida em que for também mediador da 

aprendizagem; 

 A aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica (Moreira); 

 A aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca de respostas 

(questionamento), ao invés da memorização de respostas conhecidas, pelo uso de 
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diversidade de materiais e estratégias instrucionais, pelo abandono da narrativa em 

favor de um ensino centrado no aluno (Moreira). 

 

Com base nos princípios norteadores acima, procuramos, nesta dissertação, elaborar uma 

unidade de ensino potencialmente significativa que utiliza como tema central a água na 

abordagem de conteúdos químicos.  
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CAPÍTULO 2: PROPOSTA DA ABORDAGEM DE CONCEITOS QUÍMICOS POR 

MEIO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Neste capítulo, abordaremos o contexto do desenvolvimento da proposta de abordagem 

de conceitos químicos por meio da aprendizagem significativa. Serão retomadas a questão foco 

e os objetivos, e ainda serão apresentados o contexto, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos 

e a forma de organização dos dados obtidos segundo o referencial teórico de análise.  

 

2.1 CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O planejamento e a organização da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

(UEPS) foram conduzidos com base no referencial teórico adotado na pesquisa, ou seja, os 

trabalhos nesse enfoque no domínio específico da didática das ciências. 

A pesquisa foi aplicada em uma turma de 2º ano de ensino médio na “Escola Estadual 

Almirante Tamandaré”, que atende a alunos de ensino fundamental e médio e fica localizada 

no conjunto Estrela do Mar, município de Extremoz-RN. 

A escolha da turma se deu pelo fato desta ser uma turma de 2º ano, o que tornava 

possível a discussão dos conteúdos químicos que desejava trabalhar na pesquisa.  

A turma era composta por 36 alunos e participaram da pesquisa aproximadamente 34 

alunos, dentre eles 21 meninas e 13 meninos, ambos na faixa etária entre 15 e 17 anos de idade. 

Por se tratar de adolescentes, os pais e/ou responsáveis foram informados dos objetivos da 

pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecimento, para uso das imagens, 

falas e atividades dos filhos na pesquisa. (APÊNDICE A). 

 

2.2 JUSTIFICATIVA 

A escolha em trabalhar este tema deu-se pelo fato de este ser muito discutido pela 

população em geral da cidade de Extremoz/RN e consequentemente se constituir como um tema 

rico para abordagem de diversos conceitos químicos. 

Por volta dos anos 70 do século XX, a população de Extremoz usava como água potável 

a água da lagoa da cidade, porém, em meados de 1979, foi detectada a presença de caramujos 

nessa água, impossibilitando o consumo da mesma como potável. Desse período em diante, o 

abastecimento de água para a população passou a ser por meio de poços artesianos cuja 

responsabilidade pelo abastecimento, atualmente, é do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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(SAAE). Nesses poços, o tratamento feito é apenas o de desinfecção, por meio da cloração 

periódica, sendo que a cada três meses a vigilância sanitária do município recolhe uma amostra 

de água de cada poço e leva para análise no Laboratório Central de Natal (LACEN). Todavia, 

os dados realizados nesse laboratório não são divulgados para a população em geral da cidade, 

o que gera desconforto e desconfiança sobre a qualidade das águas fornecidas para consumo. 

Diante dessa situação, alguns questionamentos são levantados: a população tem ideia de 

que eles mesmos podem estar causando a poluição da água?, a comunidade local sabe quais são 

os fatores que devem ser levados em conta para uma água ser considerada potável?, ou ainda, 

sabe a quantidade adequada de cloro que deve ser colocada na água? Estes foram alguns dos 

questionamentos que me fizeram escolher o tema água para desenvolver este trabalho de 

mestrado.  

Assim, esta proposta de ensino pretende alertar os alunos e a comunidade em geral do 

referido município sobre os fatores que podem causar a poluição das águas de poço, esclarecer 

sobre a importância da cloração e de outros métodos de tratamento da água, além de trabalhar 

alguns conceitos da química geral e do conteúdo de soluções química. 

 

2.3 A QUESTÃO FOCO E OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

               A questão foco desta dissertação é investigar se o uso do tema água potável pode 

auxiliar os alunos na construção da aprendizagem significativa para diversos conceitos 

químicos. 

Assim, este trabalho tem como objetivo a produção e a aplicação de uma Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) com o tema água para a construção de conceitos 

químicos a partir da teoria da aprendizagem significativa. Para tanto, organizamos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) Elaborar e aplicar um questionário para conhecer as ideias prévias dos alunos sobre o tema 

água potável. 

 

Este primeiro objetivo específico se justifica com o intuito de conhecer as ideias dos 

alunos sobre o tema em questão e sobre o conceito de solução química. Para Ausubel (apud 

Moreira, 2012), o conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem 
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significativa. Assim, foi aplicado um questionário individual sem consulta a livros ou outros 

recursos. 

 

b) Desenvolver o interesse dos alunos pela Química a partir de um tema do cotidiano. 

 

Uma das maiores dificuldades dos professores ultimamente tem sido ganhar a atenção 

dos alunos para o estudo. Dada essa constatação, procuramos trabalhar o tema água potável, já 

que é um assunto que vinha sendo muito discutido pela comunidade nos últimos anos.  

 

c) Identificar tipos de poluição hídrica na cidade de Extremoz. 

 

É muito importante que os alunos consigam identificar os tipos de poluição que vêm 

afetando a água da comunidade para que assim possam, na medida do possível, atuar na tomada 

de decisão sobre a qualidade da água da cidade. 

 

d) Discutir sobre as características físico-químicas da água. 

 

É relevante que os alunos consigam discutir sobre os aspectos físico-químicos da água 

e saibam quais são os possíveis problemas que podem afetá-la para o consumo da população de 

sua comunidade. 

 

e) Conhecer as etapas de tratamento da água. 

Possibilitar aos alunos a identificação das etapas de tratamento por que a água passa em 

uma estação de tratamento de água e quais as diferenças entre os processos utilizados para a 

água proveniente da lagoa e para a água proveniente de poços.  

 

f) Discutir conceitos químicos a partir do tema água. 

 

O ensino de conceitos químicos, muitas vezes, é passado de forma enfadonha, causando 

sérias dificuldades de aprendizagens. Desse modo, procuramos trabalhar o conteúdo de 

soluções química por meio de um tema que despertasse a atenção dos alunos. 

 

 



39 
 

 

2.4 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa aqui relatada traz elementos da abordagem qualitativa, uma vez que dá 

ênfase à fala e à escrita dos participantes. No entanto, a título de melhor organização e 

visualização dos resultados, em alguns momentos haverá números e dados percentuais 

quantitativos. 

O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar instrumentos 

estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos dados. Segundo Lakatos e Marconi 

(2004, p. 31), a metodologia qualitativa 

 

preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano, fornece análise mais detalhada 

sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. 

No método quantitativo, os pesquisadores valem-se de amostras amplas e de 

informações numéricas, enquanto que no qualitativo as amostras são 

reduzidas, os dados são analisados em seu conteúdo e os instrumentos de 

coleta são estruturados.  

 

No percurso metodológico adotado nesta dissertação, destacamos que para cada objetivo 

específico utilizamos instrumentos diversificados.  

O quadro a seguir apresenta os instrumentos utilizados para cada um dos objetivos 

específicos e sua respectiva meta. 

Quadro 1- Relação entre objetivos e instrumentos no percurso metodológico. 

Objetivo Específico Meta Instrumento  

Elaborar e aplicar um 

questionário para conhecer 

as ideias prévias dos alunos 

sobre o tema água potável. 

Identificar as ideias prévias 

dos alunos sobre o tema 

água potável e sobre o 

conceito de soluções 

químicas. 

Questionário de perguntas 

abertas e fechadas. 

Desenvolver o interesse dos 

alunos pela Química com 

um tema do cotidiano. 

Estimular o aluno a querer 

aprender 

significativamente.  

Cartilhas com o tema água, 

experimentos e discussões.  

Identificar tipos de poluição 

hídrica na cidade de 

Extremoz. 

 

Conscientizar os alunos dos 

tipos de poluição hídrica 

que afetam o manancial de 

água da comunidade. 

Perguntas contidas nas 

cartilhas e discussões nos 

grupos. 

Discutir sobre as 

características físico-

químicas da água. 

Fornecer subsídios para a 

compreensão da qualidade 

da água. 

Experimentos, discussões 

em grupo e aulas 

expositivas dialogadas. 

Conhecer as etapas de 

tratamento da água. 

Mostra a diferença entre as 

etapas de tratamento por 

Experimentos e discussões 

em grupo. 



40 
 

 

 que passa a água de poço e 

a água da lagoa. 

Discutir conceitos químicos 

a partir do tema água. 

 

 

Promover a externalização 

das ideias prévias dos 

alunos. 

Cartilhas e discussões nos 

grupos. 

 

a) Questionário Inicial (ideias prévias)  

 

Existem inúmeros instrumentos de coleta de dados que podem ser usados para obter 

informações acerca do objetivo da pesquisa. No entanto, um dos mais comuns entre esses 

instrumentos talvez seja o questionário. 

O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada 

de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. É preciso 

ter alguns cuidados na formulação e aplicação desse importante instrumento, tais como: ter 

domínio do assunto, cuidado na seleção das questões, limitá-lo em extensão e em finalidade, 

além de exibir uma boa apresentação estética. 

De acordo com Laville e Dionne (1999), o tipo de pergunta do questionário pode ser 

classificado em três categorias: questionário de perguntas fechadas (são aqueles instrumentos 

em que as perguntas ou afirmações apresentam categorias ou alternativas de perguntas fixas e 

pré-estabelecidas), questionário de perguntas abertas (caracterizam-se por perguntas ou 

afirmações que levam o entrevistado a responder com frases ou orações) e questionário que 

combinam ambos os tipos de perguntas. 

Tanto os questionários com perguntas abertas como os com perguntas fechadas têm suas 

vantagens e desvantagens. 

Richardson (2009, p. 189 e 190) cita algumas vantagens e desvantagens dos 

questionários com perguntas abertas e fechadas, as quais serão exploradas na tabela a seguir: 

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens das perguntas abertas e fechadas. 

QUESTIONÁRIOS VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntas Fechadas 

1. As respostas são fáceis de 

codificar; o pesquisador 

pode transferir as 

informações ao computador 

sem maiores problemas. 

2. O entrevistado não 

precisa escrever; apenas 

marca com um (X) a 

alternativa que melhor se 

lhe aplica. 

1. Incapacidade potencial 

de um pesquisador de 

proporcionar ao 

entrevistado todas as 

alternativas possíveis de 

respostas.  

2. Em questionários como 

as escalas de atitudes, os 

entrevistados podem cair 

em uma pauta de respostas.  
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3. Facilitam o 

preenchimento total do 

questionário.  

4. No caso de utilizar um 

questionário por correio, o 

que não é recomendável, é 

mais provável que seja 

devolvido preenchido se as 

perguntas forem fechadas. 

 

 

 

 

Perguntas Abertas 

Uma das grandes vantagens 

das perguntas abertas é a 

possibilidade de o 

entrevistado responder com 

mais liberdade, não estando 

restrito a marcar uma ou 

outra alternativa. Isso ajuda 

muito o pesquisador 

quando ele tem pouca 

informação ou quer saber 

um assunto. 

1. Dificuldade de 

classificação e codificação. 

2. Existem pessoas que têm 

mais facilidade de escrever 

do que outras. Isso 

evidentemente pode afetar a 

análise de determinado 

assunto.  

3. Demandam tempo para 

serem respondidas.   

  

Ainda segundo Richardson (2009), a preparação de um questionário deve seguir as 

seguintes operações: 

1. Determinação dos aspectos de interesse para a pesquisa (relação de assunto). 

2. Revisão das hipóteses ou dos questionários que se desejam constatar com as 

perguntas. Assim, cada item do questionário deve ter um sentido preciso e responder a uma 

necessidade relacionada com os objetivos da pesquisa. Portanto, devem-se evitar perguntas 

não diretamente ligadas aos fins do trabalho. 

3. Estabelecimento de um plano de perguntas a ser incluído nos questionários, 

ordenadamente, e localização nos instrumentos. 

4. Redação das perguntas. 

5. Preparação dos elementos complementares ao questionário.  

Neste trabalho, foram utilizados dois questionários: o primeiro se deu no início da 

pesquisa, antes da aplicação do produto da dissertação. Este questionário era composto de uma 

pergunta fechada e quatro perguntas abertas. Ele foi aplicado com o intuito de coletar as ideias 

prévias dos alunos quanto a conceitos relacionados ao tema água. 
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Quadro 3 – Questionário para identificação das concepções alternativas. 

QUESTÕES EXPECTATIVAS DE RESPOSTAS 

1. A água é uma substância vital para a 

sobrevivência humana, e é encontrada em 

abundância no planeta Terra, é tanto que 

nosso planeta é composto mais de água do 

que de terra. No entanto, não podemos 

ingerir qualquer tipo de água. A água que 

podemos beber sem que nos cause danos à 

saúde deve ser uma água potável. Contudo, 

podemos encontrar vários tipos de água, 

como a água pura, água mineral, água 

poluída. Das definições abaixo, qual você 

julga ser correta para água potável? 

a) A água potável é a mesma coisa que uma 

água pura, ou seja, apresenta na sua 

composição apenas H2O; 

b) Denomina-se água potável aquela que 

apresenta condições próprias para 

consumo humano. Isto considerando sob 

os aspectos organolépticos, físicos, 

químicos e biológicos; 

c) Água potável é aquela água que não tem 

presente em sua composição nitrato nem 

nitrito em nenhuma porcentagem; 

d) Denomina-se água potável aquela que 

não tem nenhum agente químico e também 

nenhum agente patológico em sua 

composição; 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa B 

2. Se você marcou a letra (e), escreva aqui 

a sua definição para água potável. 

 

3. Em sua opinião, o que é uma água 

poluída? 

Água que sofreu uma alteração de suas 

características físicas, químicas ou 

biológicas que prejudique um ou mais de 

seus usos pré-estabelecidos. (PHILIPPI 

JR.; PELICIONE, 2005, p.179).  

4. Qual a diferença entre a água da lagoa e 

a água de poço?  

A água da lagoa são águas superficiais que 

se acumulam na superfície do solo, já a 

água de poço são águas subterrâneas que se 
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infiltram no solo e que penetram por 

gravidade, em camadas profundas do 

subsolo. (PIAN, 2010, p. 2).  

5. Quais os principais tipos de poluição que 

atinge a água da lagoa e a água de poço?  

Água da lagoa: esgotos industriais, esgotos 

domésticos, agrotóxicos, fertilizantes, 

detergentes, lixo.  

Água de poço: fossas de esgotos 

domésticos, aterros sanitários, chorume, 

entre outros. (PIAN, 2010, p. 22). 

6. Para o tratamento da água é necessário 

muitas vezes o preparo de algumas 

soluções para desinfecção da mesma. Para 

você, o que é uma solução química? 

 

Solução é um tipo de material homogêneo. 

(SANTOS; MÓL, 2005, p. 308). 

   

 

b) Elaboração da Sequência de Ensino Potencialmente Significativa 

 

 Esta etapa consistia na organização e no desenvolvimento da sequência de atividades 

para serem trabalhadas com os alunos. Antes do planejamento, foi necessário mergulhar nos 

trabalhos que abordavam a aprendizagem significativa como estratégia didática no domínio 

específico da Didática das Ciências.  

 Para tanto se tomou como referência as orientações de Moreira (2012) para a construção 

da unidade de ensino potencialmente significativa.  

 Ele elenca alguns passos a serem seguidos em uma UEPS: 

1) Definir o tópico específico a ser abordado, identificando seus aspectos 

declarativos e procedimentais, tais como aceitos no contexto da matéria de 

ensino na qual se insere este tópico; 

2) Criar/propor situação(ções) – discussão, questionário, mapa conceitual, 

mapa mental, situação-problema etc. – que leve(m) o aluno a externalizar 

seu conhecimento prévio, aceito ou não aceito no contexto da matéria de 

ensino, supostamente relevante para a aprendizagem significativa do tópico 

(objetivo) em pauta; 

3) Propor situações-problema, em nível bem introdutório, levando em conta os 

conhecimentos prévios do aluno, que preparem o terreno para a introdução 

do conhecimento (declarativo ou procedimental) que se pretende ensinar. 

Essas situações-problema podem resolver, desde já, o tópico em pauta, mas 
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não para começar ensiná-lo; tais situações-problema podem funcionar 

como organizador prévio. São as situações que dão sentido aos novos 

conhecimentos, mas, para isso, o aluno deve percebê-las como problemas e 

deve ser capaz de modelá-las mentalmente. Modelos mentais são funcionais 

para o aprendiz e resultam da percepção e de conhecimentos prévios 

(invariantes operatórios). Essas situações-problema iniciais podem ser 

propostas através de simulações computacionais, demonstrações, vídeos, 

problemas do cotidiano, representações veiculadas pela mídia, problemas 

clássicos da matéria de ensino etc., mas sempre de modo acessível e 

problemático, i. e., não como exercício de aplicação rotineira de algum 

algoritmo;  

4) Uma vez trabalhadas as situações iniciais, apresentar o conhecimento a ser 

ensinado/aprendido, levando em conta a diferenciação progressiva, i. e., 

começando com aspectos mais gerais, inclusivos, dando uma visão inicial 

do todo, do que é mais importante na unidade de ensino, mas logo 

exemplificando, abordando aspectos específicos...; 

5) Em continuidade, retomar os aspectos mais gerais, estruturantes (i. e., 

aquilo que  efetivamente se pretende ensinar); 

6) Concluindo a unidade, dar seguimento ao processo de diferenciação 

progressiva retomando as características mais relevantes do conteúdo em 

questão, porém com base em uma perspectiva integradora. 

