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RESUMO 

 

 O estudo de soluções é considerado muito importante para a formação do químico, 

pois a maioria das reações ocorre em meio aquoso, sendo também necessário para o 

entendimento de outros assuntos como transformações químicas, eletroquímica e equilíbrio 

químico. No entanto, observa-se que muitos alunos apresentam dificuldades de aprendizagem 

associadas ao conteúdo de soluções, como transitar entre os níveis de conhecimento macro-

submicroscópico e solucionar problemas quantitativos que exigem o estabelecimento de 

relações estequiométricas. Esta tese considera que o uso de estratégias de ensino 

contextualizadas, sobre alguns assuntos relacionados ao estudo de soluções, pode favorecer o 

aprendizado dos alunos através da reflexão e conhecimento de suas próprias dificuldades, além 

de proporcionar motivação e participação ativa. O público-alvo é formado por alunos do curso 

de licenciatura em química a distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e foram escolhidos por cursarem uma modalidade em expansão, como também devido 

ao número reduzido de publicações sobre suas dificuldades de aprendizagem. Dessa forma, na 

primeira etapa metodológica levantaram-se as principais dificuldades de aprendizagem de 

alunos relacionadas ao conteúdo de soluções através de fontes bibliográficas. Em seguida, 

usando um roteiro adaptado do Plano Nacional do Livro Didático (PNLEM), analisou-se a 

abordagem do conteúdo de soluções presente no material didático impresso utilizado pelo 

público-alvo. Posteriormente, foi planejada uma unidade didática na última etapa metodológica 

e assim, ministrada através de uma sequência de atividades contextualizadas como 

apresentação de vídeo, aula expositiva dialogada, aplicação de questionários, exercícios e 

experimento, onde foram identificadas as principais dificuldades de aprendizagem do público-

alvo. Os participantes das atividades da unidade didática apresentaram algumas dificuldades de 

aprendizagem, como compreender conceitos como composto, íon, carga, entropia e 

solubilidade, assim como identificar a carga do íon, interpretar enunciados, decodificar tabelas, 

utilizar a linguagem química, realizar cálculos matemáticos e utilizar unidades de 

concentração, resultados estes semelhantes aos levantados nas fontes bibliográficas. Com o 

intuito de trabalhar essas dificuldades, esses alunos foram estimulados a expor, questionar e 

testar suas ideias sobre o fenômeno em estudo, possibilitando aprender com os próprios erros e 

refletir sobre a estratégia de organização dos modelos científicos explicativos que utilizam. 

Portanto, as atividades e as informações sobre as dificuldades de aprendizagem apresentadas 

neste trabalho precisam ser objeto de reflexão crítica, pois podem ajudar tanto os alunos no 



processo de aquisição do conhecimento sobre o conteúdo de soluções, quanto os professores no 

planejamento de suas aulas.  

 

Palavras chave: Dificuldades de aprendizagem. Química. Ensino superior a distância. 

Soluções. Unidade didática.  

 



ABSTRACT 

 

The study of solutions is considered very important to chemist’s education because 

most of the chemical reactions occur in aqueous medium, being also required to understand 

other subject such as chemical changes, electrochemical and chemical balance. Nevertheless, it 

is noticed that many students indicate learning difficulties related to the content of solutions, 

how to pass among the macro-submicroscopic knowledge levels, and how to solve quantitative 

problems that demanding the establishment of a stoichiometric ratios. This thesis defended 

considers the use of contextualized teaching strategies about some subject associated to the 

study of solution, can foster student learning through reflection and understanding of their own 

difficulties, besides to provide motivation and active participation. The target group is formed 

by students of the undergraduate distance education with major in chemistry education of the 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), and they were chosen because this 

education system is expanding and its learning difficulties publications number is reduced as 

well. Thus, the first methodological stage was to identify the student’s main learning 

difficulties associated to the study of solutions through literature sources. Next, using an 

adapted script of the Plano Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM, 

Textbook National Plan for High School), the approach of the content of solutions printed in 

educational materials used by the target group was analyzed. Afterward, a teaching unit was 

planned in the last methodological stage and, finally, a new teaching unite was given with a 

sequence of contextualized activities such as video presentation, dialogued lecture, 

questionnaires application, exercises, and an experiment, where the target group’s main 

difficulties related to learning of solution were identified. The participants of the teaching unit 

activities had some learning difficulties in understand concepts of compound, ion, charge, 

entropy and solubility, as well as to identify the ion charge, interpret statements, decode tables, 

use the chemical language, perform mathematical calculations and use concentration units, 

similar results raised in the literature sources. In order to work on these difficulties, these 

students were encouraged to expose, question and test their ideas about the phenomenon under 

study, allowing learn from their mistakes and reflect on the organization strategy of scientific 

explanatory models they use. Therefore, activities and information about learning difficulties 

presented in this thesis need to be critical reflection object, because it can help both students in 

the process of acquiring knowledge about the content of solutions and professors in the 

planning of their lessons.    



 

Keywords: Learning difficulties. Chemical. Undergraduate distance education. Solution. 
Teaching unit.    
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste tópico é apresentada uma visão global sobre a pesquisa, destacando sua 

importância para o ensino, principalmente o superior na modalidade a distância. Também são 

enunciados a problemática envolvida, o tema de estudo e a tese a ser defendida. Ainda são 

mostradas a motivação e justificativa desta autora na escolha do tema envolvendo as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo soluções. Por fim, são 

determinados os objetivos gerais e específicos a serem cumpridos e a estrutura da tese. 

 

1.1 CONTEXTUALIZANDO O TEMA 

 

A química é uma ciência através da qual são estudadas as estruturas, as propriedades e 

as modificações das substâncias ou dos materiais constituintes da natureza, bem como muitas 

das suas interações com diferentes formas de energia. Por tais razões, está presente em todos os 

ambientes, faz parte da essência do cotidiano das pessoas e, pela sua complexidade, tem se 

caracterizado como um instigante desafio dos educadores para propiciar uma aprendizagem 

relevante para os estudantes, possibilitando que estes se apropriem de conhecimentos que 

sejam compreendidos pelo enfoque desta ciência. 

Assim, a química trabalha com conexões entre três diferentes níveis do conhecimento, 

assim especificados:  

 

a) Macroscópico ou fenomenológico - nível sensorial ou perceptivo que trata da macroquímica 

do tangível, concreto e mensurável; 

b) Submicroscópico ou teórico - nível molecular ou exploratório que envolve a 

submicroquímica do molecular, iônico, atômico e cinético; 

c) Simbólico ou representacional – nível que corresponde aos símbolos, às equações e fórmulas 

químicas, representações gráficas, diferentes modelos e esquemas.  