 

O quadro 4 a seguir apresenta uma síntese do planejamento das atividades desenvolvidas 

na turma. Os detalhes de cada atividade encontram-se descritos no capítulo 3. 

 

Quadro 4 – Relação entre atividades e tempo utilizado. 

ATIVIDADE TEMPO UTILIZADO 

Atividade 1 - Questionário de 

identificação das concepções 

alternativas referente ao tema água e ao 

conceito de soluções. 

1 aula: 50 minutos 
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Atividade 2 - Aplicação da Cartilha 1: 

Qualidade da água. 

2 aulas: 1 hora e 40 minutos 

Atividade 3 - Aplicação da Cartilha 2: 

As etapas de tratamento da água. 

2 aulas: 1 hora e 40 minutos 

Atividade 4 - Aula expositiva 

dialogada.  

2 aulas: 1 hora e 40 minutos 

Atividade 5 - Aplicação da Cartilha 3: 

Água de poço. 

1 aula: 50 minutos 

Atividade 6 - Aula expositiva dialogada  2 aulas: 1 hora e 40 minutos 

Atividade 7 - Aplicação da Cartilha 4: 

Análise da qualidade da água. 

2 aulas: 1 hora e 40 minutos 

Atividade 8 - Aplicação de um 

questionário de análise da UEPS com 

base na escala de Likert. 

1 aula: 50 minutos 

 

 

 

c) Elaboração das cartilhas 

Para auxiliar na sequência de atividades, foram elaboradas quatro cartilhas sobre o tema 

água. Estas foram produzidas baseadas nos objetivos desta dissertação e procurando seguir os 

passos descritos anteriormente para a unidade de ensino potencialmente significativa.  

A primeira cartilha foi elaborada com o intuito de promover uma discussão que 

possibilitasse ao aluno expor suas ideias sobre o tema água e sobre os tipos de poluição que 

pode afetá-la. Já na segunda cartilha, o aluno foi orientado a fazer um experimento sobre as 

etapas de tratamento de água, momento em que foi introduzido o conceito de soluções químicas 

e suas classificações. Na terceira cartilha, foi elaborada uma discussão sobre a diferença entre 

a água de poço e a água de lagoa e também trouxe um problema que envolve o conteúdo de 

diluição de solução química. Para finalizar, a quarta cartilha tem como tema a qualidade da 

água, trazendo uma sequência de experimentos que retratam alguns processos feitos para 

análise da água potável. 

 Estas cartilhas estão em anexo a este material e sua aplicação será detalhada no capitulo 

três. 
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- Validação das Cartilhas 

 

As cartilhas foram validadas mediante sua pré-aplicação em uma turma piloto que 

também cursava o 2º ano do ensino médio na mesma escola; no entanto, em outro turno e 

também pelos professores da banca de apresentação do projeto que deu origem a esta 

dissertação de mestrado. Após a validação das cartilhas, elas sofreram as devidas correções, 

para que assim fosse aplicada na turma em questão. 

 

 d) Avaliação da UEPS 

 Após a aplicação do produto para analisar o que os alunos achavam deste material, foi 

elaborado um instrumento de mensuração baseado em uma escala do tipo Likert, criada em 

1932 pelo educador e psicólogo social americano Rensis Likert (1903-1981). O instrumento 

contempla um elenco de sentenças para as quais o respondente manifesta seu grau de 

concordância assinalando valores numa escala do tipo: (1) discordo inteiramente, (2) discordo, 

(3) nem concordo nem discordo, (4) concordo e (5) concordo inteiramente. 

Scoaris, Pereira e Santin Filho (2009, p. 908) elencam algumas vantagens e 

desvantagens desse tipo de escala. 

 

A escala Likert apresenta diversas vantagens: (a) é de fácil elaboração e 

aplicação; (b) é mais objetiva e; (c) é mais homogênea e aumenta a 

probabilidade de mensuração de atitudes unitárias. Como desvantagem, 

salienta-se que a escala acaba por quantificar e padronizar respostas, o que 

impossibilita a detecção de nuances e sutilezas de atitudes, que, por sua vez, 

são percebidas nas entrevistas e questionários abertos. 

 

O questionário utilizado nessa fase encontra-se no apêndice B. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVA 

 

Neste capítulo, abordaremos a descrição da aplicação da Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS), que teve como intuito promover a aprendizagem de 

conceitos básicos relacionados ao tema água e ao conteúdo de soluções químicas. A elaboração 

UEPS procurou privilegiar uma sequência de atividades que oportunizasse ao aluno um ensino 

“potencialmente significativo”. Para tanto, teve-se como aporte teórico para a estruturação da 

sequência de atividades as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – UEPS – 

(MOREIRA, 2011, apud SILVA; MOHR, ..., 2012), como também o eixo temático a “química 

e a hidrosfera”, que norteou a escolha dos temas e as metodologias trabalhadas nas atividades, 

de acordo com as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2002). 

 Identificamos também a necessidade de complementar as aulas com atividades que 

utilizassem estratégias de ensino e materiais diversificados, com o intuito de garantir a 

autonomia dos alunos, a fim de favorecer uma aprendizagem significativa dos conceitos 

científicos constantes nesta pesquisa.  

No quadro a seguir, descrevemos os aspectos sequenciais da UEPS com a sequência de 

atividades potencialmente significativas elaboradas neste projeto. 

 

Quadro 5 – Aspectos sequenciais da UEPS relacionados com a sequência de atividades. 

 

 

Contexto 

Esta sequência de atividades foi planejada com o intuito de promover uma 

aprendizagem significativa de conceitos químicos relacionados ao tema 

água, por meio de diferentes atividades de ensino. 

PASSOS DA 

UEPS 

MOREIRA (2011) NOSSA UEPS 

 

 

Passo 2 

Criar/propor situação(ções) que 

leve(m) o aluno a externalizar 

seu conhecimento prévio.  

Questionário para identificação das 

ideias prévias e aplicação da Cartilha 1. 

 

Passo 3 

Propor situações-problema, em 

nível bem introdutório, 

Aplicação da Cartilha 2: Etapas de 

tratamento da água. 
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Passo 4 

 

 

Uma vez trabalhadas as 

situações iniciais, apresentar o 

conhecimento a ser 

ensinado/aprendido, levando 

em conta a diferenciação 

progressiva. 

Aula expositiva dialogada. 

 

 

 

 

Passo 5 

Em continuidade, retomar os 

aspectos mais gerais, 

estruturantes do conteúdo da 

unidade de ensino, em nova 

apresentação, porém em nível 

mais alto de complexidade em 

relação à primeira 

apresentação; as situações-

problema devem ser propostas 

em nível crescente de 

complexidade. 

Aplicação da Cartilha 3: Situação 

problema envolvendo a diluição. 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 6 

Concluindo a unidade, dar 

seguimento ao processo de 

diferenciação progressiva, 

retomando as características 

mais relevantes do conteúdo em 

questão, porém com base em 

uma perspectiva integradora, ou 

seja, buscando a reconciliação 

integrativa. 

Aula expositiva dialogada 

Avaliação da aprendizagem da UEPS – possíveis evidências de aprendizagem 

significativa 

 

 

 

 

Avaliação da aprendizagem por 

meio da UEPS deve ser feita ao 

longo de sua implementação, 

registrando tudo que possa ser 

Ocorrerá durante a aplicação da UEPS, 

mediante as observações registradas 

pela pesquisadora e considerando as 

perguntas contidas nas cartilhas. 



49 
 

 

Passo 7 considerado evidência de 

aprendizagem significativa do 

conteúdo trabalhado; além 

disso, deve haver uma avaliação 

somativa. 

 

 

 

 

 

 

Passo 8 

A UEPS somente será 

considerada bem-sucedida se a 

avaliação do desempenho dos 

alunos fornecer evidências de 

aprendizagem significativa 

(captação de significados, 

compreensão, capacidade de 

explicar, de aplicar o 

conhecimento para resolver 

situações-problema). 

A captação de significados, capacidade 

de explicar, de aplicar o conhecimento 

para resolver situações-problema serão 

observadas por meio das respostas às 

questões propostas nas Cartilhas e nas 

discussões em grupo. 

 

 

 

3.1 ATIVIDADES REALIZADAS ANTES DA APLICAÇÃO DA UEPS 

 

Na etapa de planejamento da UEPS, foi analisada a conta de água da casa de uma família 

da comunidade a fim de analisar os dados dos índices da qualidade da água, mas, infelizmente, 

o referido extrato da conta não continha essas informações. A única informação importante era 

sobre os índices que a água deveria ter para ser potável, mas os dados relatando sobre os 

parâmetros físico-químicos da qualidade da água do poço que a família usufruía não foram 

disponibilizados. Dessa forma, foram realizadas diversas visitas à empresa responsável pelo 

abastecimento de água à comunidade, no intuito de coletar essas informações e também saber 

sobre os diferentes processos aplicados no tratamento da água que abastece a cidade.  Depois 

de algumas tentativas, o máximo que conseguimos foi falar com um dos técnicos mais antigos 

da empresa, o qual forneceu informações a respeito dos métodos usados no tratamento da água. 

No entanto, a respeito dos índices da qualidade, não conseguimos nenhuma informação. A 

informação mais relevante sobre a qualidade da água obtida do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) que nos foi dada era que, a cada três meses, a vigilância sanitária da cidade 

colhe uma quantidade de água de cada poço e leva para análise no laboratório central, vinculado 
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ao governo do Estado, na cidade de Natal/RN. Assim, depois de colher as informações 

necessárias, produzimos a UEPS, que foi aplicada primeiramente em uma turma piloto. 

A aplicação à turma piloto ocorreu depois da apresentação do projeto de mestrado. Para 

essa aplicação, foi escolhida uma turma de outro turno da mesma escola. De início, os alunos 

apresentaram um pouco de resistência para participar das aulas, por não estarem adaptados a 

este tipo de aula em que eles teriam de expor suas opiniões. No entanto, no decorrer das aulas, 

eles foram gostando da metodologia e do tema, passando a participar das aulas. Participaram 

dessa etapa 35 alunos que cursavam o segundo ano do ensino médio e que moravam no 

município de Extremoz/RN. Ao terminar a aplicação, o material elaborado foi revisto e foram 

feitos os ajustes e mudanças necessários a fim de torná-lo mais claro para os alunos e mais 

eficiente aos objetivos desejados para este trabalho de pesquisa. 

 

3. 2 SITUANDO CADA ATIVIDADE 

A unidade de ensino teve a duração de 13 horas/aula, tendo como público-alvo alunos 

do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Almirante Tamandaré, localizada no Município 

de Extremoz-RN. A seguir, descrevemos a sequência de atividades aplicada. 

3. 2. 1 AULA 1: APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 Buscamos, nesta atividade inicial, fazer um levantamento dos conhecimentos prévios 

dos alunos sobre o tema água e sobre o conceito de soluções químicas. Para tanto, aplicamos 

um questionário com seis questões, uma fechada e cinco abertas (Quadro 3). O questionário foi 

respondido individualmente e sem acesso a livros ou outros recursos.   

 A análise do questionário serviu de base para o planejamento, a elaboração e a execução 

das estratégias de ensino e atividades desta pesquisa. 

  

3. 2. 2 AULA 2: APLICAÇÃO DA CARTILHA 1 (QUALIDADE DA ÁGUA)  

 

Após o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, foi proposta uma situação 

inicial com base na Cartilha 1, que traz uma discussão sobre a poluição da água da cidade. Os 

alunos foram divididos em grupos de cinco a sete componentes, houve uma breve explanação 

sobre os objetivos da atividade e, em seguida, cada grupo iniciou a discussão com base na 

Cartilha. 
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Esta Cartilha trabalha inicialmente com o conceito de água potável. Nesse momento, os 

alunos sentiram dificuldade, segundo o questionário. Posteriormente o material apresenta duas 

notícias retiradas de jornais locais a respeito da poluição da água, para que assim se inicie a 

discussão. 

Para direcionar o debate inicial, a Cartilha traz algumas perguntas, que se encontram 

relatadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 6 – Perguntas para discussão em grupo contidas na Cartilha 1. 

Pergunta Objetivo da pergunta 

A água que abastece a população de Extremoz é 

proveniente de aproximadamente 48 poços 

presentes na comunidade. Assim como Natal e 

outras cidades do Brasil, o município de 

Extremoz vem crescendo muito nos últimos 

anos, com várias construções de conjuntos 

habitacionais e outras obras. Em sua opinião, 

esse crescimento pode estar afetando o 

manancial de água da população? Você acredita 

que podem existir outros fatores? Cite-os. 

Promover com os alunos a discussão sobre 

a poluição da água de sua cidade e os 

fatores que estão levando ao aumento desta 

poluição. 

 

 

Outro fator que pode causar a poluição da água 

é o despejo de soluções químicas nos rios e 

lagos. Você acredita que a água de Extremoz, 

quer seja a água de poço ou da lagoa, pode estar 

sendo contaminada por este fator? Se sim, de 

onde provêm essas soluções químicas? 

Fazer os alunos citarem exemplos de 

soluções químicas que eles conhecem.  

O que você entende por solução química? Identificar as ideias que os alunos têm 

sobre o conceito de soluções químicas. 

  

Estes questionamentos foram feitos com a finalidade de possibilitar aos alunos 

discutirem e exporem suas opiniões sobre os tipos de poluição que afetam o manancial de água 

da comunidade. A questão referente ao conteúdo de soluções químicas tem o intuito de 

promover, por parte dos educandos, a externalização de suas ideias a respeito dos conceitos 
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discutidos nesse conteúdo, além de possibilitar o debate entre os alunos, chegando ao que 

sinalizam os documentos legais (BRASIL, 2013) sobre levar os alunos a tomar decisões.   

Para terminar esta primeira aula, explicamos para os alunos o mapa conceitual, que se 

encontra no final da Cartilha e que sintetiza e relaciona os conceitos trabalhados. 

Figura 2: Mapa conceitual dos conceitos trabalhados na Cartilha 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

Foi apresentado na primeira aula este mapa conceitual para que os alunos começassem 

a ter contato com esta estratégia, pois ela será utilizada durante a aplicação da UEPS não apenas 

como instrumento para coleta de dados, como também para a avaliação do processo de ensino 

e aprendizagem dos discentes. 

Nesse sentido, ao final das discussões contidas nas Cartilhas, foi feita uma 

sistematização do que foi trabalhado na aula com base no mapa conceitual, além de darmos 

uma introdução do que seria a estratégia. 

3. 2. 3 AULA 3: APLICAÇÃO DA CARTILHA 2 (ETAPAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA)

  

A segunda aula foi iniciada com um vídeo que tem duração de aproximadamente nove 

minutos, intitulado de “A química do fazer, concentração, tratamento de água”. Este vídeo fala 

da importância da água e dos processos por que ela passa em uma estação de tratamento de 

Água 

Potável 

Pode ser 

Físicas 

Propriedades 

Biológicas 

Tem adequadas  

   Químicas 

Poluída 

Tem inadequadas  
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água (ETA). Este recurso foi produzido pelo Ministério da Educação e pode ser encontrado 

facilmente pelo professor no link a seguir: <http://www.youtube.com/watch?v=nUt_mrnPf00>. 

 Logo após, a turma foi novamente dividida em grupos, ocasião em que entregamos a 2ª 

Cartilha, a qual trabalha as etapas de tratamento da água. Com o apoio da professora e dessa 

Cartilha, os alunos construíram um filtro natural com materiais alternativos, semelhante ao que 

é mostrado na figura a seguir:  

Figura 3 – Esquema da montagem do filtro. 

 

Fonte: Disponível em: <http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/separacao-misturas-
simulacao-tratamento-Agua.htm>. Acesso em:  8 de Marco de 2013. 

 

Após a realização do experimento de filtração, cada grupo respondeu às perguntas sobre 

o experimento, as quais estão no quadro abaixo: 

 

Quadro 7 – Perguntas relacionadas ao experimento da segunda Cartilha. 

Perguntas Objetivo 

1. Descreva os processos de separação de 

misturas que foram usados durante o 

experimento. 

Identificar os tipos de separação de 

misturas presentes no experimento.  

2. Que outro(s) processos é(são) 

importante(s) para que a água se torne boa 

para consumo? Descreva o(s) processo(s) e 

em que etapa ele(s) seria(m) utilizado(s). 

Identificar o processo de desinfecção da 

água e trabalhar a diferença entre processos 

físicos e químicos. 

http://www.youtube.com/watch?v=nUt_mrnPf00
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/separacao-misturas-simulacao-tratamento-Agua.htm
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/separacao-misturas-simulacao-tratamento-Agua.htm
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3. Na etapa de floculação, é observado que 

após a precipitação dos flocos o pH 

diminui. Explique por que isso acontece. 

Fazer uma relação entre a adição de um 

ácido e a diminuição do pH. 

4. Durante o experimento, você observou 

que o papel de tornassol tem a sua cor 

alterada em contato com a mistura na qual 

foi adicionada a solução de hidróxido de 

cálcio. Por que isso aconteceu? 

 Fazer uma relação entre a mudança de pH 

e o papel indicador. 

5. A solução de hidróxido de cálcio 

(CaOH) utilizada neste experimento estava 

no estado líquido. Existem soluções que se 

encontram no estado sólido ou gasoso? Se 

sim, cite exemplos. 

Identificar as ideias dos alunos a respeito 

da classificação das soluções quanto ao 

estado físico. 

6. Que conceitos já estudados em Química 

você conseguiu observar através deste 

experimento? Construa um mapa 

conceitual com estes conceitos.  

Avaliar os conceitos que os alunos 

conseguiram associar mediante o 

experimento e como eles os relacionam. 

 

Antes dos alunos construírem o mapa conceitual, foram dadas as instruções de como 

construí-los e quais os objetivos da elaboração de um mapa conceitual na aprendizagem de 

conceitos químicos. As etapas de construção para os mapas conceituais encontram-se na 

Cartilha dois, em anexo a esse material.  

Dessa forma, cada grupo construiu seu próprio filtro natural e respondeu às questões 

propostas nas Cartilhas que foram entregues a todos os alunos dos grupos. 

 

3. 2. 4 AULA 4: AULA EXPOSITIVA DIALOGADA PARA SISTEMATIZAÇÃO DO 

CONTEÚDO 

 

No encontro posterior, foi realizada uma aula expositiva dialogada, com duração de 90 

minutos. Nesta aula, foram retomados os conceitos trabalhados nas aulas anteriores. Procurando 

trabalhar inicialmente com os aspectos mais gerais, dando uma visão do todo, primeiro 

começamos abordando a questão da água e de sua importância, o conceito de água potável e, 

em seguida, começamos a exemplificar abordando aspectos específicos, partindo para a 
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definição de solução química, suas classificações e sua importância, procurando sempre 

trabalhar propondo uma diferenciação progressiva, partindo do conceito mais geral, que, nesse 

caso, seria a água potável, para os conceitos mais específicos, relacionados ao conteúdo de 

soluções químicas. 

 

3. 2. 5 AULA 5: APLICAÇÃO DA CARTILHA 3 (ÁGUA DE POÇO) 

 

Após a aula de sistematização dos conteúdos, foi dada continuidade à aplicação das 

Cartilhas. A terceira Cartilha fala sobre a diferença entre a água de poço e a água da lagoa, além 

de trazer um pouco do histórico do abastecimento de água de poço na cidade. 

Assim, de início, a professora mediou a discussão sobre a diferença entre a água de poço 

e a água da lagoa, bem como explanou sobre o porquê da população utilizar a água de poço e 

não a água da lagoa, já que a comunidade possui uma lagoa, que, inclusive, faz o abastecimento 

de água para parte da Zona Norte de Natal. 

Após a discussão, os alunos foram divididos novamente em grupos e responderam a 

uma situação-problema contida na Cartilha envolvendo a cloração da água de poço. Essa 

situação-problema é mostrada a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Este problema foi proposto com o intuito de fazer os alunos relacionarem o seu cotidiano 

com os conhecimentos adquiridos na escola, já que muitos educandos possuem poços em suas 

residências ou têm familiares que também desfrutam desse recurso. 

Os discentes, nesse momento da atividade, contaram com o texto a seguir, que deu 

suporte para a resolução da questão: 

 

ATIVIDADE 

João tem um poço em sua casa e não sabe a quantidade de cloro que pode colocar na água 
para que ela seja tratada e não prejudique a ele e sua família. Ajude João a calcular a 
quantidade de cloro que ele pode colocar em seu poço. 
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3. 2. 6 AULA 6: AULA EXPOSITIVA DIALOGADA 

 

Em continuidade, houve uma aula expositiva dialogada sobre concentrações das 

soluções e sobre diluição. Novamente se procurou trabalhar fazendo uma diferenciação 

progressiva, partindo do conceito mais geral até chegar aos conceitos mais específicos, como o 

conceito de diluição química. Os tipos de concentração trabalhados nesta aula foram a 

concentração simples, a concentração molar, título, fração molar e partes por milhão. Dessa 

forma, foram trabalhados, além da negociação dos conceitos químicos, alguns exercícios 

envolvendo os tipos de concentrações das soluções. 

 

3. 2. 7 AULA 7: APLICAÇÃO DA CARTILHA 4 (ANÁLISE DA ÁGUA) 

 

Na quarta Cartilha, os alunos realizaram uma sequência de experimentos que lembram 

alguns testes qualitativos feitos para o controle da qualidade da água. Esta Cartilha serviu como 

atividade de avaliação dos conceitos trabalhados nas aulas anteriores, partindo assim de uma 

situação diferente e trazendo novos questionamentos para abordar os mesmos conceitos já 

vistos. 

O primeiro experimento é para observação das propriedades organolépticas. Nele os 

alunos trabalharam as habilidades de observação e a de descrição. 

Qual seria a concentração de cloro que deveria ser colocada na água para o consumo, 
sem que haja risco nenhum à saúde? 

O cloro é adicionado geralmente no momento do tratamento da água. Há locais onde a água 
não é proveniente de um sistema de abastecimento, nestes casos é possível que a própria 
pessoa realize a ação de clorar a água em casa, sem muita dificuldade. Colocamos 1 colher 
de sopa de água sanitária (Hipoclorito de sódio) para cada 20 litros de água ou 1 gota para 
cada litro de água de rio, nascente ou de poço. Depois de 30 minutos, esta água poderá ser 
usada. Mesmo pequenas quantidades de cloro apresentam forte ação bactericida. A 
quantidade recomendável de cloro na água para consumo é de 0,2 a 0,5 ppm (parte por 
milhão ou miligrama/litro) de cloro residual.  

Fonte: <http://www.ate.com.br/agua/noticias/saneamento.php>. Acesso em 07 de ago. 
2011.   

 

http://www.ate.com.br/agua/noticias/saneamento.php%3e.
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INDICADOR DO PH DA ÁGUA COM REPOLHO ROXO 

Materiais: folhas de repolho roxo, tigela para picar o repolho, panela e água, 
peneira, copo transparente e a água coletada. 

Procedimento: 
-Separe e pique algumas folhas de repolho roxo na tigela; 
-Adicione, na panela, um pouco de água e o repolho picado e ferva por 10 
minutos; 
-Após esfriar, coe e estará pronto o indicador; 
-Coloque a água coletada em um copo transparente; 
-Misture um pouco da solução de repolho roxo no copo e observe a cor da 
água. 
Rosa: (pH abaixo de 7,0) - água ácida, geralmente decorrente de grande 
quantidade de matéria orgânica. 
Azul: (pH acima de 7,0) - água básica, geralmente decorrente de substâncias 
básicas de produtos de limpeza e de esgoto. 
Roxa: (pH igual a 7) - água neutra. 
 
Fonte: GEPEQ. Estudando o Equilíbrio Ácido-Base. Química Nova na Escola. N° 1, 
Novembro de 1995. 
 

 

O segundo experimento descrito a seguir é sobre o controle do pH. Ele foi baseado no 

artigo “Estudando o Equilíbrio Ácido-Base”, da revista Química Nova na Escola, periódico que 

se propõe a subsidiar o trabalho, a formação e a atualização da comunidade do Ensino de 

Química brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste experimento, foram entregues quatro copos contendo água com pH diferentes e 

cada grupo avaliou em que faixa de pH se encontrava a solução, respondendo à questão a seguir: 

 

Quadro 8 – Perguntas relacionadas ao segundo experimento da quarta Cartilha. 

Perguntas Objetivos 

1. Em que faixa de pH encontra-se a água 

que você analisou? O que pode ter 

influenciado nesse valor de pH 

encontrado?  
 

Identificar os conhecimentos dos alunos 

sobre o conceito de ácidos e bases. 
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2. Sabendo que a água que se encontra 

básica foi poluída apenas por hidróxido de 

sódio (NaOH) e que a concentração molar 

da solução é de 2 mols por litro, calcule a 

quantidade de hidróxido de sódio 

adicionada a 2L de água. 

 

Identificar se eles conseguem responder 

relacionando as fórmulas vistas na aula 

anterior. 

 

 

O terceiro experimento trabalha o método de controle de cloração da água, como é 

descrito logo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 - Perguntas relacionadas ao terceiro experimento da quarta Cartilha. 

 

EXPERIMENTO 

Método prático para controle da cloração  

Materiais e Reagentes: 

 Béquer;  

 Hipoclorito de sódio a 2%; 

 500 mL de água destilada; 

 Iodeto de Potássio;  

 Vinagre; 

 Amido. 

Procedimento Experimental 

Em um béquer, coloque 200 mL de água destilada e, em seguida, adicione algumas gotas de hipoclorito 

de sódio a 10%; depois adicionar uma pitada de iodeto de potássio; em seguida, 5 gotas de vinagre e 

duas pitadas de amido e agitar. O surgimento de uma cor azul claro indica a presença de cloro, ao passo 

que a ausência desta cor, a inexistência de quantidade suficiente de cloro. Quanto mais intensa a cor 

azul, maior a concentração do cloro residual na água. 

Fonte: GOMES, Anderson; BRAZ, Márcia Ribeiro; COSTA FILHO, Adilson. Método alternativo para análise 

de cloro em água - sugestão de aula prática. III Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do 

Ambiente. Niterói/RJ, 2012. Disponível em: 

<http://www.ensinosaudeambiente.com.br/eneciencias/anaisiiieneciencias/trabalhos/T98.pdf>. Acesso em: 12 

de mar. 2013. 

 

 

http://www.ensinosaudeambiente.com.br/eneciencias/anaisiiieneciencias/trabalhos/T98.pdf
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Todos os experimentos trabalham com materiais alternativos de fácil acesso para alunos 

e professores e podem ser consultados nas referências que constam em cada Cartilha. 

 Após a realização de todos os experimentos, a Cartilha traz uma questão pedindo para 

os alunos identificarem os conceitos químicos trabalhados por meio dos experimentos e depois 

solicita que eles construam um mapa conceitual fazendo uma relação entre os conceitos que 

foram identificados. 

 Todas as Cartilhas utilizadas na UEPS encontram-se anexas a esta dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perguntas Objetivos 

1. O que você pode concluir da água 

analisada a respeito da quantidade de 

cloro? 

Identificar se a água analisada está com 

cloro residual. 

2. Que procedimento químico você poderia 

utilizar para diminuir a quantidade de cloro 

na água? 

Identificar o processo de diluição. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Neste capítulo, será apresentada a análise dos dados coletados durante a aplicação do 

produto desta dissertação, bem como se promoverá uma discussão baseada no referencial 

teórico. Visa-se também expor a avaliação da aprendizagem da UEPS, a partir das observações 

da pesquisadora em busca de possíveis evidências de aprendizagem significativa obtida, ou não, 

por parte dos alunos durante a execução das atividades desenvolvidas ao longo da unidade de 

ensino, além da avaliação da própria UEPS mediante a opinião dos alunos expressa em um 

questionário baseado na escala de Likert.   

4. 1 QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES INICIAIS 

Um dos passos primordiais para a execução de uma unidade de ensino potencialmente 

significativa é a identificação das ideias prévias do estudante sobre o tema em estudo. 

Segundo Castro e Costa (2011, p.26), o professor deve ficar atento ao conhecimento 

prévio de seus alunos. Pois, “em termos de sala de aula, pode-se dizer que a aprendizagem 

significativa só se concretiza quando o conteúdo apresentado pelo professor consegue ancorar-

se a um conceito relevante “subsunçor” que o aluno já tenha em sua estrutura cognitiva”. Assim, 

à medida que outras informações lhes forem expostas, os alunos conseguirão assimilar e 

reestruturar seu conhecimento.   

Nesse sentido, o questionário foi aplicado com o objetivo de identificar as ideias que os 

alunos tinham sobre o tema água e também sobre o conteúdo de soluções químicas. O referido 

instrumento de avaliação foi respondido individualmente e sem consulta. No dia da aplicação, 

estavam presentes na sala de aula 35 alunos e todos responderam ao questionário. 

A primeira questão era objetiva e tratava do conceito de água potável. Abaixo é 

apresentado um gráfico que mostra a porcentagem de acertos referente a essa questão. 

 

 

 

 

  



61 
 

 

Gráfico 1- Análise da Questão Um: Definição de água potável.  

 

Como é mostrado no gráfico, todos os alunos responderam a esta questão. Porém apenas 

48% responderam corretamente. Assim, verifica-se que a maioria dos alunos não tem um 

conceito formado sobre água potável, ou tem um conceito equivocado (vide p. 36). 

 Uma das unidades temáticas presentes nos PCN+ referente ao tema Química e a 

hidrosfera é a unidade temática água e vida, que tem como um dos objetivos compreender a 

necessidade de tomar a água potável. Nesse sentido, é importante que os alunos entendam o 

conceito de água potável para que possam também ter consciência de sua importância.  

Outro conceito importante identificado no questionário foi o conceito de água poluída. 

O gráfico a seguir mostra os resultados das respostas dos alunos. 

Gráfico 2- Análise da Questão Dois: Conceito de água poluída. 
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gráfico, 91% dos alunos responderam equivocadamente ao segundo conceito, apenas 6% deram 

uma resposta que gerou um padrão de aproximação e 3% dos alunos não responderam. 

Dos 91% que responderam equivocadamente, a maioria apenas citou exemplos de 

poluição e não a definição. Outros escreveram que uma água poluída era uma água com alguns 

reagentes químicos, sem especificar a quantidade, conforme evidencia a fala do aluno A1: 

 Figura 4: Resposta da Questão 3 do questionário inicial do aluno A1. 

 

Por meio desse trecho, é possível observar que o conceito de água poluída apresentado 

por esse aluno é relativo à presença de componentes químicos e biológicos, mostrando a falta 

de entendimento dele sobre a existência de quantidades de nitrato e cloro permitido nos 

parâmetros de potabilidade, inclusive o desconhecimento sobre os possíveis uso do cloro como 

agente de desinfecção no tratamento da água.  

Azevedo (1999) faz um relato sobre a poluição versus o tratamento da água. Para ele, 

pode-se definir poluição como a matéria no lugar errado, que ocorre quando há excesso de uma 

substância gerada pela atividade humana no sítio ambiental errado. Segundo esse autor, embora 

este tipo de definição não seja adequado para uma análise científica rigorosa, é extremamente 

útil por nos permitir a discussão de uma série de pontos de vital importância. 

Assim, procuramos identificar nas respostas dos alunos não uma resposta que fosse 

tecnicamente padrão, mas que fosse uma aproximação do que seria a poluição das águas, por 

isso a análise ocorreu de forma flexível. Ainda assim a maior parte dos alunos não conseguiu 

dar uma resposta satisfatória. 

A quarta pergunta do questionário era sobre a diferença entre a água da lagoa e a água 

de poço. O gráfico a seguir expõe os resultados das respostas dos alunos, referente a essa 

questão. 
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Gráfico 3 - Análise da Questão Quatro: Diferença entre água da lagoa e água de poço. 

 

 

 Enquanto 11% dos alunos deram uma resposta que gerou um padrão de aproximação, 

89% deram uma resposta que não justificava a diferença. Todos os alunos responderam à 

questão, mas nenhum deles deu uma resposta que realmente fosse correta, de acordo com a 

diferença entre a água da lagoa e a água de poço. Desses, 89% das respostas não justificam a 

diferença, pois muitos relataram que a diferença seria por que a água da lagoa seria uma água 

mais suja, apresentando uma cor diferente e tendo muito lixo. Já a água de poço seria mais 

limpa por está menos exposta. No entanto, algumas respostas nos chamaram bastante a atenção, 

como a resposta do aluno A2 a seguir: 

 

            Figura 5: Resposta da Questão 4 do questionário inicial do aluno A2. 

 

 

 

 

 

 

É patente que o aluno entende que a água do poço representa uma água totalmente 

confiável por passar por uma série de processos de tratamento até chegar à sua casa. Percebe-

se, com isso, que este aluno não tem conhecimento das etapas por que passa a água que ele 

consome e também no que concerne aos tipos de poluição que podem afetar a água de poço. 

Outra resposta que se pode destacar foi a resposta a seguir: 
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Figura 6: Resposta da Questão 4 do questionário inicial do aluno A3. 

 

Aqui o aluno é bem claro em dizer que a água de poço pode ser consumida e a água da 

lagoa não pode. Pode-se notar, dessa forma, a total confiança do aluno referente à água de poço, 

além da desinformação do aluno quanto às etapas de tratamento por que a água da lagoa pode 

passar para ficar potável. 

A quarta pergunta é sobre os tipos de poluição que podem afetar a água da lagoa e a 

água de poço. Esta questão foi elaborada com o intuito de saber se os alunos tinham 

conhecimento dos tipos de poluição que afetavam a água da lagoa que eles usavam para 

recreação, como também os tipos de poluição que afetavam seu manancial de água de consumo, 

que, no caso, vinha dos poços. 

Nesta questão, apenas 6% dos alunos conseguiram identificar os tipos de poluição que 

afetam as águas de lagoas e poços, 10% não responderam, 41% deram respostas incoerentes e 

43% só sabiam os tipos de poluição que afetavam a água da lagoa. No tocante à água de poço, 

eles escreveram que não sabiam. 

Pode-se destacar ainda a resposta seguinte: 

 

Figura 7: Resposta da Questão 4 do questionário inicial do aluno A4. 

 

Por meio dessa fala, foi possível identificarmos, na resposta do aluno, um entendimento 

de que o cloro, por ser um produto químico, polui a água ao invés de tratá-la. Isso pode ser 

evidenciado no registro seguinte: “na água do poço é colocada apenas um produto químico 

chamado cloro”. 



65 
 

 

Podemos aqui identificar a ideia de que todo produto químico seja prejudicial. Segundo 

Mesquita e Soares (2008, p.1875), um dos fatores que pode influenciar para estas ideias 

errôneas de ciência seria a mídia. 

 

O ideário científico das pessoas, suas visões sobre ciências e sobre os fatos a 

elas relacionados podem também ser influenciados, em sua formação, pelas 

abordagens sobre o tema que são veiculadas na mídia televisiva, pois 

convivendo dia após dia com imagens e mensagens da televisão, crianças e 

adultos vão tecendo novas experiências e novas formas de perceber o mundo 

e a si próprios. 