 

Desse modo, normalmente o químico explica os fenômenos e realiza experimentos em 

níveis macroscópicos e submicroscópicos e cria representações das estruturas e dos fenômenos 

químicos. Esse modelo vem sendo apresentado e discutido a partir de um esquema triangular 

representado através da Figura 1. A capacidade de transitar entre os três níveis de 

conhecimento favorece a compreensão da química. 
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Figura 1 - Aspectos do conhecimento químico 

 
Fonte: Leal e Mortimer (2008) 

 

 

De acordo com Johnstone (2006), a maioria das dificuldades da aprendizagem em 

química se deve ao processo de ensino e aprendizagem que ocorre geralmente no vértice 

macroscópico ou no simbólico do triângulo, deixando de lado o vértice submicroscópico, 

relacionado aos aspectos estruturais, privando o aluno de desenvolver sua capacidade de 

modelagem, a qual contribui para um ensino de química mais construtivo, capaz de perceber a 

ciência como um empreendimento humano, com poderes e limitações. 

Isso é fato porque a compreensão dos fenômenos é melhor estabelecida quando os três 

níveis do conceito científico cobrem um ao outro, apoiados por elementos de visualização, de 

forma que o aluno elabore modelos mentais. Essas relações de interdependência entre os três 

níveis de conceitos científicos são representadas através da Figura 2. 

 

Figura 2 - Modelo da interdependência entre os três níveis de conceitos científicos 

 
Fonte: Tradução de Devetak, Vogrinc e Glažar (2007) 
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Na ciência, os modelos mentais são as estruturas cognitivas internas das pessoas, que 

correspondem ao modo como as mesmas compreendem os fenômenos, os quais geralmente são 

equivocados, incompletos, limitados, instáveis, confusos e simples. Por outro lado, os modelos 

conceituais são a representação precisa, consistente, coerente e completa de determinado 

assunto, elaborados por professores, projetistas, cientistas. Logo, considera-se um modelo 

conceitual como aquele aceito pela comunidade científica sobre determinado assunto e que o 

professor deve ter domínio ao planejar suas atividades didáticas para auxiliar seus alunos no 

processo de aprendizagem (GIBBIN; FERREIRA, 2010). 

Assim, é necessário reconhecer que os alunos não podem ser considerados como 

“tábuas rasas”, isto é, mentes vazias que devem ser preenchidas gradualmente através da 

memorização, ignorando seus conhecimentos prévios, como preconiza o ensino tradicional. 

Para transpor esse modelo de ensino, a partir dos anos 1980, passou-se a enfatizar, 

principalmente no ensino de química, a perspectiva construtivista, caracterizada pelo 

aprendizado e participação mais ativa do alunado. Essa preocupação com a construção do 

conhecimento fez surgir o movimento das concepções alternativas e muitas pesquisas para 

identificar as concepções “inadequadas” dos alunos, as quais podem ser causas de dificuldades 

de aprendizagem (GÓMEZ-CRESPO; POZO, 1992; MORTIMER, 1996; SCHNETZLER; 

ARAGÃO, 1995; KRASILCHIK, 2000; OLIVEIRA et al., 2009). 

O termo dificuldade de aprendizagem, segundo Kempa (1991), pode existir em uma 

situação onde o aluno não consegue compreender um conteúdo, o qual seria adquirido como 

resultado de uma intervenção didática. Essas dificuldades podem ser justificadas através de 

argumentos relacionados à própria disciplina de química, ao pensamento dos alunos e ao 

processo de instrução recebido, identificadas através de questionários, entrevistas e desenhos 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 2007).  

Desse modo, é interessante para o professor identificar as dificuldades de 

aprendizagem de seus alunos sobre o fenômeno ou conceito em estudo ou ter acesso a 

investigações nas quais foram realizados levantamentos mais amplos sobre os mesmos. A partir 

do conhecimento dessas dificuldades, o mesmo pode planejar, desenvolver e avaliar atividades 

e procedimentos de ensino que venham a promover evolução conceitual nos alunos em direção 

às ideias cientificamente aceitas. Tais contribuições, no entanto, ainda têm sido pouco 

incorporadas pelos professores em seus trabalhos docentes (SCHNETZLER; ARAGÃO, 1995). 

As dificuldades de aprendizagem podem existir independentes do ambiente de 

aprendizagem, seja presencial ou virtual. No que se refere ao ensino a distância, Delizoicov 

(2009) sinalizou a existência de poucos estudos sobre essa modalidade de ensino, fato que 



18 
 

indica haver necessidade de ampliação da realização de pesquisas sobre a mesma, 

considerando-se a sua importância, sobretudo pelo alcance para a educação. 

Sem dúvida, os cursos de graduação a distância têm cumprido um papel 

socioeducacional de grande relevância, atendendo o seu papel social ao incluir um número 

significativo de pessoas que, por diferentes razões, não conseguem chegar ao ensino superior 

na modalidade presencial. Possui, ainda, características próprias e, na atualidade, conta com 

recursos tecnológicos que permitem interações entre alunos e professores, além de facilitar a 

veiculação de uma proposta de ensino de qualidade. Entretanto, não bastam apenas recursos 

didáticos para favorecer a formação dos futuros professores por essa modalidade de ensino. 

Deve haver também uma boa interação entre material - professor formador - licenciando. 

Dentre as ferramentas de ensino utilizadas na educação a distância está o material 

impresso, que é o recurso mais utilizado, por propiciar autonomia ao aluno no processo de 

aprendizagem (HAMAWAKI; PELEGRINI, 2009). Nesse contexto, um dos desafios a serem 

superados é que se produzam materiais nos quais se garanta a unidade dos conteúdos 

trabalhados. 

Carrascosa (2005), em seu estudo, relata que a existência de erros conceituais graves 

em alguns livros didáticos do ensino médio pode ser uma das causas das dificuldades de 

aprendizagem. Essa situação também pode ser considerada em relação ao material didático da 

educação a distância. Outro ponto a ser destacado é que essa modalidade de ensino tem 

apresentado elevada evasão e baixo rendimento escolar, que podem estar relacionados, dentre 

outros fatores, à falta de significados na abordagem de determinados conteúdos, o que leva a 

uma possível desmotivação dos alunos (SÁ; SILVA, 2008).  

Para reverter esse quadro, um dos caminhos especificados nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), é que a disciplina de química seja 

ministrada a partir de uma abordagem contextualizada, baseada em temas estruturadores 

vinculados ao cotidiano social para uma melhor compreensão do conteúdo abordado.  

A contextualização pode ser entendida como um dos recursos didáticos para realizar 

aproximações entre os conhecimentos escolares e situações presentes no dia a dia dos alunos. 

Contextualizar seria problematizar, investigar e interpretar fatos importantes para os alunos de 

forma que os conhecimentos químicos auxiliassem na compreensão e resolução dos problemas 

(SILVA, 2003). 

Para tanto, destaca-se que, para que haja contextualização, o primeiro movimento deve 

ser do professor, atuando como problematizador consegue reconhecer situações que 

possibilitem ou favoreçam o aprendizado ao fornecer meios para a construção do conhecimento 
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a partir do próprio aluno. Além de valorizar a realidade do aluno, a contextualização permite 

que o aluno venha a desenvolver uma nova perspectiva: a de observar sua realidade, 

compreendê-la e, o que é muito importante, enxergar possibilidades de mudança. (BRASIL, 

2006). 