 

A última questão foi referente ao conceito de solução química, e o gráfico abaixo resume 

as respostas dos alunos quanto a este conceito: 

           

Gráfico 4 - Análise da Questão Cinco: Definição de solução química. 

 

 

 Desse modo, encontra-se explícito no gráfico que trinta e três por cento (33%) não 

responderam à questão, apenas sete por cento (7%) dos alunos deram uma resposta correta de 

acordo com o conceito, nove por cento (9%) dos alunos tiveram uma resposta que gerou um 

padrão de aproximação e a maioria, cinquenta e um por cento (51%), responderam com uma 

resposta que não justificava o conceito. 

Observamos aqui que grande parte dos alunos não tinha um conceito formado sobre 

soluções químicas ou não quiseram opinar, e que a maior parte dos discentes tem um conceito 
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equivocado sobre soluções. Também foi possível perceber que alguns até citaram exemplos de 

soluções químicas, mas não o conceito em si, o que de certa forma mostra um reconhecimento 

do que é uma solução, como sinalizam as habilidades e competências que devem ser geradas 

nos alunos do ensino médio, segundo os documentos legais (BRASIL, 2006). Em outra pesquisa 

que também aborda o conteúdo de soluções, como em Carmo, Marcondes e Martorano (2010), 

os alunos deram respostas com algo que estava ligado ao seu cotidiano, relacionando a algum 

prduto perigoso ou a algo relacionado a algum tipo de tratamento. A ideia do que seria uma 

solução, no contexto de uma aula de Química, ainda foi respondida no sentido de resolver algo, 

como podemos ver na escrita abaixo, do aluno A5: 

 

Figura 8: Resposta da Questão 5 do questionário inicial do aluno A5

 

 

De forma geral, a maioria das explicações foi baseada em aspectos das relações 

cotidianas vivenciadas em diferentes âmbitos do conhecimento desses alunos.  

 

4. 2 DISCUSSÃO REFERENTE AO QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DAS IDEIAS 

PRÉVIAS DOS ALUNOS 

 

 A análise do questionário, além de fornecer as ideias prévias dos alunos quanto aos 

conceitos relacionados à água e ao conceito de solução química, também reafirmou a 

importância de trabalhar com este tema, pois apesar de ser um tema muito discutido na mídia e 

na vida das pessoas em geral, poucos alunos têm conhecimentos suficientes para tomar 

decisões, debater e se posicionar frente a essa temática.  

 Ao estudar as respostas dos alunos quanto aos conceitos relacionados ao tema água, é 

identificado que muitos não têm uma compreensão correta sobre o conceito referente a este 

tema. Contudo, é um assunto que está presente em suas vivências, pois embora eles não dessem 

uma resposta plausível, de acordo com as definições, eles responderam às questões com suas 
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ideias simplistas e opiniões de senso comum. Isso significa que eles têm interesse pelo tema em 

estudo e, mesmo não respondendo correto, de acordo com o conceito, suas opiniões fazem 

sentido e podem servir de ponte para a construção do conhecimento químico. 

 “Reconhecer que os jovens possuem diversos conhecimentos do dia a dia propicia ao 

professor criar um ambiente no qual os estudantes se sintam encorajados a apresentar suas 

conjecturas, argumentos contra ou a favor das ideias dos outros, sabendo que a todo momento 

seu raciocínio será valorizado e que isso pode contribuir para o desenvolvimento de sua 

aprendizagem.” (FREITAS FILHO; CELESTINO, 2010, p.188).  

Foi possível ainda observar que muitos alunos não têm formado o conceito de solução 

química, e alguns têm um conceito equivocado. Assim, torna-se necessário que, no decorrer da 

unidade, seja construído esse conceito com os alunos. Quanto àqueles que já têm um conceito 

equivocado sobre esse tema, será necessário negociar com os alunos a aprendizagem correta 

desta definição. 

 Nesse sentido, podemos observar que mesmo o tema já ter sido bastante trabalhado e 

ser sempre divulgado, ainda assim é uma ótima oportunidade para vincular as aulas aos 

problemas da realidade, obtendo-se na própria sala de aula o diálogo entre professores e alunos, 

sendo esses últimos sujeitos de seu conhecimento, incluindo, nesse processo de ensino e 

aprendizagem, situações significativas, uma vez que o tema está diretamente ligado à realidade 

dos educandos. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, hodiernamente se exige que o 

estudante se posicione, julgue e tome decisões, sendo responsabilizado por isso. No entanto, 

para que o estudante possa se posicionar frente a um determinado assunto ou tema é necessário 

que o conheça. Diante disso, esta UEPS procurará possibilitar ao aluno um conhecimento 

potencialmente significativo referente ao tema em questão. 

 

4. 3 AULA 2: APLICAÇÃO DA CARTILHA 1  

 A primeira Cartilha teve duração de duas aulas de 50 minutos e participaram da 

aplicação desta 33 alunos, divididos em sete grupos de quatro ou cinco componentes. 

 Na primeira questão, em que os grupos deveriam identificar os tipos de poluição que 

afetam a qualidade da água e refletir sobre a possibilidade de o crescimento desordenado da 

cidade contribuir com a poluição do manancial de água, os sete grupos foram unânimes em 

responder que o crescimento da cidade pode, sim, aumentar a poluição que chega até aos 

mananciais de água. Eles justificaram ratificando que, aumentando a quantidade de pessoas, 
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iria aumentar a quantidade de lixo e também estas iriam consumir mais água, o que implicaria 

a necessidade de abrir novos poços, uma vez que os já existentes não iriam suprir a necessidade 

da população. Apenas um grupo falou sobre o saneamento básico, e os outros grupos nem 

citaram.   

A segunda questão perguntava se eles acreditavam que as águas da lagoa e dos poços 

foram poluídas devido aos despejos químicos e, em caso afirmativo, de onde provinham essas 

soluções. De forma unânime, todos os grupos responderam que acreditavam que as águas da 

lagoa e dos poços poderiam ter sido poluídas com despejos de soluções químicas, sendo que 

alguns grupos mencionaram que essas soluções provinham das fábricas ao redor da cidade. 

Com relação à terceira questão da Cartilha, que trata do conceito de soluções químicas, 

apenas um grupo respondeu corretamente, enquanto os outros seis grupos não conseguiram dar 

uma resposta que justificasse o conceito. 

No entanto, no questionário, mesmo estando em grupos diferentes, três alunos 

responderam corretamente à questão proposta. Nesse sentido, notou-se uma insegurança dos 

alunos que haviam respondido corretamente ao questionário. Os educandos não conseguiram 

argumentar com o grupo sobre a definição correta de soluções químicas, prevalecendo assim as 

ideias dos outros componentes do grupo. É possível que esses alunos tenham apenas 

memorizado o conceito e não aprendido, não podendo assim argumentar com o grupo seus 

conhecimentos a respeito do conceito. 

Em um dos grupos, um aluno ainda argumentou “eu acho que soluções têm alguma 

coisa haver com misturas homogêneas”, no entanto os demais componentes do grupo não 

concordaram com esta fala e insistiam que o conceito de solução estava diretamente relacionado 

com o tratamento da água, concluindo que solução química seria: 
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Figura 9: Resposta do grupo 1 à Questão 3 da Cartilha 1. 

  

 

De acordo com Pozo e Crespo (1998, p.82), quando uma pessoa aprende, ela consegue 

traduzir esse conhecimento com suas próprias palavras e é capaz de dotar de significado esse 

material. 

 

Uma pessoa adquire um conceito quando é capaz de dotar de significado o 

material ou uma informação que lhe é apresentada, ou seja, quando 

“compreende” esse material; e compreender seria equivalente, mais ou menos, 

a traduzir algo para suas próprias palavras. 

 

Nesse sentido, nota-se que o aluno não havia compreendido ainda o conceito de 

soluções, pois não conseguiu dotar de significado o seu conceito, ou seja, não havia argumentos 

para convencer seus colegas de que sua ideia estava correta. Ainda segundo esses autores, este 

problema é muito comum nas salas de aulas, pois, na maioria das vezes, os professores 

trabalham com conceitos de forma que os alunos aprendem como uma lista de dados, limitando-

se a memorizar ou a reproduzir, no melhor dos casos.  

Ao analisarmos a literatura existente, encontramos algumas pesquisas nesta área. 

Echeverría (1996), Marcondes e Carmo (2008), Sá e Silva (2008) e Carmo, Marcondes e 

Martorano (2010) trabalharam com o conceito de soluções químicas e com alunos de 2º ano do 

ensino médio de escolas públicas de diferentes estados do Brasil. As principais dificuldades 

apresentadas pelos alunos relacionadas ao conceito em estudo, listadas pelos autores, foram: 

 Associar a ideia de solução à ação que envolve o ato de “misturar”, sem especificar a 

ideia de fases; 

 Ideia de mistura como uma solução heterogênea; 

 Confusão entre os conceitos de substância pura e mistura homogênea (solução). 
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 Podemos observar, desse modo, que as dificuldades apresentadas pelos alunos neste 

trabalho não diferem das dificuldades enfrentadas por outros alunos, as quais são sinalizadas 

por estes autores.  

Assim, foi possível alcançar o objetivo proposto para esta primeira aula, que seria propor 

uma situação de discussão que propiciasse aos alunos a possibilidade de externalizar seu 

conhecimento prévio. 

Para que o aluno aprenda significativamente, é preciso se basear em subsunçores ou 

ideias que ancoram novos conhecimentos, e para isso é preciso identificarmos quais são as 

ideias que os alunos apresentam sobre o conceito a ser trabalhado. 

Se o aluno já tem um conceito correto, baseia-se nele para que outros conceitos mais 

específicos sejam formados; se não, é preciso que o professor negocie com os discentes a 

aprendizagem desse conceito geral que servirá de “âncora” para os novos conceitos. 

Outro fator importante foi a interação entre os alunos e as discussões feitas nos 

momentos de responder às questões presentes nas Cartilhas. É interessante notar que há uma 

liberdade maior para que eles opinem em grupos, visto que são compostos por pessoas com as 

quais eles têm mais afinidade, tornando-se assim mais fácil a exposição de suas opiniões, 

diferentemente do que ocorreria se a discussão se desse em um grupo maior ou até mesmo para 

a professora. 

Com isso, está Cartilha mostrou-se satisfatória, no sentido de que cumpriu os objetivos 

propostos. 

 

4. 4 AULA 3: APLICAÇÃO DA CARTILHA 2 

 

 A segunda Cartilha foi aplicada em um período de greve dos professores da rede 

estadual de educação, implicando uma redução na quantidade de alunos na aula, pois a maioria 

dos professores se encontrava em greve. 

 Participaram então deste segundo encontro vinte e cinco alunos, que foram divididos 

em cinco grupos, variando entre três e sete alunos por grupo. Nesse momento, procuramos 

manter os mesmos grupos que foram formados na aula anterior, para uma melhor avaliação 

deles. 

 Antes de trabalhar a Cartilha, os alunos assistiram a um vídeo sobre as etapas de 

tratamento por que a água passa em uma estação de tratamento de água (ETA). Os educandos 
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se mostraram interessados e assistiram com atenção ao vídeo de aproximadamente nove 

minutos. 

 Logo após a sessão, eles começaram a trabalhar a Cartilha dois, que mostrava as etapas 

de tratamento da água. Nesse momento, cada grupo construiu um filtro natural com materiais 

alternativos, assim como o procedimento descrito na Cartilha. 

 Para facilitar o trabalho e não atrasar a aplicação do projeto, a pesquisadora levou todos 

os materiais necessários para a construção do filtro natural. No entanto, o professor pode pedir 

para cada aluno trazer para a aula os materiais que serão utilizados e levar só alguns para 

prevenir, no caso de algum grupo esquecer, pois são todos de fácil acesso e fica mais cômodo 

para o docente.  

 

Figura 10 - Grupo discutindo/elaborando a construção de um filtro natural. 

 

Fonte: Autoria própria, 2013 

 

Nesta etapa do trabalho, foi bem interessante ver a empolgação dos alunos ao 

construírem o filtro natural. Eles se revezavam na distribuição de tarefas, pois cada um 

elaborava uma parte do filtro e perguntava se podia utilizar este filtro em casa. Após a realização 

do experimento, a Cartilha trouxe algumas questões, retratadas no quadro a seguir, com as 

perguntas, as expectativas de respostas e as respostas de cada grupo.  
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Quadro 10 - Questionários da Cartilha 2. 

Perguntas Expectativa de resposta Respostas dos alunos 

1- Descreva os processos 

de separação de misturas 

que foram utilizados 

durante o procedimento.  

 

Filtração, floculação. Dos cinco grupos, quatro 

conseguiram identificar o 

processo de filtração e um 

grupo não conseguiu 

identificar nenhum 

processo de separação, 

apenas descreveu o 

processo realizado.   

2- Que outros processos são 

importantes para que a água 

se torne boa para consumo? 

Descreva o processo e em 

que etapa ele seria 

utilizado. 

 

Desinfecção, Fluoretação. Três grupos identificaram o 

processo de desinfecção 

que seria usado na etapa 

final e dois grupos não 

conseguiram identificar 

mais nenhum processo. 

 

  

 

3- Na etapa de floculação é 

observado que, após a 

precipitação dos flocos, o 

pH diminui. Explique por 

que isso acontece.  

 

Devido à adição de uma 

substância ácida 

Quatro grupos justificaram 

que o pH diminuiu por que 

foi adicionado uma solução 

ácida, tornando assim o pH 

com um valor menor. 

 

 

4- A solução de hidróxido 

de cálcio (Ca(OH)2) 

utilizada no experimento, 

estava no estado líquido. 

Existem soluções que se 

encontram no estado sólido 

Sim. Por exemplo: 

Estado sólido: aliança 

Estado gasoso: o ar 

atmosférico. 

Nesta questão, dois grupos 

responderam que sim e três 

grupos responderam que 

não. Dos grupos que 

respondeu afirmativamente, 
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Figura 11 - Mapa conceitual inicial do grupo 1 Figura 12 - Mapa conceitual inicial do grupo 2 

e no estado gasoso? Se sim, 

cite exemplos. 

apenas um grupo deu 

exemplos. 

 

 Mediante as respostas dos alunos presentes no quadro, é possível notar que, mesmo eles 

tendo assistido a um vídeo antes, o qual explicava as etapas de tratamento por que a água passa, 

muitos ainda sentiram dificuldades de identificar estes processos. Outra observação importante 

é que a maioria dos grupos conseguiu relacionar a diminuição do pH com a adição de uma 

solução ácida, o que se configura como um aspecto positivo para o momento de aprendizagem 

da UEPS.  

A última questão presente na Cartilha não se encontra no quadro 10, mas será discutida 

agora, que alude à questão referente ao mapa conceitual. 

 

5 - Que conceitos estudados em química você pode identificar através deste 

experimento? Construa um mapa conceitual com estes conceitos. 

  

 Na primeira etapa da construção dos mapas conceituais, quatro grupos elaboraram o 

mapa. Desses, três não fizeram relações entre os conceitos discutidos, Figuras 11 a 13.  
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Figura 14 - Mapa conceitual inicial do grupo 4 Figura 13 - Mapa conceitual inicial do grupo 3         

 

 

 

 

 

Como é possível ver no exemplo a acima, três dos quatro grupos apenas descrevem um pouco 

do processo que a água passou para que ficasse limpa e não os conceitos que estavam 

relacionados às atividades realizadas.  

Embora diversos autores tenham desenvolvido investigações em Ensino de Ciências que 

usam a estratégia de mapas conceituais como forma de coleta de dados na pesquisa, não existem 

regras rígidas para sua construção; entretanto, alguns princípios metodológicos devem ser 

considerados, como identificação e seleção dos conceitos ou ideias-chave organizadas 

hierarquicamente pelos alunos, estando “os conceitos mais inclusivos no topo do mapa e os 

mais específicos mais abaixo; estabelecimento de relação entre conceitos através de linhas de 

ligação formando preposições sobre elas, palavras explicativas que a justifiquem; ordenação 

sequencial lógica entre as proposições formando uma unidade semântica” (YANO; AMARAL, 

2011, p.78). Nesse sentido, os grupos um, dois e três, representados nas figuras 11, 12, 13, 

respectivamente, não seguiram estes princípios. Já o 4º grupo fez uma relação entre conceitos, 

embora não dispuseram as palavras de ligação para formar as proposições.   

 Este grupo conseguiu relacionar alguns conceitos trabalhados na atividade da Cartilha e 

não apenas procedimentos como os outros grupos fizeram, no entanto os componentes não 

colocaram as palavras de enlace que dão sentido ao mapa, o que formaria as proposições 

conceituais, como sinaliza a estratégia de ensino. Também é notável a ausência de um conceito 

geral como os que caracterizaria as etapas de tratamento da água.  

Os três primeiros mapas apenas descrevem um pouco do processo de tratamento da 

água, ilustrado pela atividade experimental de construção do filtro, para limpeza da mesma. 

Mesmo tratando de pequenas relações entre conceitos, esses esquemas ajudam ao professor a 

identificar algumas ideias que os alunos têm, tais como, ao analisar a Figura 3, referente às 

etapas dadas sobre as fases de despoluição da água poluída até se tornar potável. Assim 
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podemos notar que o uso desse recurso, mesmo no início de uma sequência de atividades de 

ensino, pode auxiliar o professor sobre as ideias que os alunos elaboram a respeito do conteúdo 

em questão. 