Assim, contextualizar não é citar exemplos do cotidiano, mas sim vinculá-los ao 

conhecimento científico de forma a favorecer a aprendizagem e atrair o aluno às reflexões 

sobre o assunto em debate, fazendo com que surja interesse pelo conhecimento (VIDAL; 

MELO, 2013). 

Especificamente ao tratar do conteúdo de soluções, um aspecto constatado é que 

muitos alunos do nível médio e do início da escolarização no ensino superior apresentam 

muitas dificuldades em estabelecer relações entre as composições das substâncias e as suas 

propriedades. Essas dificuldades estão associadas a não diferenciação entre os níveis de análise 

macro e submicroscópico. Além disso, muitos não conseguem solucionar problemas 

quantitativos que exigem o estabelecimento de relações estequiométricas (DEVETAK; 

VOGRINC; GLAZAR, 2007; PEREIRA; UEHARA; NÚÑEZ, 2012). 

Essas dificuldades na articulação de conhecimentos essenciais para o entendimento do 

conceito de soluções também foram vivenciadas durante minha experiência como discente 

egressa do curso de licenciatura em química na modalidade a distância da UFRN, tanto devido 

a falta de conhecimentos prévios como também ao grau de complexidade desse conceito. Para 

a abordagem do conceito de soluções, são oferecidas algumas disciplinas teóricas e práticas ao 

longo do curso e utilizados materiais didáticos impressos.  

Baseado nesses aspectos, o problema a ser analisado é o seguinte:  

A partir de um levantamento bibliográfico relativo às dificuldades de aprendizagem 

sobre alguns conteúdos relacionados ao conceito de soluções, como desenvolver atividades que 

trabalhem tais dificuldades de forma a favorecer o aprendizado de alunos do curso de 

licenciatura em química da modalidade a distância da UFRN?  

Encontrar uma resposta a esse questionamento é importante, pois o conteúdo de 

soluções é essencial para a compreensão das transformações químicas e para o entendimento de 

outros conteúdos, tais como eletroquímica e equilíbrio químico, onde são enfocados os 

conhecimentos qualitativos e quantitativos das substâncias presentes no meio reacional. 

Para ratificar a importância do conhecimento sobre soluções na formação do futuro 

professor de química, diversos conceitos e procedimentos relacionados a esse conteúdo são 
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apontados em documentos oficiais como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio1 

(OCEM), dentre os quais podem ser citados: diferenciação entre solução, coloide e agregado; 

compreensão do significado matemático da composição de materiais e da concentração em 

massa e quantidade de matéria em soluções; conhecimento das unidades de medidas usadas 

para diferentes grandezas, como massa, energia, tempo, volume, densidade, concentração de 

soluções; cálculos de concentrações em massa de soluções preparadas a partir da massa de um 

soluto e da diluição de soluções, entre outros (BRASIL, 2006). 

Além disso, as soluções são importantes por fazerem parte do cotidiano das pessoas. 

São exemplos de soluções: a água de abastecimento, o ar atmosférico, a gasolina aditivada, o 

soro fisiológico, os produtos de limpeza doméstica, as bebidas gasosas, as ligas metálicas, entre 

outros. Por serem muito comuns no dia a dia e na rotina dos laboratórios, as soluções 

mencionadas neste trabalho serão todas aquosas, isto é, possuem como solvente a água. 

De acordo com a conjectura apresentada, defende-se a seguinte tese: 

O uso de estratégias de ensino de forma contextualizada sobre alguns conteúdos 

relacionados ao conceito de soluções, estruturado na forma de uma unidade didática para 

alunos do curso de licenciatura em química da modalidade a distância da UFRN pode favorecer 

o aprendizado através da reflexão e conhecimento de suas próprias dificuldades, além de 

proporcionar a motivação e participação ativa do alunado. 

Desse modo, alguns aspectos devem ser considerados no planejamento e 

desenvolvimento de uma estratégia de ensino e sua adequação ao contexto da sala de aula. Um 

dos aspectos é o uso dos materiais didáticos, tais como livros, filmes, entre outros, pois 

constituem fontes de informações e ideias. Outro aspecto é a realidade de cada local para 

aproveitar as suas potencialidades e promover um aprendizado ativo por parte dos alunos, 

através de temas que sejam interessantes para os mesmos. Assim, o planejamento de atividades 

deve possibilitar interações entre o material didático, o professor e os estudantes, conforme 

mostrado na Figura 3. 

 

 

                                                           
1
 De acordo com as diretrizes curriculares para a formação de professores em ensino superior, os conteúdos 

abordados na escola da educação básica devem orientar a estrutura curricular do curso de licenciatura. 
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Figura 3 - Interações ao planejar e desenvolver atividades 

 
Fonte: Neves e Silva (2006) 

 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

� Propor atividades contextualizadas, organizadas em uma unidade didática, sobre alguns 

conteúdos considerados de maior dificuldade de compreensão relacionados ao conceito de 

soluções para alunos do curso de licenciatura em química modalidade a distância da UFRN. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Levantar através de fontes bibliográficas as dificuldades de aprendizagem relacionadas 

ao conteúdo de soluções; 

� Analisar a abordagem do conteúdo de soluções presente no material didático impresso 

do curso de licenciatura em química modalidade a distância da UFRN, em termos de conteúdos 

conceituais e apresentação gráfica; 

� Planejar e aplicar uma sequência de atividades, na forma de uma unidade didática, para 

trabalhar alguns conteúdos relacionados ao conceito de soluções de forma contextualizada, a 

partir das dificuldades de aprendizagem apresentadas na literatura e da análise do material 

didático. 

� Identificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos do curso de licenciatura em 

química modalidade a distância da UFRN. 
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Sendo assim, o levantamento bibliográfico das dificuldades de aprendizagem e a 

análise do material didático impresso para as disciplinas do curso de licenciatura em química 

da modalidade a distância da UFRN têm a função de contribuir como eixos norteadores para a 

elaboração da estratégia de intervenção, organizadas na forma de uma unidade didática, 

relacionada ao conteúdo de soluções. 

 

1.4 MOTIVAÇÃO PESSOAL 

 

Assim que conclui o curso de graduação em Farmácia, no ano de 2000, fui aprovada 

no processo seletivo para o mestrado em química analítica na UFRN. Meu projeto tinha como 

título “Níveis de poluentes ambientais em águas residenciais dos bairros Nordeste, Petrópolis e 

Capim Macio em Natal-RN”. Pesquisei a qualidade da água da cidade de Natal utilizando 

vários referenciais de qualidade, principalmente nitrato, substância que na época já preocupava 

a sociedade. Como resultados, publiquei artigos, participei de congressos científicos e 

entrevistas em um telejornal. Recebi o título de mestre em química no ano de 2002. 

Para a realização das análises, recebi ajuda de alguns alunos de graduação e observei 

que os mesmos tinham diversas dificuldades tanto sobre aspectos conceituais quanto 

procedimentais. Muitos não compreendiam o que estavam fazendo como, por exemplo, o 

porquê da diluição da amostra, qual a alíquota necessária, entre outros. Tentando ajudá-los, 

observei que para alguns a dificuldade estava nos cálculos matemáticos e em diferenciar o 

aspecto macroscópico do submicroscópico.  