Percebe-se, com isso, que, nesta primeira etapa, os alunos sentiram dificuldade na 

construção dos mapas conceituais, pois um grupo não fez o mapa e os outros quatro grupos não 

conseguiram seguir os princípios norteadores para sua construção. Freitas Filho (2007), Yano 

e Amaral (2011) e Hilger e Griebeler (2013) utilizaram, em seus trabalhos, a estratégia dos 

mapas conceituais e, não diferente desta pesquisa, os alunos também sentiram uma dificuldade 

inicial na construção dos mapas, no sentido de que não colocaram as palavras de enlace e, em 

alguns casos, também não era seguida uma hierarquia entre os conceitos. 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos alunos para a construção dos mapas 

conceituais, esta primeira etapa foi importante, pois os alunos puderam ter um contato inicial 

sobre a construção dos mapas conceituais para que assim, posteriormente, pudessem melhorá-

los. Ainda que esses mapas iniciais sejam simplistas, eles fornecem ideias importantes 

desenvolvidas pelos alunos sobre o conteúdo em estudo para que o professor pudesse trabalhar 

em aulas posteriores.  

 

4. 5 AULA 4: SISTEMATIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 

 Após a aplicação da segunda Cartilha, os alunos tiveram uma aula expositiva dialogada 

para sistematização dos conteúdos. Nesta aula, participaram 30 alunos. A professora partiu do 

conceito geral de água potável, fazendo uma relação com as respostas dos alunos no 

questionário e o conceito correto de água potável.  

Foi trabalhado inicialmente o conceito de água potável, pois esse seria o conceito geral, 

utilizado como âncora, para os alunos construírem outros conceitos.  Como observamos no 

questionário que a maioria dos alunos não apresentavam ideias claras sobre o conceito de água 

potável, foi necessário inicialmente discutir sobre ele para, em seguida, abordar novos 

conceitos. De acordo com Moreira (2010, p.18), a aprendizagem 

 

é dita significativa quando uma nova informação (conceito, ideia, proposição) 

adquire significados para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem em 

aspectos relevantes da estrutura cognitiva pré-existente do indivíduo, isto é, 

em conceitos, ideias e proposições já existentes em sua estrutura de 

conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de clareza, 

estabilidade e diferenciação.  
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Partindo dessa ideia, os conceitos mais inclusores podem fazer ponte entre o conceito 

de água potável e os conceitos relacionados ao conteúdo de soluções químicas. 

Nessa etapa, um questionamento importante foi realizado por uma das alunas da pesquisa: 

“Mas, professora, como a água é uma solução química, se ela faz bem para nossa saúde, é 

até recomendado pelos médicos que bebamos bastante água?” 

 Pelo questionamento da aluna, percebe-se então a ideia de que toda solução química 

seria prejudicial à saúde.  Esta mesma ideia já havia sido detectada por meio do questionário 

aplicado no início da UEPS.  

 Assim, a professora respondeu ao questionamento da aluna e, em seguida, trabalhou a 

importância das soluções químicas, onde podemos encontrá-las no cotidiano, suas 

classificações e características, sempre relacionando com o tema em questão, procurando fazer, 

constantemente, uma diferenciação progressiva de um conceito mais geral para conceitos mais 

específicos. Isso porque, segundo Moreira (1999), o sistema cognitivo humano se constrói em 

hierarquia. As ideias mais inclusivas e explicativas ocupam o topo da estrutura e englobam 

progressivamente ideias, proposições, conceitos e fatos menos inclusivos. Além disso, torna-se 

mais fácil para o aluno perceber aspectos diferenciados do todo mais geral do que perceber as 

partes que compõem esse todo.  

 A todo tempo durante a aula, os alunos tiveram espaço para participar e se mostraram 

interessados, participando com observações e questionamentos. Percebemos, assim, a 

importância de trabalhar com um tema que esteja presente no cotidiano dos alunos, pois eles se 

sentem à vontade para fazer suas indagações e observações, o que os leva a externalizar suas 

ideias, que servem de subsidio para o professor trabalhar uma aprendizagem significativa. 

 

4.6 AULA 5: APLICAÇÃO DA CARTILHA 3 

 

Na quinta aula, foi utilizada a Cartilha três (Água de poço), que traz um problema 

relacionado à cloração da água de poços e ao conteúdo de diluição de soluções químicas. 

 

Problema: João tem um poço em sua casa e não sabe a quantidade de cloro que pode colocar 

na água para que ela seja tratada e não prejudique a ele e sua família. Ajude João a calcular a 

quantidade de cloro que ele pode colocar em seu poço. 
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Para responder a este problema, eles tiveram como subsídio um texto que se encontra 

na terceira Cartilha. 

Nesta etapa da UEPS, todos os sete grupos participaram e todos conseguiram chegar a 

uma resposta correta para o problema em questão. No entanto, teve um grupo que chamou a 

atenção quanto à resposta dada, pois deixaram explícito a relação do problema levantado com 

seu cotidiano, como mostrado a seguir: 

 

 Figura 15: Resposta do grupo 7 à atividade da Cartilha 3. 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que a abordagem de temas do cotidiano 

não deve ser apenas elemento de ilustração e motivação, mas deve dar possibilidade de 

contextualização entre os conhecimentos químicos. 

 

Defende-se uma abordagem de temas sociais (do cotidiano) e uma 

experimentação que, não dissociada da teoria, não sejam pretensos ou meros 

elementos de motivação ou ilustração, mas efetivas possibilidades de 

contextualização dos conhecimentos químicos, tornando-os sociavelmente 

mais relevantes. Para isso, é necessária a articulação na condição de proposta 

pedagógica na qual situações reais tenham um papel essencial na interação 

com os alunos (suas vivências, saberes, concepções), sendo o conhecimento, 

entre os sujeitos envolvidos, meio ou ferramenta metodológica capaz de 

dinamizar os processos de construção e negociação de significados. (BRASIL, 

2000, p.119). 

  

 Assim, por meio da escrita dos alunos, pode-se notar que o problema em questão foi 

relevante, pois os alunos conseguiram fazer uma ponte entre suas vivências e o conhecimento 

químico. Pode-se afirmar também que o tema trabalhado está inserido no cotidiano dos alunos, 

não apenas como mera ilustração, mas se caracterizando como importante para a construção do 

conhecimento químico que o aluno pode utilizar não apenas em sala de aula, mas também em 

algumas das atividades que compõe o seu dia a dia. 



78 
 

 

4.7 AULA 6: SISTEMATIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

Nesta aula, foi feita um sistematização do conteúdo da aula anterior, discutimos sobre 

concentração das soluções e diluição química e trabalhamos alguns exercícios sobre 

concentração e diluição das soluções. Participaram desta aula trinta e dois alunos. 

 

4.8 AULA 7: APLICAÇÃO DA CARTILHA 4 

 

Participaram dessa aula trinta e cinco alunos, divididos em seis grupos. Esta aula serviu 

como avaliação da aprendizagem dos alunos quanto aos conhecimentos adquiridos nas aulas 

anteriores, pois trabalhava com assuntos já vistos anteriormente. 

Foram entregues luvas aos alunos e foi explicado que os experimentos que seriam 

realizados eram apenas de nível qualitativo e que eles lembravam algumas análises feitas em 

laboratório para o controle de qualidade da água. Os alunos gostaram muito de receber as luvas 

e ficaram bastante empolgados para realizar os experimentos. 

Quanto ao primeiro experimento da análise das propriedades organolépticas, todos os 

grupos conseguiram descrever várias propriedades organolépticas da água que foi dada para 

eles avaliarem, todos pegaram o copo descartável com a água e avaliaram. Mesmo sendo uma 

atividade simples, todos fizeram sem reclamações e descreveram o maior número de 

propriedades que conseguiram observar. A figura a seguir mostra a foto de alunos fazendo a 

descrição. 

 

Figura 16 – Alunos descrevendo as propriedades organolépticas observadas. 

 

Fonte: Autoria própria, 2013 
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 No ensino de Ciências, “a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a 

criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos 

de investigação” (GUIMARÃES, 2009, p.198). Outros trabalhos também utilizaram esta 

integração entre a teoria da aprendizagem significativa e a estratégia da experimentação, como 

ratificam as pesquisas realizadas por Souza (2011), nas quais obteve êxito ao trabalhar com 

atividades experimentais e a referência da aprendizagem significativa.  

 Galiazzi e Moraes (2002, p.249) apontam que as atividades experimentais levam os 

alunos a fazerem questionamentos baseados em suas vivências, o que favorece a reconstrução 

gradativa do conhecimento. 

As vivências dos experimentos práticos demonstram que um dos elementos 

básicos que a educação pela pesquisa possibilita é de os envolvidos serem 

conduzidos a realizarem os questionamentos teóricos e práticos a partir de 

suas próprias teorias e práticas. O processo propicia reconstruções gradativas 

tendo sempre como ponto de partida os sujeitos envolvidos, com seus 

conhecimentos iniciais e com suas formas de agir pessoais. Na medida em que 

as reconstruções se dão a partir destas perspectivas, os conhecimentos 

resultantes deste tipo de envolvimento são significativos para os participantes, 

estabelecendo-se uma perfeita relação entre teoria e prática.  

 

 Na sequência, foram feitos dois experimentos que visavam às análises das 

características químicas. O primeiro experimento era referente ao pH das soluções. A descrição 

desse experimento e seus objetivos encontram-se no capítulo anterior. A Figura 17 retrata uma 

imagem do experimento realizado com a solução de repolho roxo para a identificação da faixa 

de pH em que se encontrava cada solução analisada (GEPEQ, 1995).    

   Figura 17 - Experimento de identificação da faixa de pH, com a solução de repolho roxo. 

 

Fonte: Autoria própria, 2013 

Após a realização deste experimento, cada grupo respondeu a duas questões presente 

nas Cartilhas. 



80 
 

 

 Questão 1: Em que faixa de pH encontra-se a água que você analisou? O que pode 

ter influenciado esse valor de pH encontrado? 

 Referente a esta questão, todos os grupos responderam corretamente em que faixa de 

pH se encontravam as soluções. Na hora de responderem sobre o que influenciou a alteração de 

pH, apenas um grupo não respondeu. Os demais grupos responderam que a água poderia estar 

contaminada com alguma solução ou produto ácido, no caso da solução ácida, e básico, no caso 

das soluções que apresentaram pH básico. Referente à água neutra, alguns grupos responderam 

que, aparentemente, ela não estava contaminada. É interessante notar aqui um maior senso 

crítico apresentado pelos alunos ao descreverem que “provavelmente” a água não estaria 

contaminada. Infere-se, com isso, que eles compreenderam que existem outros fatores para 

determinar a potabilidade da água e não apenas a identificação do pH. 

 O segundo experimento era sobre o controle da cloração, o qual já foi descrito no 

capitulo anterior. Sobre este experimento, os alunos responderam às seguintes questões: 

Questão 1: O que você pode concluir da água analisada a respeito da quantidade de cloro? 

Todos os grupos responderam que a água analisada estava com excesso de cloro. 

Questão 2: Que procedimento químico você poderia utilizar para diminuir a quantidade 

de cloro na água? 

Todos os seis grupos responderam que deveriam adicionar água e quatro deles 

justificaram dizendo que esse processo chamava-se diluição. 

Figura 18: Resposta do grupo 1 à segunda questão do experimento da cloração da Cartilha 4. 

 

 

 

Pode-se notar aqui que os alunos conseguiram responder à questão, mesmo que esta 

envolvendo uma situação diferente da que foi passada para eles anteriormente. A resposta deles 

também evidencia que eles conseguem diferenciar facilmente o soluto e o solvente. 

Diferentemente da ideia que alguns alunos têm de que, quando a solução é preparada, o soluto 

desaparece (CARMO; MARCONDES, 2008). 
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A outra atividade solicitava aos alunos fazerem uma relação dos conceitos que eles 

identificaram por meio destes experimentos. O quadro abaixo descreve os conceitos que cada 

grupo relacionou: 

Quadro 11- Relação de conceitos identificados pelos alunos nos experimentos. 

Grupos Conceitos 

1 pH, concentração, propriedades organolépticas, ácidos e bases, 

solução, soluto, solvente 

2 pH, soluto, solvente, cor, cheiro, concentração de cloro 

3 Substância pura, propriedades organolépticas, água potável, ácidos e 

base 

4 Propriedades organolépticas, pH, concentração molar, ácidos e bases, 

cloração 

5 Propriedades organolépticas, pH, ácido e base, cloração 

6 Concentração, medição de pH, solução 

7 Propriedades organolépticas, medição de pH, ácidos e bases e controle 

de cloração 

  

Por meio do Quadro 11, observamos que a maioria dos grupos conseguiu identificar os 

conceitos presentes nas atividades experimentais, embora ainda faltem alguns conceitos que 

eles não identificaram. Além disso, alguns grupos relacionaram o procedimento e não o 

conceito, como os grupos seis e sete, que mencionaram a medição de pH. Segundo Núñez e 

Ribeiro (2004 apud NÚÑEZ; RAMALHO, 2004), um conceito seria um conjunto de 

propriedades necessárias e suficientes que permitem generalizar uma classe de objetos. Já os 

conteúdos procedimentais, por sua vez, relacionam o saber fazer, saber explicar. Para 

Schroeder, Ferrari e Maestrelli (2009, p.8), a assimilação dos conceitos científicos está 

associada à evolução dos conceitos cotidianos. 

 

Os conceitos científicos não são assimilados em sua forma já pronta, mas sim 

por um processo de desenvolvimento relacionado à capacidade geral de 

formar conceitos, existente no sujeito. Por sua vez, esse nível de compreensão 

está associado com o desenvolvimento dos conceitos cotidianos.  

 

Zompero e Laburú (2010) apontam que seria interessante que os professores 

concluíssem as atividades investigativas elaborando, por exemplo, um texto para concluírem as 

atividades, ou ainda um relatório, pois isso possibilita aos estudantes demonstrarem os 

significados que produziram durante a realização desta atividade. Tal fato poderá ser 

evidenciado nas proposições existentes nos textos que os alunos elaboram, sendo possível a 
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identificação da essência do novo conhecimento construído e não apenas a memorização do 

conteúdo. A produção do texto, como o relatório, permite também aos alunos a divulgação dos 

resultados encontrados, assim como ocorre na Ciência.  

 A última atividade realizada pedia para os grupos construírem mapas conceituais com 

os conceitos que eles relacionaram na questão anterior, o que pode também permitir ao 

professor avaliar os significados que foram construídos pelos alunos ao longo das atividades. 

A seguir, será analisado o mapa conceitual de cada grupo. Dos sete grupos, apenas o grupo seis 

não elaborou o mapa conceitual. 

 

 

         

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Figura 21 – Mapa conceitual do grupo 3 Figura 22 – Mapa conceitual do grupo 4 

Figura 19 – Mapa conceitual do grupo 1 Figura 20 – Mapa conceitual do grupo 2 
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Durante a segunda etapa de elaboração dos mapas, foi possível perceber uma evolução 

da elaboração dos mesmos pelos alunos, observado pela inserção de palavras de enlace (Figuras 

19, 20, 22 e 23). A partir desses mapas, é possível identificar um maior domínio conceitual da 

maioria dos grupos que participaram da sequência de atividades. Segundo Carmo e Marcondes 

(2008, p. 40), “os mapas conceituais poderão ajudar o professor a entender que relações 

conceituais os alunos estabelecem, podendo evidenciar a compreensão ou não de alguns desses 

conceitos, orientando, assim, um possível replanejamento do ensino e sendo útil como um 

instrumento de avaliação”.  

Em ambos os mapas, foi possível observar que aparecem muito mais relações 

conceituais do que de procedimentos, como nos mapas de 11 a 14, primeira etapa. Além disso, 

foi possível perceber que os alunos compreenderam a formação de uma proposição conceitual 

quando apresentam nesses mapas as palavras de enlace. Outra característica importante nessa 

segunda etapa é a hierarquia de conceitos apresentada. Tavares (2007) defende que o mapa 

conceitual hierárquico é um instrumento adequado para estruturar o conhecimento que está 

sendo construído pelo estudante, pois se configura como facilitador da meta-aprendizagem, 

possibilitando uma oportunidade de o aluno aprender a aprender, além de ser conveniente para 

quem está avaliando o mapa conceitual, uma vez que se identificam as conexões entre os 

conceitos de determinados temas. Ainda segundo este Tavares (2007, p. 74), “o aluno que 

desenvolver essa habilidade de construir seu mapa conceitual enquanto estuda determinado 

assunto está o tornando capaz de encontrar autonomamente o seu caminho no processo de 

aprendizagem”.   

 

Figura 23 – Mapa conceitual do grupo 5 Figura 24 – Mapa conceitual do grupo 7            
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Observa-se também que os alunos seguem uma diferenciação progressiva, partindo de 

um conceito mais geral para conceitos mais específicos, como é possível ver na maioria dos 

mapas apresentados nesta segunda etapa. 

Os grupos quatro e sete foram os que ainda sentiram dificuldades na construção dos 

mapas. Ainda assim o grupo sete, mesmo não colocando as palavras de enlace, nele percebe-se 

uma hierarquia no seu mapa, pois, ao final da cartilha, eles escreveram como observação a 

explicação do seu mapa conceitual. Abaixo se encontra a explicação do mapa do grupo. 

 

Figura 25: Explicação do mapa conceitual do grupo 7. 

 

Por meio da explicação do mapa desse grupo, observa-se que o referido mapa não 

seguiu a diferenciação progressiva, mas sim a reconciliação integradora, pois parte de conceitos 

mais específicos para um conceito geral. 

Na construção dos mapas nesta segunda etapa, foi observada uma maior interação 

entre os alunos nos grupos por meio dos constantes debates durante a produção. Assim, cada 
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grupo separou primeiro quais seriam os conceitos que foram trabalhados nas atividades e depois 

construíram os mapas conceituais. 

4.9. AVALIAÇÃO DA UEPS  

 

Para avaliar a UEPS, foi entregue aos alunos um questionário baseado na escala de 

likert. As perguntas do questionário foram feitas baseando-se nos objetivos desta pesquisa, para 

se ter uma ideia se estes objetivos foram alcançados e também avaliar a respeito das estratégias 

utilizadas durante a aplicação da UEPS. O questionário foi validado mediante a aplicação na 

turma piloto, sendo feitas as devidas correções para tornar as questões mais claras aos alunos. 

 A primeira questão contemplava o 2º objetivo deste trabalho, que alude a desenvolver o 

interesse dos alunos pela Química com um tema do cotidiano. 

O gráfico abaixo resume as respostas dos alunos. 

Gráfico 5 – Avaliação da 1º questão do instrumento avaliativo da UEPS.  

 

Como é mostrado no gráfico, 52% dos alunos responderam que concordavam totalmente 

que a utilização de um tema do cotidiano despertava o interesse pelo estudo da Química. 

 A segunda questão avaliava o 2º objetivo deste trabalho, a saber, identificar tipos de 

poluição hídrica na cidade. A seguir são mostrados os resultados referentes a essa questão. 

  

52%

48%

Questão 1: A utilização do tema água fez 
desenvolver o interesse para o estudo de 
conteúdos químicos.

Concordo totalmente

 Conordo

 Indiferente

 Discordo

 Discordo totalmente
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Gráfico 6 – Análise da Questão 2: Identificação dos tipos de poluição hídrica presentes na 

cidade. 

 

Referente a esta questão, 45% dos alunos responderam que concordavam totalmente que 

as estratégias utilizadas fizeram identificar alguns tipos de poluição hídrica presentes na cidade, 

43% apenas concordavam e 12% acreditam ser indiferente. 

A terceira questão remetia ao 4º objetivo, que seria discutir sobre as características 

físico-químicas da água. Abaixo podemos ver as respostas dos alunos por meio do gráfico. 

 

Gráfico 7 – Análise da Questão 3: Discussão dos processos físico-químicos por que a água 

passa. 

 

 

Neste gráfico, podemos ver que 32% dos alunos concordaram totalmente que a 

aplicação da UEPS os ajudou a identificar os processos físico-químicos por que a água passa 

45%

43%

12%

Questão 2: Através das atividades e 
discussões , foi possivel identificar tipos de 

poluição hídrica presentes na cidade.

Concordo totalmente

 Concordo

 Indiferente

 Discordo

 Discordo totalmente

32%

68%

Questão 3: A aplicação da unidade ajudou a 
compreender os processos químicos e físicos 

que ocorrem nas etapas de tratamento da água.  

Concordo totalmente

 concordo

 Indiferente

 Discordo

 Discordo totalmente
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em uma estação de tratamento, enquanto 68% apenas concordaram. Para essa indagação, não 

houve nenhuma indiferença ou discordância. 

A quarta questão procurou avaliar a estratégia de atividades experimentais, cujas 

respostas se encontram no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Análise da Questão 4: Estratégia de atividades experimentais. 

 
 

A quinta questão teve o intuito de avaliar a estratégia das discussões em grupo, a qual 

foi muito utilizada durante a aplicação da UEPS. A seguir, o gráfico mostra o grau de satisfação 

dos alunos referente a esta estratégia. 

 

Gráfico 9 – Análise da Questão 5: Estratégia de discussão em grupo. 

 
Assim como é mostrado no gráfico, 61% dos alunos responderam que concordavam 

totalmente com a estratégia de discussão em grupo, enquanto 39% apenas concordaram. 

49%

43%

8%

Questão 4: A utilização de experimentos 
auxiliou na elaboração de conhecimentos 

químicos, além de despertar o interesse pelo 
conteúdo.

Concordo totalmente

 Concordo

 Indiferente

 Discordo

 Discordo totalmente

61%

39%

Questão 5: As discussões em grupo são 
importantes para a construção do 

conhecimento. Concordo totalmente

 Concordo

 Indiferente

 Discordo

 Discordo totalmente
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A sexta questão procurou avaliar a estratégia dos mapas conceituais. O gráfico 10 

descreve a porcentagem das respostas dos alunos. 

 

Gráfico 10 – Análise da Questão 6: Avaliação do mapa conceitual. 

 

Nesse sentido, podemos observar que 20% dos alunos concordaram totalmente que a 

estratégia dos mapas conceituais ajudou na sistematização do conteúdo, 41% concordaram e 

35% foram indiferentes. Assim, podemos dizer que estes resultados sobre a utilização de UEPS, 

cujos pressupostos são baseados na teoria da aprendizagem significativa, fortalecem o que 

menciona o trabalho de Francisco e Queiroz (2007), que mostra o quanto esta teoria tem sido 

utilizada na Química. Podemos sinalizar também que como 35% dos alunos foram indiferentes, 

provavelmente devem ter sentido dificuldade com as estratégias dos mapas conceituais, o que 

é comum entre os alunos que têm esse primeiro contato com esta ferramenta de ensino (BEBER 

et al, 2013).  

A sétima questão teve a finalidade de avaliar a estratégia das aulas expositivas 

dialogadas. A seguir, o gráfico 11 mostra as respostas dos alunos. 

 

  

20%

45%

35%

Questão 6: A elaboração de mapas 
conceituais foi relevante para a 

sistematização do conteúdo.

Concordo totalmente

 Concordo

 Indiferente

 Discordo

 Discordo totalmene
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Gráfico 11 – Análise da Questão 7: Aulas expositivas. 

 

 No que diz respeito às aulas expositivas dialogadas, 16% dos alunos concordaram 

totalmente que foi possível para eles estabelecer uma relação entre o conhecimento prévio e o 

novo conhecimento, 62% concordaram e 22% foram indiferentes. 

 A última questão remetia a um dos objetivos específicos deste trabalho, que seria 

discutir conceitos químicos a partir do tema água. A seguir, é possível ver as respostas dos 

alunos mediante o gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Análise da Questão 8: Construção de conceitos químicos. 

 

 

 Constatamos que 20% concordaram totalmente que a unidade didática auxiliou na 

construção de conceitos químicos, 68% concordaram e 12% foram indiferentes. 

 A forma como o professor organiza o seu trabalho em sala de aula é muito importante, 

pois, por meio desta organização, ele pode criar, inovar, usar estratégias diversificadas que 

16%

62%

22%

Questão 7: Através das aulas expositivas 
dialogadas foi possivel estabeleber uma 
relação entre o conhecimento prévio e o 

novo conhecimento.

Concordo totalmente

 Concordo

 Indiferente

 Discordo

 Discordo totalmente

20%

68%

12%

Questão 8: A unidade didática ajudou na 
construção de conceitos químicos.

Concordo totalmente

 Concordo

 Indiferente

 Discordo

 Discordo totalmente
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contribuam para a autonomia e para o desenvolvimento do aluno como cidadão. Silva (2006) 

aponta que a construção de uma unidade de ensino está intimamente ligada à vontade do 

professor em mudar sua prática pedagógica. Cabe a cada professor, com seus alunos e com seu 

grupo de trabalho, descobrir o quanto é capaz de construir e reconstruir um conhecimento 

significativo. 

 Embora esta estratégia seja uma prática que requer tempo tanto no planejamento como 

na execução, ela é satisfatória, pois, como é observado nos resultados, uma unidade de ensino 

bem planejada além de motivar o aluno para o estudo dos conteúdos, pode auxiliar a construção 

de uma aprendizagem significativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas últimas décadas, a literatura vem sinalizando sobre a necessidade de utilizar novas 

estratégias no ensino de Química, principalmente no que se refere ao ensino de conceitos. A 

teoria da aprendizagem significativa trabalha especificamente com o ensino de conceitos e vem 

sendo muito discutida em diversos trabalhos na área de Ensino de Ciências. No entanto, existem 

poucos materiais didáticos e/ou propostas de ensino que fazem uso desta teoria para contemplar 

o processo de ensino e aprendizagem da Química. 

Neste trabalho, foi produzido um material didático para subsidiar a aprendizagem 

significativa de conceitos químicos por meio de uma sequência de atividades baseadas no tema 

água, que também contempla aspectos relacionados ao tema estruturador Química e hidrosfera, 

segundo os PCN+ (BRASIL, 2002, p.101). 

Para tanto, foi elaborado e aplicado um questionário no intuito de identificar as ideias 

prévias dos alunos sobre água potável e sobre o conteúdo de soluções químicas, que se 

configurou como efetivo na identificação das ideias iniciais que os alunos tinham sobre o tema 

água e o conteúdo de solução química. Estas ideias serviram de âncora para trabalhar e para 

desenvolver as atividades posteriores. 

O material didático produzido possibilitou aos alunos identificar tipos de poluição 

hídrica na cidade, quando na primeira Cartilha foram discutidos os tipos de poluição que 

poderiam estar afetando o manancial de água da cidade. Esta discussão foi interessante no 

sentido de que, além de propiciar aos alunos a identificação dos tipos de poluição que estavam 

afetando a água de sua comunidade, também pôde levá-los a pensar em uma conscientização 

ambiental referente à água e a conhecer a diferença dos tipos de poluição que podem afetar a 

água da lagoa e a água de poços artesianos. O que é importante destacar, nesse contexto, é que 

foi possível notar, mediante as respostas ao questionário de levantamento das ideias dos alunos 

e das respostas às questões das Cartilhas, que a maiorias dos educandos tinha a ideia de que a 

água de poço seria totalmente confiável para consumo. Contudo, por meio deste trabalho, foi 

possível discutir sobre os problemas que também podem afetar a água dos poços presentes na 

comunidade. Como bem ressaltam Zuin, Ioriatti e Matheus (2009), a abordagem de conteúdos 

químicos com a inclusão de temas relativos às questões científicas, tecnológicas, sociais e 

ambientais no conteúdo programático do ensino médio leva ao desenvolvimento de uma 

educação mais crítica e participativa, comprometida com a cidadania, o que, na perspectiva de 

Santos (2003, p. 68), significa “preparar o indivíduo para participar ativamente na sociedade 
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democrática, possibilitando-lhe uma tomada de decisão”. Outra característica importante 

trabalhada nessa unidade foi sobre a conscientização que os alunos tiveram sobre as etapas de 

tratamento da água e a diferença entre as etapas de tratamento de uma água advinda de um poço 

e uma advinda da lagoa para consumo humano. O interessante nesta etapa do trabalho é que a 

maioria deles não conhecia os processos de tratamento da água para se tornar própria para 

consumo humano e alguns nem mesmo sabiam de onde vem a água que eles consomem.   

Além do desenvolvimento de conteúdos conceituais e do processo de conscientização 

que os alunos tiveram ao longo da unidade, também foi possível desenvolver conteúdos 

procedimentais por meio das atividades experimentais que consequentemente possibilitaram 

um trabalho cooperativo entre eles nos diversos momentos das discussões realizadas nos 

grupos. Nesse sentido, foi possível desenvolver habilidades procedimentais que auxiliaram os 

alunos na aprendizagem dos conceitos químicos relacionados aos conteúdos de soluções e 

outros de química geral, o que, transpondo ao campo da elaboração de mapas conceituais, se 

caracteriza como uma vantagem do uso dessa estratégia em sala aula para professores da 

educação básica.   Isto também foi possível porque as aulas propostas nesta pesquisa abordavam 

questões relevantes da comunidade na qual os sujeitos estão inseridos, o que tornou as aulas 

não enfadonhas e cansativas, visto que faziam sempre ligações entre o seu cotidiano e o 

conteúdo estudado.   

Os resultados deste trabalho mostraram que as ideias que os alunos têm sobre o conceito 

de solução química e de água potável não são diferentes das ideias que outros alunos apresentam 

em trabalhos da literatura da área (ECHEVERRIA, 1996; FRAGA, 2010; CARMO, 

MARCONDES e MARTORATO, 2010; ÁVILA, 2011). Como notamos que estas concepções 

se repetem, este produto pode assim auxiliar outros professores na área a trabalharem com este 

conteúdo, claro que fazendo as adaptações necessárias à sua realidade. Todos os experimentos 

e atividades trabalhadas nas Cartilhas podem ser facilmente utilizados por outros professores, 

já que se trata de experimentos com materiais alternativos que podem ser facilmente adquiridos 

e, conforme foi feito neste trabalho, podem ser aplicados em sala de aula se a escola não 

dispuser de um espaço laboratorial, já que o uso de experimentos de baixo custo é uma proposta 

sinalizada por diversos autores que desenvolvem pesquisas no ensino de Química 

(VALADARES, 2001; MARCONATO, FRANCHETTI e PEDRO, 2004; BENITE e BENITE, 

2009; OLIVEIRA, 2009; NOVAES, AGUIAR, BARRETO e AFONSO, 2013). Assim, 

podemos pontuar que as estratégias utilizadas neste trabalho foram muito importantes. As 

discussões trazidas nas Cartilhas propiciaram aos alunos a possibilidade de participar, opinar e 
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julgar certas situações envolvidas com o conteúdo em questão, o que foi favorecido devido ao 

tema escolhido.  

Atualmente, uma das maiores dificuldades encontradas no ensino de Química é 

despertar o interesse dos alunos para o estudo dessa ciência. Nesse sentido, utilizar temas e 

situações que possibilitem a contextualização do conteúdo químico caracteriza-se como uma 

excelente alternativa para motivar o conteúdo ensinado. Utilizar unidades de ensino 

potencialmente significativas, como propõe Moreira (2011, apud SILVA; MOHR, ..., 2012), 

pode ajudar os professores, no processo de ensino, e os alunos, no processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, pensar na construção de uma unidade requer analisar o conteúdo a ser ensinado, 

além de avaliar quais as competências e habilidades formativas que devem ser desenvolvidas 

no contexto de aplicação. Portanto, o desenvolvimento da UEPS pelo professor caracteriza-se 

como uma atividade investigativa. Na perspectiva de um ensino que foge ao escopo tradicional, 

uma unidade de ensino pensada a partir de situações problematizadoras e contextualizadas vai 

de encontro ao que sinalizam os documentos legais, que é levar o estudante a mostrar sua 

opinião e a debater. Segundo sinalizam os documentos legais, o aluno deve saber tomar 

decisões, julgar e se posicionar frente a situações diversas da vida, ou como ratifica Chassot 

(2003), alfabetizar cientificamente nossos cidadãos. Nesse sentido, acreditamos que a proposta 

desenvolvida nesta dissertação possa servir de apoio para outros professores trabalharem o 

conteúdo de soluções químicas com seus alunos, fazendo as adaptações que sejam necessárias 

ao contexto no qual estão inseridos, para atingir a meta maior do ensino de Química, que é a 

formação para a cidadania.  
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APÊNDICE A- Termo de consentimento livre e esclarecido dos alunos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (a) aluno (a), ___________________________________________ neste ato 

representado por mim, ______________________________________(nome do 

representando legal e grau de parentesco com o sujeito da pesquisa), está sendo convidado  

a participar de um estudo referente a temática água, cujo objetivo é avaliar a elaboração e 

aplicação de uma unidade de ensino potencialmente significativa. 

Estou ciente de que a privacidade será respeitada, ou seja, nome ou qualquer outro dado 

ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar, será mantido em sigilo.  

A pesquisadora envolvida com o referido projeto é a mestranda do PPGECNM Iany 

Silva de Santana, pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com ela poderei 

manter contato pelo telefone 8756-9543. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido 

a natureza e o objetivo do estudo, autorizo a participação de 

______________________________________ (nome do aluno) na referida pesquisa. 

 

 

Extremoz, ___ de _________________ de 2013 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura e RG do representante legal do sujeito da pesquisa 

 

_______________________________________________________ 

Iany Silva de Santana (Responsável pela pesquisa) 
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APÊNDICE B: Questionário para avaliação da UEPS. 

 
Avaliação da Unidade Didática 

 

 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Indiferente 
(Nem concordo 
nem discordo) 

Discordo 
Discordo 

Totalmente 

1. A utilização do tema água 
fez desenvolver o interesse 
para o estudo de conteúdos 
químicos 

     

2. Através das atividades e 
discursões propostas, foi 
possível identificar tipos de 
poluição hídrica presente 
na cidade.  

     

3. A aplicação da unidade 
ajudou a compreender os 
processos químicos e 
físicos que ocorrem nas 
etapas de tratamento da 
água. 

     

4. A utilização de 
experimentos auxiliou na 
elaboração de 
conhecimentos químicos 
além de despertar o 
interesse pelo conteúdo. 

     

5. As discussões em grupo 
são importantes para 
construção do 
conhecimento. 

     

6. A elaboração de mapas 
conceituais foi relevante 
para a sistematização dos 
conteúdos.  

     

7. Através das aulas 
expositivas dialogadas foi 
possível estabelecer uma 
relação entre o 
conhecimento prévio e o 
novo conhecimento.  

     

8. A unidade didática 
auxiliou na construção de 
conceitos químicos. 
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APÊNDICE C: MANUAL DO PROFESSOR 

 

                                                            

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E DA MATEMÁTICA 

 

 

 

 

UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA EM QUÍMICA 

PARA ABORDAR A TEMÁTICA ÁGUA 

 

 

Manual do Professor 

 

 

 

 

 

 

 

Iany Silva de Santana 
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APRESENTAÇÃO 

O tema água está sempre em evidência na televisão, jornais, rádios, ou seja, nos meios 

de comunicação em geral, pois é um assunto do interesse de todos seja qual for à raça, situação 

econômica, origens sociais, todos necessitam desse bem para sobreviver. No entanto o que gera 

uma enorme preocupação é que este tão precioso e necessário bem está cada vez mais escasso 

e poluído. São muitos os casos de doenças que são transmitidas pela água e também os casos 

em que há falta dela, principalmente nos sertões nordestinos. Com isso surgem algumas 

questões como: De onde vem à água que eu tomo? Como ela é tratada? O que eu posso fazer 

para não poluí-la? A água que eu tomo é de qualidade? Que características a água precisa ter 

para ser potável? 