Apesar de, na época, não ser da área de ensino de química, esta situação me intrigou e 

foi aos poucos tomando corpo como ideia de pesquisa para o doutorado, associando a química 

analítica e o ensino. Considero que não basta ensinar ao aluno as habilidades e procedimentos 

para realizar uma análise química, pois o mesmo, como químico, deve compreender o que está 

fazendo. 

Quanto ao público-alvo, alunos do curso de licenciatura em química a distância da 

UFRN, além da escolha ser motivada por se tratar de uma modalidade em que o número de 

publicações sobre dificuldades de aprendizagem é reduzido, há um fator afetivo envolvido, 

pois sou formada nessa categoria específica de ensino e assim, presenciei as dificuldades que 

os meus colegas de curso apresentavam. 
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1.5 A ESTRUTURA DA TESE 

 

Para a estruturação dos argumentos e considerações que favoreçam a defesa da tese 

objeto desta pesquisa, a mesma foi organizada em cinco capítulos. Este primeiro traz uma visão 

global sobre o trabalho ao explicitar o problema a ser analisado, o tema de estudo, a tese a ser 

defendida e os objetivos a serem cumpridos. 

No segundo capítulo são relatados o aspecto teórico das dificuldades de aprendizagem 

e a importância do seu conhecimento para o ensino de química. Ainda é apresentado o 

levantamento das dificuldades de aprendizagem dos alunos de várias localidades sobre 

soluções, baseadas em trabalhos de diversos autores que pesquisaram sobre essa temática e as 

conclusões referentes a esse capítulo. 

No capítulo três são abordadas a evolução e características da educação a distância, o 

material didático utilizado e sua relação com as dificuldades de aprendizagem, o resultado da 

sua análise e conclusões relacionadas a esse capítulo. 

No quarto capítulo encontra-se a proposta da unidade didática planejada com 

atividades para trabalhar o conteúdo de soluções de forma contextualizada, a identificação das 

principais dificuldades dos alunos do curso de licenciatura em química na modalidade a 

distância da UFRN relacionadas à aprendizagem do conteúdo de soluções, seus resultados e 

conclusões. 

No capítulo cinco estão expostas as considerações finais sobre este estudo. 

E para finalizar, as referências e os apêndices são apresentados. 
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2 AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Este capítulo procura situar à luz da literatura (AKGÜN, 2009; CALIK; AYAS, 2005; 

DEVETAK; VOGRINC; GLAZAR, 2007; NAPPA; INSAUST; SIGÜENZA, 2005; 

OLIVEIRA; GOUVEIA; QUADROS, 2009; PEREIRA; UEHARA; NÚÑEZ, 2012; SILVA, 

2008; SOUZA; CARDOSO, 2009; CARMO; MARCONDES; MATORANO, 2010; 

ECHEVERRIA, 1996; POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009 e outros), as dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes, sua relação com as concepções alternativas e erros conceituais, 

incluindo características, causas e procedimentos para identificação, enfatizando as principais 

dificuldades de aprendizagem relacionadas ao conteúdo de soluções.  

 

2.1 CARACTERÍSTICAS E CAUSAS 

 

Na década de 1960, o processo de ensino e aprendizagem em química centrava-se em 

conhecer os elementos, os compostos químicos e suas transformações, e descrever sua 

obtenção e aplicações. Já na década seguinte, o modelo de ensino por descoberta começa a 

dirigir-se para os aspectos conceituais da química com ênfase nos princípios químicos. A 

expectativa naquele período era de incrementar a preparação científica dos estudantes, 

preparando-os para a carreira universitária. Na década de 1980 e 1990, aconteceram muitas 

discussões sobre as concepções alternativas relacionadas aos fenômenos químicos (SILVA; 

NUÑEZ, 2008). 

De uma forma bem sintética pode-se dizer que as concepções alternativas resultam da 

capacidade individual dos estudantes em dar sentido, isto é, explicação às experiências vividas 

no cotidiano, seja na observação de um fenômeno ou na sua interpretação. Quando comparadas 

aos conhecimentos aceitos pela comunidade científica, tais propostas interpretativas são 

consideradas inconsistentes, incapazes de explicar corretamente as observações dos fenômenos 

científicos. Cabe destacar que a terminologia utilizada na literatura inclui outras denominações, 

variando de um autor para outro, sendo citadas, por exemplo, como ideias prévias, teorias ou 

conceitos ditos espontâneos ou prévios entre outros. É reconhecido que possuem sentidos 

distintos, entretanto, neste trabalho, a terminologia de concepções alternativas será a utilizada 

como o modelo explicativo elaborado pelo estudante para interpretar um dado fenômeno 

científico.  
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Para Oliva (1999), Pozo e Gómez-Crespo (2009), as concepções alternativas possuem 

as seguintes características: 

 

a) Têm caráter implícito, onde as respostas a uma questão não seriam as concepções em si, mas 

uma forma destas se manifestarem, podendo não existir uma correspondência entre as 

manifestações externas e as concepções que estão por trás delas. Os estudantes as utilizam, mas 

muitas vezes são incapazes de verbalizá-las; 

b) São concepções muito persistentes, mantendo-se mesmo após muitos anos de instrução; 

c) São generalizadas, pois são compartilhadas por pessoas de diversas culturas, idades e níveis 

educacionais; 

d) Podem coexistir com outras concepções diferentes para um mesmo fenômeno, pois um 

estudante pode ter diferentes esquemas mentais alternativos sobre um assunto, os quais 

competem entre si, face a uma situação dada; 

e) Têm um nível de sistematicidade limitado, qualitativamente diferente da sistematização do 

conhecimento científico. São ainda, relativamente coerentes, uma vez que o estudante as utiliza 

para enfrentar situações diversas; 

f) São construções do tipo lógico probabilística, com certo nível de incerteza no resultado. 

Assim, a resposta de um estudante a uma questão é resultado de um processo de decisão dentre 

diversos argumentos ou opções que têm o mesmo status. 

g) Em alguns casos, guardam uma notável semelhança com concepções já superadas na própria 

história das disciplinas científicas. 

 

As causas da sua origem e persistência podem estar relacionadas, entre outras razões, 

com a influência das experiências físicas do cotidiano e da linguagem interpessoal e dos meios 

de comunicação, a existência de erros graves conceituais em alguns livros didáticos, as 

concepções alternativas dos professores e utilização de estratégias de ensino e metodologias de 

trabalho pouco adequadas (CARRASCOSA, 2005). 