Estas e outras questões serão trabalhadas nesta unidade de ensino, através de cartilhas que trará 

além de algumas informações sobre a qualidade da água também experimentos para que o aluno 

evidencie alguns conceitos químicos que estão presente no tratamento da água. O referencial 

adotado será o da aprendizagem significativa e serão utilizadas estratégias diferenciadas como 

a construção de mapas conceituais. Este manual trará algumas instruções de como trabalhar 

com a aprendizagem significativa e com a estratégia dos mapas conceituais além da descrição 

da UEPS. 
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OBJETIVO GERAL 

Utilizar a água como tema gerador na abordagem de conteúdos químicos do ensino 

médio. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desenvolver o interesse dos alunos pela química com um tema do cotidiano; 

 Identificar tipos de poluição hídrica na cidade; 

 Conhecer as características que a água precisa ter para ser potável; 

 Conhecer as etapas de tratamento da água; 

 Abordar conceitos de pH, ácido-base e solução; 

 Trabalhar o conteúdo de concentração de solução a partir da cloração da água; 

 Conhecer o manancial de água que abastece a cidade; 

 Conhecer como é tratada a água que abastece a cidade; 
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Teoria da aprendizagem Significativa 

 

 

 

 

 

 

A aprendizagem significativa é uma teoria de aprendizagem proposta por David Ausubel para 

a aprendizagem de conteúdos conceituais. “Trata-se de uma teoria em que o aluno dá sentido 

à nova informação a partir de conceitos pré-existentes na sua estrutura cognitiva” 

(MOREIRA, 2006, p.17). A aprendizagem significativa focaliza o sujeito do conhecimento 

que atribui significados ao mundo que o cerca, ao fazer uso de sua capacidade de 

compreender e de refletir.  

 

 

CONDIÇÕES PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 É necessário que o aprendiz possa relacionar o material de aprendizagem com a 

estrutura de conhecimento de que já se dispõe. Assim, para aprender significativamente 

o aluno precisa ter em sua estrutura cognitiva algum conhecimento a respeito do tema, 

para que ele passa usar como “ancora” para fazer relação entre o seu conhecimento e o 

novo conhecimento. 

 

 O aluno precisa ter predisposição para aprender. O conteúdo precisa fazer sentido para 

o aluno e ele deve se sentir motivado a aprender. Para isso, o professor pode usar temas 

que estejam inseridos no dia-a-dia dos alunos, temas que os motive a querer aprender. 
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Mapas Conceituais 

Mapas conceituais são diagramas que indicam relações entre conceitos ou entre 

palavras que usamos para representar conceitos. Ele é expresso através de um esquema visual 

que possibilita representar as relações significativas que os alunos realizam entre os conceitos.   

No mapa conceitual, a organização dos conceitos segue uma ordem de hierarquia, sendo 

que, no topo do mapa, encontram-se os conceitos de maior abrangência e, abaixo dele, os 

conceitos subordinados, ou seja, de menor abrangência. 

 Os mapas conceituais são restritos ao ensino de conceitos. Pode-se trabalhar com a 

teoria da aprendizagem significativa sem utilizar a estratégia dos mapas conceituais. Um não 

está necessariamente ligado ao outro. 

Contudo, os mapas conceituais são uma importante ferramenta que podem auxiliar a 

construção da aprendizagem significativa.  

Eles são formados por conceitos ligados com palavras de enlace que formam 

proposições. 

Como exemplo, temos o mapa conceitual a seguir: 

 

 

 

 

  

Água 

Potável 

Pode ser 

Físicas 

Propriedades 

Biológicas 

Têm adequadas  

   Químicas 

Poluída 

Têm inadequadas  

Fonte: Própria 
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Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

As unidades didáticas ou sequências didáticas são possibilidades que 

vêm sendo bastante usadas ultimamente, pois tem sido uma forma de 

organizar os conteúdos e dinamizar as atividades e/ou estratégias de ensino, 

de maneira sistematizada e obedecendo a uma sequência lógica que é 

vinculada a objetivos pretendidos para a abordagem de diferentes conteúdos. 

As unidades de ensino podem ser significativas quando são voltadas para o 

ensino de conceitos relacionados à aprendizagem significativa. 

As unidades de ensino potencialmente significativas (UEPS) representam uma 

estratégia importante que o professor pode utilizar. De acordo com Moreira (2012, p.45), as 

UEPS “são sequências de ensino, fundamentadas teoricamente, voltadas para a aprendizagem 

significativa, não mecânica, que podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada 

diretamente para sala de aula”.   

Moreira ainda define alguns passos que devem ser levados em conta na elaboração das 

UEPS. A tabela a seguir relacionar os passos propostos por Moreira (2012) e a UEPS desse 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos sequenciais da UEPS relacionados com a sequência de atividades. 

 

 

Contexto 

 

Esta sequência de atividades foi planejada com o intuito de promover 

uma aprendizagem significativa de conceitos químicos relacionados 

ao tema água, por meio de diferentes atividades de ensino. 

PASSOS DA 

UEPS 

MOREIRA (2012) NOSSA UEPS 

 

 

 

Passo 1 

Definir o tópico específico a ser 

abordado, identificando seus 

aspectos declarativos e 

procedimentais tais como 

aceitos no contexto da matéria 

de ensino na qual se insere este 

tópico. 

Temática água e conceitos de química 

geral como: ácidos e bases, pH, 

soluções químicas entre outros. 
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Passo 2 

Criar/propor situação(ções) que 

leve(m) o aluno a externalizar 

seu conhecimento prévio. 

Questionário para identificação das 

ideias prévias e aplicação da Cartilha 1. 

 

Passo 3 

Propor situações-problema, em 

nível bem introdutório, 

Aplicação da Cartilha 2: Etapas de 

tratamento da água. 

 

Passo 4 

 

 

Uma vez trabalhadas as 

situações iniciais, apresentar o 

conhecimento a ser 

ensinado/aprendido, levando 

em conta a diferenciação 

progressiva. 

Aula expositiva dialogada. 

 

 

 

 

Passo 5 

Em continuidade, retomar os 

aspectos mais gerais, 

estruturantes do conteúdo da 

unidade de ensino, em nova 

apresentação, porém em nível 

mais alto de complexidade em 

relação à primeira 

apresentação; as situações-

problema devem ser propostas 

em nível crescente de 

complexidade. 

Aplicação da Cartilha 3: Situação 

problema envolvendo a diluição. 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 6 

Concluindo a unidade, dar 

seguimento ao processo de 

diferenciação progressiva, 

retomando as características 

mais relevantes do conteúdo em 

questão, porém com base em 

uma perspectiva integradora, ou 

seja, buscando a reconciliação 

integrativa. 

Aula expositiva dialogada 

Avaliação da aprendizagem da UEPS – possíveis evidências de aprendizagem 

significativa 

 

 

 

 

Passo 7 

Avaliação da aprendizagem por 

meio da UEPS deve ser feita ao 

longo de sua implementação, 

registrando tudo que possa ser 

considerado evidência de 

aprendizagem significativa do 

conteúdo trabalhado; além 

disso, deve haver uma avaliação 

somativa. 

Ocorrerá durante a aplicação da UEPS, 

mediante as observações registradas 

pela pesquisadora e considerando as 

perguntas contidas nas cartilhas. 

 

 

 

 

 

 

Passo 8 

A UEPS somente será 

considerada bem-sucedida se a 

avaliação do desempenho dos 

alunos fornecer evidências de 

aprendizagem significativa 

(captação de significados, 

compreensão, capacidade de 

Serrão avaliadas as respostas às 

questões propostas nas Cartilhas, os 

mapas conceituais e as discussões em 

grupo. 
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explicar, de aplicar o 

conhecimento para resolver 

situações-problema). 
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ATIVIDADE 1: APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Neste material é sugerido um questionário como instrumento inicial para coleta das 

ideias prévias dos alunos sobre o tema água e o conceito de soluções químicas. No entanto, o 

professor pode adaptar o questionário a realidade de seus alunos ou até mesmo usar outro 

instrumento para identificar as ideias prévias dos alunos. As atividades que estão presente nas 

cartilhas também são uma forma de instrumento para identificar o que os alunos sabem sobre 

o assunto. 

 

QUESTIONÁRIO 

1. A água é um elemento vital para a sobrevivência humana, e é encontrada em 

abundância no planeta terra, é tanto que nosso planeta é composto mais de água do que 

de terra. No entanto não podemos ingerir qualquer tipo de água. A água que podemos 

beber sem que nos cause danos a saúde deve ser uma água potável. Contudo, podemos 

encontrar vários tipos de água, como a água pura, água mineral, água poluída. Das 

definições a baixo, qual você julga ser a definição mais correta para água potável? 

a) A água potável é a mesma coisa que uma água pura, ou seja, apresenta na sua composição 

apenas H2O; 

b) Denomina-se água potável aquela que se apresenta condições próprias para consumo 

humano. Isto considerando sob os aspectos organolépticos, físicos, químicos e biológicos; 

c) Água potável é aquela água que não tem presente em sua composição nitrato nem nitrito em 

nenhuma porcentagem; 

d) Denomina-se água potável aquela que não tem nenhum agente químico e também nenhum 

agente patológico em sua composição. 

e) Nenhuma das alternativas 

2. Se você marcou a letra (e) escreva aqui a sua definição para água potável. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Em sua opinião o que é uma água poluída? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. Qual a diferença entre a água da lagoa e a água de poço?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. Quais os principais tipos de poluição que atinge a água da lagoa e a água de poço?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6. Para o tratamento da água é necessário muitas vezes o preparo de algumas soluções 

para desinfecção da mesma. Para você o que é uma solução química? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 2: APLICAÇÃO DA CARTILHA 1 

 

Tema: Qualidade da água 

Duração: 2 aulas (1 hora e 40 minutos) 

Objetivos:  

 Desenvolver o interesse dos alunos pela química com um tema do cotidiano; 

 Identificar tipos de poluição hídrica na cidade; 

Conteúdos: 

 Conteúdos atitudinais como colaborar com o grupo, respeitar o meio ambiente, 

respeitar as opiniões dos outros coletas. 

Metodologia 

Nesta aula o professor utilizará a cartilha 1 em anexo que irá tratar das características 

que a água precisa ter para ser potável e também da problemática da poluição hídrica, levando 

o aluno a identificar alguns tipos de poluição hídrica existente em sua cidade. No momento da 

atividade o professor pode dividir os alunos em grupos para que entrem em consenso sobre os 

tipos de poluição da água existente em seu município.  

Recursos 

 Cartilha 1: Qualidade da água  

 

Critérios de avaliação da aprendizagem 

A avaliação será feita através da análise das respostas dos alunos as questões presente na 

cartilha 1 e a participação na discussão em grupo. 
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ATIVIDADE 3: APLICAÇÃO DACARTILHA 2 

 

Tema: Etapas de tratamento da água 

Duração: 2 aulas (1hora e 40 minutos) 

Objetivos:  

 Conhecer as etapas de tratamento da água; 

 Abordar conceitos de pH, ácido-base e solução. 

Conteúdos: 

Conceituais 

 pH 

 Ácido-Base 

 Solução 

 Separação de misturas 

Procedimentais 

 Medir 

 Comparar 

 Observar 

 Descrever 

Atitudinais 

 Ajudar os colegas 

 Respeitar o ambiente de laboratório 

Metodologia 

Nesta aula de início o professor passará o vídeo “A química do fazer, concentração, tratamento 

de água” que mostra as etapas de tratamento que a água passa em uma estação de tratamento 

de água. Logo após, dividirá a turma em grupos para a realização do experimento, entregará a 

cartilha dois a cada aluno e os mesmos com a orientação do professor realização o experimento 

e responderão as questões que são pedidas no material. Esta aula pode ser realizada no 

laboratório se a escolar dispor deste espaço. No entanto se a escola não tiver este espaço esta 

aula pode ser realizada em sala de aula sem nenhum problema. Através desta cartilha o 
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professor poderá identificar se os alunos já tem formado alguns conceitos de química geral 

como os tipos de separação de misturas, ácidos e bases, pH entre outros. 

Recursos 

 Cartilha 2: Etapas de tratamento da água 

 Projetor 

 Computador 

 Vídeo: “A química do fazer, concentração, tratamento de água”. Disponível no link a seguir: 

<http://www.youtube.com/watch?v=nUt_mrnPf00>. 

 3 garrafas de refrigerante de 2 L; 

 Areia fina; 

 Areia grossa; 

 Pequenas pedras bem lavadas; 

 Carvão ativo; 

 Algodão; 

 Terra; 

 Água; 

 Solução de sulfato de alumínio saturada; 

 Solução de hidróxido de cálcio saturada;  

 Bastão de vidro ou colheres plásticas; 

 Papel indicador de pH 

 

Critérios de avaliação da aprendizagem  

A avaliação será feita através da análise das respostas dos alunos as questões presente na 

cartilha 2 e a participação no experimento e as discussões no grupo. 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=nUt_mrnPf00
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ATIVIDADE 4: AULA EXPOSITIVA DIALOGADA 

 

Nesta aula o professor fará a sistematização dos conteúdos e dos conceitos trabalhados 

nas duas primeiras cartilhas. Devem ser retomados os conceitos trabalhados nas aulas 

anteriores. Procurando trabalhar inicialmente com os aspectos mais gerais, dando uma visão do 

todo, primeiro começamos abordando a questão da água e de sua importância, o conceito de 

água potável e, em seguida, exemplificar abordando aspectos específicos, partindo para a 

definição de solução química, suas classificações e sua importância, procurando sempre 

trabalhar propondo uma diferenciação progressiva, partindo do conceito mais geral, que, nesse 

caso, seria a água potável, para os conceitos mais específicos, relacionados ao conteúdo de 

soluções químicas. 
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ATIVIDADE 5: APLICAÇÃO DA CARTILHA 3 

Tema: Água de poço 

Duração: 2 aulas (1hora e 40 minutos) 

Objetivos:  

 Conhecer como é tratada a água que abastece a cidade; 

 Trabalhar o conteúdo de concentrações de solução. 

Conteúdos: 

Conceituais 

 Solução 

 Concentração das soluções 

 Diluição de soluções químicas 

Procedimentais 

 Calcular  

Atitudinais 

 Respeitar a opinião dos colegas. 

Metodologia 

Nesta aula o professor trabalhará a diferença entre a água de poço e a água da lagoa para 

isso utilizará a cartilha 3 que traz um pouco do histórico da utilização de poços no município 

de Extremoz e também traz um problema relacionado a cloração da água, onde os alunos 

trabalharão a diluição de soluções químicas. 

Recursos 

 Cartilha 3: Água de poço 

Critérios de avaliação da aprendizagem  

A avaliação será feita através da análise das respostas dos alunos ao problema presente na 

cartilha 3 e a participação nas discussões do grupo. 
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ATIVIDADE 6: AULA EXPOSITIVA DIALOGADA  

 

Esta aula expositiva dialogada deve abordar o conteúdo de concentrações das soluções 

e diluição. Novamente deve-se procurar trabalhar fazendo uma diferenciação progressiva, 

partindo do conceito mais geral até chegar aos conceitos mais específicos, como o conceito de 

diluição química. Os tipos de concentração trabalhados nesta aula podem ser: concentração 

simples, a concentração molar, título, fração molar e partes por milhão. É interessante que o 

professor trabalhe também alguns exercícios envolvendo os tipos de concentrações das 

soluções. 
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ATIVIDADE 7: APLICAÇÃO DACARTILHA 4 

 

Tema: Analise da Água 

Duração: 2 aulas (1hora e 40 minutos) 

Objetivos:  

 Conhecer algumas análises de qualidade da água; 

 Discutir a importância de cada procedimento feito para analisar a qualidade da água. 

Conteúdos: 

Conceituais 

 Solução 

 Concentração das soluções 

 pH 

 ácido e base 

 

Procedimentais 

 Medir 

 Comparar 

 Observar 

 Descrever 

 

Atitudinais 

 Ajudar os colegas 

 Respeitar o ambiente de laboratório 

Metodologia 

Nesta aula serão trabalhados alguns experimentos qualitativos sobre as análises físicas e 

químicas que a água passa e no final será cobrado do aluno um mapa conceitual dos conceitos 

abordados nos experimentos. 

Recursos 
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 Cartilha 4: Análise da água 

 Solução de repolho roxo 

 Copo transparente 

 Água 

 Béquer 

 Hipoclorito de sódio a 10% 

 500 mL de água destilada 

 Iodeto de potássio 

 Vinagre 

 Amido 

 

Atividade avaliativa 

A avaliação será feita através da análise das respostas dos alunos as questões presentes na 

cartilha 2, da participação dos alunos nos experimentos, discussões no grupo e nas construções 

dos mapas conceituais. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

Esperamos que este material auxilie o professor a trabalhar alguns conceitos de química 

geral de uma maneira atrativa e de forma que o aluno construa uma aprendizagem significativa. 

Além de conscientizá-los para a problemática em torno da preservação da água. 

 É importante que o material seja adaptado a realidade da turma que o professor irá 

trabalhar e que o mesmo tenha conhecimento do referencial da aprendizagem significativa. 
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ANOTAÇÕES 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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APÊNDICE D: CARTILHAS 
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Apresentação 

As cartilhas apresentadas neste material contêm as atividades realizadas durante a 

unidade de ensino potencialmente significativa, servindo assim para auxiliar o professor em 

sala de aula. 
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Figura 1- O uso responsável da água  

Fonte: mundo verde (2011) 
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A água é um bem comum a toda a humanidade, pois sem essa substância as condições de vida 

na terra são impossíveis. No entanto, apenas uma pequena parte de toda água do planeta é 

potável. E ainda assim, a água é hoje um dos recursos mais ameaçados. O aumento populacional 

desenfreado tem afetado enormemente o suprimento de água do nosso planeta. A demanda de 

água para uso pessoal, doméstico e industrial vem crescendo a cada dia fazendo com que muitos 

países sofram com a escassez de água. O Brasil é um deles, em épocas de estiagem muitos 

municípios já sofrem com a escassez. Por isso é muito importante que preservemos a água 

potável que ainda temos para nosso consumo. 

Denomina-se água potável aquela que se apresenta em condições próprias para consumo 

humano. Isto considerando sob os aspectos organolépticos, físicos, químicos e biológicos. 

 

 

As exigências quanto à qualidade da água crescem de acordo com o progresso humano 

e o da técnica. O Conselho Nacional de Meio Ambiente, em sua resolução 020/86, estabelece 

os padrões para a qualidade das águas. 

 

 

 

A água que ainda temos potável em nosso planeta sofre sérios riscos e a cada dia diminui 

devido à contaminação.  

 

 

 

 

 

  

Requisitos para a água destinada ao consumo humano 

Propriedades Definição 

Organolépticas Não ter cor nem sabor 

Física Ter aspectos agradáveis não apresentar cor e turbidez 

acima do padrão de potabilidade 

Química Não possuir substâncias nocivas ou tóxicas com 

concentrações superiores aos limites estabelecidos pelo 

padrão de potabilidade 

Biológica Não possuir germes patogênicos 
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Atividade 

Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A água que abastece a população de Extremoz é proveniente de aproximadamente 48 poços 

presentes na comunidade.  Assim como Natal e outras cidades do Brasil o município de 

Extremoz vem crescendo muito nos últimos anos com várias construções de conjuntos 

habitacionais e outras obras. Em sua opinião este crescimento pode estar afetando o manancial 

de água da população? Você acredita que podem existir outros fatores? Cite-os. 

 

Rio que Abastece Natal Sofre com Poluição 
 
Na data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, um dos principais 

mananciais do Rio Grande do Norte sofre com problemas de assoreamento e poluição.  

Há quase uma década foi feito um plano de recuperação da sub-bacia hidrográfica do leito 

do Rio Pitimbu. No entanto, após diversas audiências públicas nada saiu do papel. Na Lagoa 

de Extremoz, também na Grande Natal, a situação também é difícil.

Fonte: http://g1.globo.com o5 de Junho de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 População Reclama da Qualidade da água de Poços 
  
Como os oito poços à margem da lagoa de Extremoz não suprem mais a demanda de água 

de Ceará-Mirim, foram perfurados quatro novos poços nos bairros do Planalto, Nova 

Descoberta, Novo Horizonte e loteamento Luiz Uleiro. Mas a população reclama do 

excesso de sal na água desses poços. A dona de casa Inês Silva denuncia a falta de cuidados 

com a água de poço em seu bairro. 

 “Se bebermos dá dor de barriga. Estamos sendo tratados como animais, até para lavar o 
cabelo a água não serve, quando polimos as panelas elas ficam sem brilho, e misturada 
com  amaciante de roupa fica turva, porque não recebe tratamento”. 
 
Fonte: tribuna do norte 14 de Dezembro de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/topico/rio-grande-do-norte.html
http://g1.globo.com/
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Outro fator que pode causar a poluição da água é o despejo de soluções químicas nos rios e 

lagos. Você acredita que a água de Extremoz, quer seja a água de poço ou da lagoa pode está 

sendo contaminada por este fator? Se sim de onde provêm essas soluções químicas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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O que você entende por solução Química? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Na aula de hoje vimos que: 

Figura 2- Mapa Conceitual 

 

 

 

  

Água 

Potável 

Pode ser 

Físicas 

Propriedades 

Biológicas 

Têm adequadas  

   Químicas 

Poluída 

Têm inadequadas  

Fonte: Própria 
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Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Manual Prático de análise de água. 2º ed. Ver. Brasília: 

Fundação Nacional de Saúde, 2006. 

http://mariahconceicao.blogspot.com.br. Acesso em 10 de Junho de 2013 

http://www.professoremerson.com/professor/index.php. Acesso em 10 de Junho de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartilha 2: Etapas de Tratamento da água 

  

 

http://mariahconceicao.blogspot.com.br/
http://www.professoremerson.com/professor/index.php
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Cartilha 2: Etapas de Tratamento da água 
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Os mananciais de água podem ser superficiais como os lagos, nascentes e rios ou subterrâneos 

como os poços. É a qualidade da água bruta que vai determinar os tipos de tratamentos que 

serão utilizados, por isso é fundamental a preservação do meio ambiente, evitando que a 

poluição tome conta da fonte de água que abastece a população. E que cause vários transtornos, 

como a veiculação de doenças Hídricas. 

 

Principais Doenças Hídricas:  

 

Amebíase, giardíase, hepatite infecciosa, cólera, febre tifoide e paratifoide 

entre outras. 

 

 

 

Além disso, a água pode provocar alterações na saúde, caso não possua certos 

minerais na dose necessária. O índice de carie, por exemplo, pode ser reduzido com a adição 

de flúor na água. Também pode ocorrer intoxicação se a água utilizada contiver algum produto 

tóxico, como, por exemplo, o arsênio. 

 

Para evitar os males que podem ser provocados pela água destinada ao consumo, é necessário 

que ela seja sempre convenientemente tratada. 

 

 

 

Tratamento da água  

 

A água é captada por uma adutora e é levada até uma estação de tratamento de água nessa 

estação a água passa por vários processos de tratamento. O experimento a seguir exemplifica 

algumas dessas etapas. 

Materiais e reagentes: 

 3 garrafas de refrigerante de 2 L; 

 Areia fina; 

 Areia grossa; 

 Pequenas pedras bem lavadas; 

 Carvão ativo; 

 Algodão; 

 Terra; 

 Água; 

 Solução de sulfato de alumínio saturada; 

 Solução de hidróxido de cálcio saturada;  

 Bastão de vidro ou colheres plásticas; 

 Pape indicador de pH 



139 
 

 

Procedimento Experimental: 

 

1. Medir 150 mL da água “suja” em uma proveta de 250 ml e transferir a água, com auxílio de 

um funil para a garrafa de 2 L previamente limpa. Tampá-la e agitá-la vigorosamente por 1 

minuto, retirar a tampa e transferir novamente para o béquer. Repetir este procedimento por dez 

vezes, observar o que ocorre. Verificar se esta solução está ácida ou básica, mergulhando uma 

fita de papel tornassol vermelho. Anotar a cor da fita de papel. Se a fita continuar vermelha, 

adicionar solução de CaOH com um conta-gotas até que a fita se torne azul (para este volume 

de água aproximadamente 10 gotas) 

Mergulhe uma fita de papel indicador universal na solução e compare com a escala de 0 a 14, 

contida na caixa. Caso o pH não seja igual a 12, adicionar mais gotas de CaOH. 

Com uma pipeta graduada acrescentar 50 mL de solução de sulfato de alumínio 1% (agitar antes 

de usar a solução), com agitação constante da mistura por 10 minutos. Observar o tempo de 

formação de flocos e anotar. 

Deixar em repouso a mistura por 20 minutos. Enquanto você aguarda, proceda a montagem do 

filtro de areia; da seguinte maneira: 

1. Corte as garrafas pela metade, de modo a formar os recipientes da ilustração abaixo. A garrafa 

D deve ter um orifício lateral próximo à parte superior. Tenha cuidado ao cortar as garrafas. As 

extremidades que podem ser cortantes devem ser envolvidas com uma fita adesiva, de 

preferência. 

2. Arrume o filtro na parte C conforme o esquema abaixo (de baixo para cima: 10 cm de algodão 

seco, 1 camada fina de carvão ativo, camada de 2cm de espessura de areia fina, 2 cm de 

espessura de areia grossa e 4 cm de pedra); 

  
 Figura 2: Esquema da Montagem do Filtro 

 

Fonte: http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/separacao-misturas-simulacao-

tratamento-Agua.htm  

 

http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/separacao-misturas-simulacao-tratamento-Agua.htm
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/separacao-misturas-simulacao-tratamento-Agua.htm
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c) Cuidadosamente, molhar todo o filtro com água limpa (torneira). Isto deve ser feito para 

acomodar os componentes do filtro e prepará-lo para a operação de filtragem; 

d) Jogar fora a água do recipiente utilizado e recolocá-lo limpo sob o filtro; 

e) Após o término do tempo de decantação, transferir cuidadosamente o líquido sobrenadante 

para outro béquer com auxílio do bastão de vidro, (em caso de dúvidas peça auxílio ao 

professor), 

f) Determinar novamente o pH desta solução e anotar o resultado; 

g) A seguir, filtrar a água com cuidado para não remover a areia e recolher o filtrado em um 

outro recipiente limpo. 

h) Observar e comparar o aspecto da água obtida após o tratamento que você executou com a 

amostra de água suja.  

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Anotar suas observações e os resultados obtidos durante o experimento, na tabela a seguir. 

Observações antes do tratamento da água 

Cor Turbidez Cheiro pH 

 

 

 

   

Observações depois do tratamento da água 

Cor Turbidez Cheiro pH 

 

 

 

   

 

Considerando o experimento que acabou de realizar, responda as questões a seguir: 

 

1) Descreva os processos de separação de misturas que foram utilizados durante o experimento. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Que outro(s) processos são importantes para que a água se torne boa para consumo? Descreva 

o processo e em que etapa ele seria utilizado. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3) Na etapa de floculação é observado que após a precipitação dos flocos o pH diminui. 

Explique por que isto acontece.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Durante o experimento você observou que o papel tornassol tem a sua cor alterada em 

contato com a mistura na qual foi adicionada a solução de hidróxido de sódio. Por que isso 

aconteceu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) A solução de hidróxido de cálcio (CaOH) utilizada neste experimento estava no estado 

líquido. Existem soluções que se encontram no estado sólido e no estado gasoso? Se sim cite 

exemplos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Que conceitos estudados em química, você pode identificar através deste experimento? 

Construa um mapa conceitual, com estes conceitos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anotações 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://educador.brasilescola.com/estrategiasensino/separaao-misturas-simulacao-tratamento-Agua.htm
http://educador.brasilescola.com/estrategiasensino/separaao-misturas-simulacao-tratamento-Agua.htm
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                                               ÁGUA DE POÇO 
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aqüíferos : o freático e o artesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Lagoa de Extremoz 

 

 

Fonte:http://www.caern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/caern/imprensa/enviados/pagina

_fotos.asp?page=59  

Nos anos 70 a população de Extremoz usava a água da lagoa para consumo, mas por volta de 

1979 devido a presença de caramujos na água passou-se a fazer o abastecimento de água potável 

nas residências através de poços artesianos. Hoje Extremoz conta com aproximadamente 48 

poços ativos. A água desses poços passa por um processo de desinfecção através da cloração e 

a cada três meses são coletados uma amostra de água de cada poço e é feita a análise físico-

química. 

A população de Extremoz não usa atualmente a água da lagoa, mas ela ainda é usada por parte 

da população da zona norte de natal. Para que a água chegue a casa da população ela passa por 

um processo de tratamento semelhantes às etapas que foram evidenciadas no experimento da 

cartilha anterior. 

Já a população de Extremoz usa a água de poços tubulares. No entanto essa água não passa por 

todo o processo que a água da lagoa. Esta água passa apenas pelo processo de desinfecção que 

é feito através da cloração. 

Os mananciais de água podem ser: 

 Superficiais: Constituídos principalmente por rios, lagos naturais ou artificiais, 

reservatórios de acumulação, etc. 

 Subterrânea: Na camada Subterrânea existem dois aquíferos: O freático e o 

artesiano. 

 

 

 

http://www.caern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/caern/imprensa/enviados/pagina_fotos.asp?page=59
http://www.caern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/caern/imprensa/enviados/pagina_fotos.asp?page=59
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Há algum tempo algumas pessoas da comunidade reclamam da quantidade de cloro que é 

colocado na água. Alguns acreditam que essa quantidade aumentou com relação a quantidade 

que era colocada anteriormente. Existe algo que regulamenta esta quantidade de cloro? Se existe 

quanto de cloro pode colocar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  

Qual seria a concentração de cloro que deveria ser colocada na água para o consumo, 
sem que haja risco nenhum a saúde? 

O cloro é adicionado geralmente no momento do tratamento da água. Há locais onde a água 
não é proveniente de um sistema de abastecimento, nestes casos é possível que a própria 
pessoa realize a ação de clorar a água em casa, sem muita dificuldade. Colocamos 1 colher 
de sopa de água sanitária (Hipoclorito de sódio) para cada 20 litros de água ou 1 gota para 
cada litro de água de rio, nascente ou de poço. Depois de 30 minutos esta água poderá ser 
usada. Mesmo pequenas quantidades de cloro apresentam forte ação bactericida. A 
quantidade recomendável de cloro na água para consumo é de 0,2 a 0,5 ppm (parte por 
milhão ou miligrama/litro) de cloro residual.  

Fonte:http://www.ate.com.br/agua/noticias/saneamento.php. Acesso em 07 de Agosto de 
2011.   

 

ATIVIDADE 

João tem um Poço em sua casa e não sabe a quantidade de cloro 
que pode colocar na água para que ela seja tratada e não 
prejudique a ele e sua família. Ajude João a calcular a quantidade 
de cloro que ele pode colocar em seu poço. 
 

 

http://www.ate.com.br/agua/noticias/saneamento.php4
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Análise da água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



148 
 

 

Para ser considerada potável, a água destinada ao abastecimento da população humana 

deve atender as características de qualidade que estejam de acordo com os valores 

permissíveis dos parâmetros químicos, físicos, organolépticos e microbiológicos. No Brasil, 

estes parâmetros estão regulamentados pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 

Dezembro de 2011.   

Assim antes que a água chegue a população ela deve passar por um tratamento e 

também por uma análise para saber se ela está apta para consumo humano. 

Na aula de hoje faremos alguns experimentos apenas qualitativos para discutirmos a 

importância dessa análise física e química. 

 

Análise das Propriedades Físicas  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Turbidez e Cor  

Faça observações quanto às propriedades organolépticas e sobre a cor da água. 

Descreva o máximo possível das propriedades como, por exemplo, a cor, cheiro, 

turbidez, se apresenta elementos em suspensão entre outras. 
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INDICADOR DA QUALIDADE DA ÁGUA COM REPOLHO ROXO 

Materiais: folhas de repolho roxo, tigela para picar o repolho, panela e água, peneira, 
copo transparente e a água coletada. 

Procedimento: 
-Separe e pique algumas folhas de repolho roxo na tigela; 
-Adicione na panela um pouco de água e o repolho picado e ferva por 10 minutos; 
-Após esfriar, coe e estará pronto o indicador; 
-Coloque a água coletada em um copo transparente; 
-Misture um pouco da solução de repolho roxo no copo e observe a cor da água. 
Rosa: (pH abaixo de 7,0) água ácida, geralmente decorrente de grande quantidade 
de matéria orgânica. 
Azul: (pH acima de 7,0) água básica, geralmente decorrente de substâncias básicas 
de produtos de limpeza e de esgoto. 
Roxa: (pH igual a 7) água neutra. 
 

 

 

 

 

 

Analise das Características Químicas  

Na análise das características químicas serão analisadas o pH, dureza e concentração de cloro. 

As análises feitas serão apenas ilustrativas e qualitativas para efeito de aprendizado. 

 

 

 

 

  

Em que faixa de pH encontra-se a água que você analisou? O que pode ter influenciado nesse 

valor de pH encontrado?  
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CLORAÇÃO 

 

O cloro e alguns compostos clorados têm poder desinfetantes sobre as 

células dos microorganismos vivos. Sabe-se que a ação do cloro depende: 

 

 Concentração do desinfetante; 

 Período de contato 

 pH 

 Tipo residual do cloro  

 

Pela desinfecção podem ser eliminados os microorganismos que tenderiam 

a se desenvolver nas instalações, causando problemas de odor, originando 

o limo que se adere às estruturas e paredes dos reservatórios e das 

tubulações, além de se desenvolver nos filtros, prejudicando o leito 

filtrante. No entanto a concentração de cloro adicionada deve ser sempre 

monitorada para que a concentração do cloro não cause danos a saúde da 

população. 
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 O que você pode concluir da água analisada a respeito da quantidade de cloro? 

 

 

 

 

 Que procedimento químico você poderia utilizar para diminuir a quantidade de cloro na 

água? 

 

  

EXPERIMENTO 

Método prático para controle da cloração  

Materiais e Reagentes: 

 Béquer  

 Hipoclorito de sódio a 10% 

 500 mL de água destilada 

 Iodeto de Potássio  

 Vinagre 

 Amido 

Procedimento Experimental 

Em um béquer coloque 200 mL de água destilada e depois adicione algumas gotas de hipoclorito de 

sódio a 10%, depois adicionar uma pitada de iodeto de potássio e em seguida 5 gotas de vinagre e 

duas pitadas de amido e agitar. 

 O surgimento de uma cor azul claro indica a presença de cloro e a ausência desta cor, a 

inexistência de quantidade suficiente de cloro. Quanto mais intensa a cor azul, maior a 

concentração do cloro residual na água. 

 



152 
 

 

Atividade Avaliativa 

 

1. Que conceitos químicos estão envolvidos nestes experimentos?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Construa um mapa conceitual com os conceitos citados acima mostrando como eles podem 

estar relacionados. 
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