Existem diferentes procedimentos teórico-metodológicos para identificar, esclarecer as 

origens e categorizar as concepções alternativas dos estudantes sobre determinado fenômeno 

das ciências naturais. Entre eles, questionários, entrevistas clínicas e desenhos. A partir da 

triangulação das respostas destes instrumentos é possível identificar erros conceituais dos 

estudantes e, a partir dessas informações, inferir as concepções alternativas que estão na base 

desses erros conceituais. Tais ideias podem ser compreendidas utilizando-se a metáfora do 

iceberg (Figura 4). 
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Figura 4 - A metáfora do iceberg 

 
Fonte: Silva e Nuñez (2007) 

 

 

Nessa metáfora, o erro conceitual, representado pelo pico do iceberg, é a manifestação 

externa das dificuldades de aprendizagem não superadas. Isso quer dizer que quando os 

estudantes cometem erros relacionados ao conhecimento científico, estes não são exatamente 

suas concepções alternativas, mas sim uma forma delas se manifestarem, pois as mesmas são 

de caráter implícito, representadas pela base do iceberg, não visualizada.  

De acordo com Carrascosa (2005), os erros conceituais possuem características 

comuns, tais como: 

 

a) Repetem-se insistentemente ao longo dos diferentes níveis de ensino; 

b) Estão associados geralmente a uma interpretação sobre um conceito, diferente do que é 

aceito pela comunidade científica; 

c) São respostas expressas de forma rápida, segura, com a ideia de que são corretas; 

d) São equívocos característicos de um grande número de estudantes de diferentes lugares e 

inclusive de alguns professores. 

 

Essa linha de pensamento remete ao termo dificuldade de aprendizagem, que segundo 

Kempa (1991, p. 119), pode existir em “[...] qualquer situação onde o aluno não consegue 

compreender um conceito ou ideia relativamente fácil, o qual seria adquirido como resultado 

de alguma intervenção didática”. Tais dificuldades se manifestam principalmente no baixo 

rendimento acadêmico, pouco interesse pelo estudo, repetência e usualmente uma atitude 

passiva em sala de aula (CÁRDENAS, 2006). 
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Ainda segundo Kempa (1991), a dificuldade de aprendizagem surge como resultado 

de um ou mais dos seguintes fatores: 

 

a) à natureza das ideias prévias ou concepções alternativas, ou a pouca aquisição para 

estabelecer conexões significativas com os conceitos que se deseja que os estudantes 

aprendam; 

b) às relações entre a demanda ou complexidade de uma tarefa a ser aprendida e a capacidade 

do estudante para organizar e processar a informação; 

c) à competência linguística; 

d) à pouca coerência entre o estilo de aprendizagem do estudante e o estilo de ensino do 

professor. 

 

Jiménez-Aleixandre et al. (2007), relacionaram argumentos que justificam as 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes, a saber: 

 

a) Intrínsecos da própria disciplina de química: 

- Existência de três níveis de descrição da matéria: macroscópico, submicroscópico e 

simbólico; 

- Caráter evolutivo dos modelos e teorias, induzindo à necessidade de realizar sucessivos 

processos de integração e diferenciação ao longo da aprendizagem escolar; 

- Ambiguidades e limitações da linguagem química: terminações, símbolos, fórmulas, 

representações gráficas, equações químicas, modelos; 

b) Pensamento dos estudantes, como a influência da percepção macroscópica em análise do 

mundo submicroscópico, tendência em utilizar explicações metafísicas ou teológicas em lugar 

de explicações físicas, uso do pensamento analógico de forma superficial;  

c) Processo de instrução recebido, como a apresentação de forma pronta e acabada dos 

conceitos e teorias, de conceitos em um contexto reducionista, uso de critérios de sequência 

inadequados. 

 

Pozo e Gómez-Crespo (2009) relacionaram algumas dificuldades de aprendizagem que 

os alunos encontram quando se deparam com o estudo da química, como: concepção contínua e 

estática da matéria, a não diferenciação entre mudança física e química, atribuição de 

propriedades macroscópicas a átomos e moléculas, dificuldades para compreender e utilizar o 

conceito de quantidade de substância, dificuldades para estabelecer as relações quantitativas 
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entre massas, quantidades de substâncias e dificuldades para interpretar o significado de uma 

equação química ajustada. Essas dificuldades de aprendizagem seriam determinadas pela forma 

como o aluno organiza seus conhecimentos a partir de suas próprias teorias explicativas.  

Assim, os alunos de química também têm apresentado dificuldades de aprendizagem 

relacionadas aos procedimentos no contexto escolar, que incluem habilidades ou destrezas 

como a observação e a classificação, técnicas específicas do trabalho intelectual e 

experimental. Os procedimentos são conjuntos de pautas e roteiros utilizados para obter um 

resultado ou meios que nos ajudam a conseguir alcançar uma meta. São formas de proceder 

que incluem táticas e métodos que ajudam a coletar a informação, organizar a informação e 

estabelecer novas relações facilitando assim o processo de metacognição (SILVA; NUÑEZ, 

2009). 

Para Pozo e Gómez-Crespo (2009, p. 186), existem “[...] alguns procedimentos para a 

aprendizagem de química que, devido ao seu caráter geral ou instrumental, geralmente não são 

ensinados especificamente, e, contudo, afetam o rendimento dos alunos”. Os procedimentos 

mais comuns são:  

 

a) Aquisição de conhecimento: requer desenvolver estratégias eficazes para tomar notas, 

selecionando a informação mais relevante e organizando-a. Outros tipos são todas as 

mnemônicas e estratégias de revisão, que facilitam a lembrança literal da informação.  

b) Interpretação e análise da informação: representa o núcleo dos procedimentos necessários 

para resolver problemas de química, ao exigir a capacidade de traduzir a informação de um 

código para outro, como a formulação química, interpretar fenômenos, realizar cálculos 

utilizando estratégias de cálculo proporcional, decodificar gráficos e tabelas, entre outros. 

c) Compreensão da informação: requer dominar estratégias necessárias para a compreensão de 

textos científicos, diferenciando os níveis das ideias e comparando os diferentes modelos. 

d) Comunicação da informação: representa a capacidade de argumentar, redescrever e 

comunicar os próprios conhecimentos. 

 

Para Silva e Nuñez (2009), dentre os procedimentos necessários para o trabalho 

experimental na aprendizagem da Química, a observação representa um procedimento chave. A 

partir dessa característica, pode-se destacar que a observação se relaciona com outros 

procedimentos da atividade experimental, tais como: a descrição, a operacionalização de 

variáveis, a medição, a construção e interpretação de gráficos, a argumentação, entre outros. 
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Dessa forma, pesquisas sobre as concepções alternativas têm possibilitado identificar 

erros conceituais e dificuldades de aprendizagem. No ensino de Química, as dificuldades de 

aprendizagem dos conceitos e habilidades manifestam-se nas variadas concepções alternativas 

dos estudantes e dos erros na solução de situações problemas e de exercícios (SILVA; NUÑEZ, 

2008). 

 

2.2  LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

SOBRE SOLUÇÕES 

 

O levantamento bibliográfico que trata das dificuldades de alunos de várias 

localidades relacionadas à aprendizagem do conteúdo de soluções, primeiro objetivo específico 

deste trabalho, foi realizado utilizando diversos tipos de publicações, por se tratar de um 

assunto divulgado tanto em livros, dissertações, teses e artigos de periódicos. 

Para a coleta dos artigos foram utilizadas consultas a portais de buscas tais como o 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), Science direct, Web of Science, Scielo e Google Scholar, baseada em palavras-

chave relacionadas a este estudo. Para a seleção de outros materiais, como livros, dissertações e 

teses, foram examinadas as referências bibliográficas mais citadas nos artigos coletados nos 

portais. 

Em função da especificidade da temática deste trabalho, onde inicia da abrangência 

das pesquisas sobre dificuldades de aprendizagem, partindo para aquelas relacionadas à 

química e, por fim, restringindo ao conteúdo de soluções, foram selecionados 20 artigos 

considerados mais representativos, desde o ano de 1989 até 2013. 

Após a seleção dos artigos que envolvem especificamente as dificuldades de 

aprendizagem relacionadas ao conteúdo de soluções, os respectivos periódicos foram 

organizados de acordo com o sistema brasileiro de avaliação de periódicos, Webqualis, 

mantido pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 

assumindo a classificação adotada por esta agência para a estratificação dos mesmos nas áreas 

de Educação, Ensino e Química (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Seleção das publicações relacionadas às dificuldades sobre soluções 
(continua) 

AUTOR PERIÓDICO ANO 
PÚBLICO 

ALVO 
ESTRATO DA ÁREA 

EDUCAÇÃO ENSINO QUÍMICA 
AKGÜN, A Education and 

Science 
2009 Estudantes de 

graduação da 
Turquia 

- - - 

AWAN, A. S. et 
al.  

Journal of 
Elementary 
Education 

2011 Estudantes do 
ensino secundário 
do  Paquistão 

- - - 

CALYK, M. International 
Journal of 
Science and 
Mathematics 
Education 

2005 Estudantes do 
ensino básico e 
superior da 
Turquia 

- - - 

CALYK M. e 
AYAS, A. 

International 
Education 
Journal 

2005 Estudantes de 
escolas primárias 
e secundárias da 
Turquia 

- - - 

CALYK, M; 
AYAS, A.; 
EBENEZER, J. 
V. 

Journal of 
Science 
Education and 
Technology 

2005 Artigo de revisão A1 - - 

CARMO, M. P.; 
MARCONDES, 
M. E. R 

Química Nova 
na Escola 

2008 Estudantes de 2ª e 
3ª séries do 
Ensino Médio de 
São Paulo-SP. 

B2 B1 B3 

CARMO, M. P.; 
MARCONDES, 
M. E. R.; 
MARTORANO, 
S. A. A.  

Revista 
Eletrônica de 
Enseñanza de 
las Ciências 

2010 Estudantes de São 
Paulo – SP do 
ensino médio 

A2 A2 B5 

DEVETAK, I.; 
VOGRINC, J.; 
GLAZAR, S. A 

Research in 
Science 
Education 

2007 Estudantes da 
Eslovênia do 
ensino médio 

A1 A1 - 

ECHEVERRÍA, 
A. R 

Química Nova 
na Escola 

1996 Estudantes de 
campinas – SP do 
ensino médio 
 

B2 B1 B3 

KALIN, B.; 
ARIKIL, G. 

Electronic 
Journal of 
Science and 
Mathematics 
Education 

2010 Estudantes de 
graduação da 
Turquia 

- - - 

KARIPER, I. A. Latin-
American 
Journal of 
Physics 
Education 

2013 Estudantes de 
graduação em 
ciências da 
Turquia 

- B1 - 

NAAH, B. 
M.;SANGER, 
M. J. 

Chemistry 
Education 
Research and 
Practice 

2012 Estudantes de 
graduação dos 
Estados Unidos 

A1 - B4 
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Quadro 1 – Seleção das publicações relacionadas às dificuldades sobre soluções. 
 (conclusão)

AUTOR PERIÓDICO ANO 
PÚBLICO 

ALVO 
ESTRATO DA ÁREA 

EDUCAÇÃO ENSINO QUÍMICA  
NAPPA, N.; 
INSAUST, M. 
J.; SIGUENZA. 
A. F 

Revista 
Eureka sobre 
Enseñanza y 
Divulgacíon 
de las 
Ciências. 

2005 Estudantes da 
Argentina do 
ensino médio 

B4 B1 - 

NERY, A. L. P.; 
LIEGEL, R. M.; 
FERNANDEZ, 
C 

Revista 
Eletrônica de 
Enseñanza de 
las Ciencias 

2007 Estudantes do 
Ensino Médio em 
São Paulo 

A2 A2 B5 

OLIVEIRA, S. 
R.; GOUVEIA, 
V. P.; 
QUADROS, A. 
L 

Química Nova 
na Escola 

2009 Estudantes de 
Belo Horizonte – 
MG do ensino 
médio 

B2 B1 B3 

PEREIRA, J. E.; 
UEHARA, 
F.M.G.; 
NÚÑEZ, I. B.  

Revista Holos 2012 Candidatos  do 
Rio Grande do 
Norte ao 
vestibular da 
UFRN (2012) 

B2 B5 C 

PRIETO, T.; 
BLANCO, A.;  
RODRIGUEZ, 
A. 

International 
Journal of 
Science 
Education 

1989 Estudantes da 
Espanha entre 11 
e 14 anos 

A1 A1 - 

SMITH, K. C.; 
NAKHLEH, M. 
B 

Chemistry 
Education 
Research and 
Practice 

2011 Estudantes de 
graduação e 
graduados dos 
Estados Unidos 

A1 - B4 

SOUZA, K. A. 
F. D.; 
CARDOSO 

Química Nova 2009 Estudantes de 
Pós-graduação 
Instituto de 
Química da 
UNESP 

B2 B4 B2 

UZUNTIRYAK
I, E.;GEBAN, 
O. 

Instructional 
Science 

2005 Estudantes de 
escolas primárias 
da Turquia 

- - - 

Fonte: Autoria própria 

 

Assim, foram selecionados 16 diferentes periódicos e, apesar de 06 não estarem 

qualificados de acordo como o sistema Webqualis citado anteriormente, seus artigos foram 

também escolhidos por serem considerados importantes ao relatarem resultados relacionados a 

países do oriente, onde vivenciam culturas e sistemas educacionais próprios. 

Além desses artigos, muitos relatos sobre dificuldades de aprendizagem relacionadas 

ao conteúdo de soluções foram encontrados em livros, dissertações e teses (ECHEVERRÍA, 

1993; SILVA, 2008; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE. et al., 2007; POZO; GÓMEZ-CRESPO, 

2009, entre outros). 
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Após a seleção das publicações científicas, realizou-se sua leitura cuidadosa, apoiada 

no primeiro ponto referente ao objeto de estudo desta pesquisa, a saber: o levantamento através 

de fontes bibliográficas as dificuldades de aprendizagem relacionadas ao conteúdo de soluções. 

Assim, frente às crescentes investigações didáticas sobre as dificuldades de 

aprendizagem, especificamente na área da Química, diversos conteúdos já foram estudados, 

por exemplo, reações químicas (MORTIMER; MIRANDA, 1995), ligações químicas 

(FERNANDEZ; MARCONDES, 2006), matéria (MORTIMER, 1995), equilíbrio químico 

(MACHADO; ARAGÃO, 1996) e soluções químicas (ECHEVERRIA, 1993), por se tratarem 

de assuntos essenciais ao desenvolvimento do conhecimento do aluno, sendo necessário 

transitar entre os três diferentes níveis de conhecimento. 

Especificamente, o estudo do conteúdo de soluções, para Sá e Silva (2008, p.01), é 

importante, pois:  

 

O tema “Soluções” está relacionado a várias situações vivenciadas pelas pessoas no 
seu cotidiano, uma vez que muitas substâncias utilizadas apresentam-se sob a forma 
de soluções, como por exemplo: o ar atmosférico, bebidas, objetos metálicos, etc. 
Portanto, é interessante que as pessoas relacionem os conceitos estudados em sala de 
aula com as situações do dia a dia. 

 

 

Aliado a isso, a maioria dos experimentos nas aulas práticas de química acontece com 

os reagentes em solução, que, de uma forma geral, é o meio mais usado nas transformações 

químicas. Nesses estudos são enfocados os conhecimentos qualitativos e quantitativos das 

substâncias presentes no meio reacional, sendo, portanto, essencial para a formação do aluno. 

Ainda, o estudo de soluções é necessário para o entendimento de outros conteúdos como 

transformações químicas, eletroquímica e equilíbrio químico (CARMO; MARCONDES; 

MATORANO, 2010).  

Calik e Ayas (2005), também afirmam que as soluções químicas, por causa da sua 

importância, têm atraído atenção de muitos pesquisadores que se focam nas diferentes 

perspectivas e procuram elucidar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes sobre os 

conceitos envolvidos.  

Outros estudos mostram que os alunos têm, sobre os diversos fenômenos que 

envolvem reações em soluções aquosas, concepções bem diferentes daquelas aceitas pela 

comunidade científica, pois envolve o domínio de uma série de conceitos como íons, 

moléculas, átomos, elementos, etc. (NERY; LIEGEL; FERNANDEZ, 2007).  
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Neste sentido, Akgün (2009) avaliou 40 estudantes de graduação do curso de ciências, 

de uma universidade localizada na província de Diyarbakir, na Turquia. Como resultado, 

constatou que alguns estudantes não compreendem o nível submicroscópico da matéria, o 

processo de dissolução e os termos soluto e solvente, pois possuem a ideia que as moléculas 

líquidas, por serem maiores, dissolvem as substâncias sólidas e que a temperatura causa a 

quebra de ligações entre as moléculas. Além disso, apresentam dificuldade em utilizar, de 

forma adequada, os termos solução, solubilidade, polaridade e diferenciar fenômenos físicos e 

químicos.  

Na mesma linha de investigação, Calik e Ayas (2005) avaliaram estudantes de 

diferentes níveis de ensino entre 13 e 17 anos de escolas primárias e secundárias da cidade de 

Trabzon, também na Turquia e verificaram que alguns estudantes têm dificuldade em 

compreender termos como solução, solvente e soluto, solubilidade, mistura homogênea e 

heterogênea. Muitos alunos pensam que soluto é um sólido, componente ativo e solvente é um 

líquido, componente passivo. Não compreendem os termos hidratação e hidrólise e assim 

confundem dissolução com a ocorrência de reação química.  

Apesar de Akgün (2009), Calik e Ayas (2005) avaliarem níveis de escolaridade 

diferentes, pode-se observar que as dificuldades de aprendizagem dos estudantes são 

praticamente as mesmas. Isto é, muitos estudantes trazem suas concepções do ensino médio 

para o ensino superior. 

Na Eslovênia, Devetak, Vogrinc e Glazar (2007) pesquisaram 408 alunos do ensino 

médio. Como resultado, verificaram que a maioria dos estudantes tem a dificuldade em 

compreender o nível submicroscópico da matéria e assim, explicar o comportamento das 

partículas e o processo de dissolução. Também não compreendem a linguagem simbólica da 

química, os conceitos de soluto, solvente e dissolução, bem como os de soluções iônicas, 

moleculares, saturadas e insaturadas. 

Segundo Nappa, Insaust e Sigüenza (2005), muitos estudantes possuem uma 

concepção contínua e estática da matéria, o que dificulta a compreensão de molécula, átomo, 

substâncias simples e compostas. Por estes motivos, alguns estudantes não compreendem a 

solubilidade das substâncias, atribuindo propriedades macroscópicas ao submicroscópico. 

Muitos, ainda, não compreendem o conceito de polaridade, interações moleculares, 

transformações físicas e químicas. Estas dificuldades de aprendizagem fazem parte de um 

estudo onde foram avaliados 40 estudantes do ensino médio, todos argentinos, da província de 

San Juan.  
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Em relação aos estudos desenvolvidos no Brasil, os investigadores Oliveira, Gouveia e 

Quadros (2009) também avaliaram estudantes do ensino médio, do estado de Minas Gerais. 

Estes autores constataram que muitos estudantes não compreendem a linguagem química, o 

conceito de polaridade, miscibilidade, solubilidade e mistura homogênea e heterogênea. Deste 

modo, foi observado que a maioria dos estudantes se expressa utilizando termos comuns do 

cotidiano, confirmando que os conceitos científicos vistos em sala de aula não foram 

assimilados. 

Candidatos ao vestibular da UFRN, no Rio Grande do Norte, também foram avaliados 

neste aspecto. Pereira, Uehara e Núñez (2012) concluíram que muitos candidatos confundem 

fenômenos físicos e químicos. Isso leva a erros como afirmar que a substância se dissolve, pois 

acontece uma reação química. Outra dificuldade de aprendizagem está relacionada com a 

precisão conceitual, o que se observa a não diferenciarem substância pura e mistura. Na 

solução de problemas quantitativos que exigem o estabelecimento de relações 

estequiométricas, os candidatos usam falsas leis de conservação de mols, não consideram os 

coeficientes e as atomicidades e não compreendem o significado das leis das proporções 

definidas. Essas dificuldades estão associadas e não existe uma diferenciação entre os níveis 

macroscópico e submicroscópico.  

Silva (2008), em sua dissertação de mestrado, avaliou estudantes iniciantes do curso 

de química da UFRGS localizada no estado do Rio Grande do Sul. Entre as respostas 

inadequadas dos estudantes destacam-se: a não necessária diferenciação entre os processos de 

dissolução e dissociação; a generalização do processo de dissociação para a solubilidade dos 

sólidos, dessa forma, prevendo a presença de íons em substâncias de caráter eminentemente 

molecular, como o açúcar; a dissociação tendo o soluto como fator causal, dissociando a água 

em seus íons; além de explicar erroneamente a regra de dissolução e conceito de polaridade das 

moléculas.  

Estudantes de pós-graduação do Instituto de Química da UNESP, no estado de São 

Paulo, igualmente foram avaliados neste aspecto. Souza e Cardoso (2009) constataram que 

alguns estudantes limitaram-se à confirmação das propriedades macroscópicas, atendo-se à 

descrição apenas em nível fenomenológico. É possível observar a interpretação inadequada não 

só do fenômeno de dissolução de uma substância molecular, mas também do próprio fenômeno 

de condução elétrica, dado que se afirma a não condução, mesmo havendo a presença de íons. 

Existem situações em que fica evidenciada a concepção de que a ocorrência da ionização 

apresenta-se como fenômeno decorrente da solubilização de um eletrólito. Ou seja, não existe 

dissolução sem que ocorra ionização ou dissociação. 



35 
 

Carmo, Marcondes e Matorano (2010) verificaram que os estudantes do ensino médio 

do estado de São Paulo fornecem explicações macroscópicas aos conceitos relacionados às 

interações entre as partículas, solubilidade, solução e ao processo de dissolução, manifestando 

ideias que soluções são misturas sem ênfase na característica homogênea do sistema, 

influenciados pelos aspectos observáveis e pelas experiências que vivem no cotidiano. No 

entanto, considerando os currículos de Química, o entendimento do nível submicroscópico do 

tema solução é importante, pois tópicos como transformações químicas, eletroquímica e 

equilíbrio químico poderiam atingir um melhor nível de compreensão. 

Apesar da sua importância, ensinar o conceito de solução vinculado à noção 

submicroscópica do processo de dissolução, não tem se mostrado uma prática pedagógica 

muito efetiva, e o que se percebe é a valorização dos aspectos quantitativos em detrimento dos 

aspectos qualitativos. Por consequência, algumas concepções de estudantes sobre as soluções 

podem ser verificadas, como, por exemplo, a existência de espaços vazios nas substâncias 

como a causa da dissolução e da formação de uma mistura homogênea; que a água não é 

importante no processo de dissolução, atribuindo a este solvente universal um papel 

secundário; que a interação é possibilitada pelo tamanho das partículas que se encaixam. 

Assim, muitos mostraram maiores dificuldades em compreender o processo de dissolução do 

açúcar em relação ao do sal, o que evidencia a ausência de uma compreensão submicroscópica 

de dissolução com prioridade aos aspectos macroscópicos e quantitativos. Echeverria (1996) 

obteve essas informações em uma pesquisa com alunos do ensino médio da cidade de 

Campinas - SP.  

Desse modo, dificuldades na construção de noções mais complexas em relação a esse 

tema poderiam estar ligadas aos conceitos prévios não articulados pelo aluno, à ausência de 

uma visão submicroscópica por parte do professor e ao emprego de um material didático que 

valorize aspectos quantitativos. Assim, o que se percebe é o abandono de práticas pedagógicas 

que conjecturem tais finalidades (CARMO; MARCONDES, 2008). 

Embora Echeverria (1996), Carmo e Marcondes (2008) e outros autores citados 

anteriormente afirmarem que o ensino de química valoriza mais os aspectos quantitativos do 

conteúdo soluções, o aprendizado relacionado a este assunto também não vem alcançando os 

resultados esperados, pois muitos alunos continuam a não compreender e não saber calcular, 

por exemplo, concentração e diluição. Isto é, têm dificuldade em operacionalizar variáveis. 

Neste aspecto, Pozo e Gómez-Crespo (2009) afirmam que as relações quantitativas 

também constituem uma parte importante do estudo dos conteúdos da química. Para isso, é 

necessário o uso combinado de três esquemas de quantificação, cujo uso está muito longe de 
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ser habitual entre os estudantes, inclusive os universitários: a proporção, a probabilidade e a 

correlação, sendo a proporção o esquema que precisa ser utilizado com mais frequência durante 

o aprendizado da química. 

Contudo, as relações de proporcionalidade causam grandes dificuldades aos estudantes 

e podem representar verdadeiros obstáculos à aprendizagem, levando em consideração o 

número de proporções diferentes e sucessivas que aparecem nos problemas de química, por 

exemplo. Isso faz com que os estudantes precisem estabelecer estratégias complexas que 

permitam organizar os passos sucessivos para encontrar uma resposta (POZO; GÓMEZ-

CRESPO, 2009). 

Em relação ao estudo de soluções, é necessário calcular, interpretar ou comparar 

concentrações. Isto gera dificuldades aos estudantes e se devem, sobretudo, ao fato de a 

concentração ser função de duas variáveis, diretamente proporcional a uma – a quantidade de 

substância – e inversamente proporcional à outra – o volume da solução (POZO; GÓMEZ-

CRESPO, 2009). 

Enfim, para uma melhor visualização dos dados do levantamento bibliográfico 

realizado, as principais dificuldades de aprendizagem dos alunos sobre o conteúdo de soluções 

foram quantificadas percentualmente em relação ao total de publicações e apresentadas no 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Proporção (%) das principais dificuldades de aprendizagem sobre soluções 
encontradas no levantamento bibliográfico 

 
Fonte: Autoria própria 
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No entanto, Carrascosa (2005) afirma que o principal interesse das investigações sobre 

as dificuldades de aprendizagem não reside no conhecimento detalhado das mesmas em cada 

um dos campos dos conhecimentos científicos. A fecundidade desta linha de investigação está 

associada, sobretudo, à elaboração fundamentada de um novo modelo para a introdução dos 

conceitos científicos teóricos e a aprendizagem das ciências em geral.  

 

2.3 CONCLUSÕES 

 

No levantamento bibliográfico realizado percebemos a existência de inúmeros estudos 

relacionados em saber como os estudantes aprendem e, mais especificamente porque eles não 

aprendem. Nosso foco dirigia-se a esse segundo aspecto procurando delinear as causas, ou 

melhor, as dificuldades de aprendizagem. Assim, caminhamos pelos diferentes níveis de ensino 

e observamos que algumas das dificuldades identificadas na educação básica se perpetuam no 

ensino superior. Também destacamos a amplitude dos estudos permeando diferentes culturas 

pelo mundo e da relevância dos periódicos revisados no sistema Qualis com estratificação tanto 

para a área de Ensino como de Química, segundo a CAPES.  

Conhecer tais dificuldades relacionadas às razões pelas quais os alunos não aprendem 

é fundamental para orientar o trabalho do professor no planejamento didático para o ensino dos 

conceitos químicos. Assim, à luz da literatura destacamos que as principais dificuldades de 

aprendizagem, muitas vezes expressas como erros conceituais, referentes a alguns conceitos 

relacionados com o conteúdo de soluções ou ainda que tenham alguma proximidade com estes 

conceitos são: a pouca compreensão do nível submicroscópico dos fenômenos; não relacionar 

e, consequentemente, não compreender os conceitos químicos envolvidos; não saber 

diferenciar fenômeno físico de fenômeno químico; a utilização inadequada da linguagem 

química ou ainda o não entendimento da mesma; confusões e/ou limitações para explicar e 

compreender a solubilidade molecular; a pouca habilidade em operacionalizar variáveis durante 

a resolução de exercícios, tais como decodificar tabelas, realizar cálculos matemáticos entre 

outros. 

A partir do levantamento bibliográfico, foi possível identificar uma melhor base para 

orientar nosso próximo objetivo específico que tratava de analisar os materiais didáticos 

elaborados para os alunos do curso de licenciatura em química da UFRN na modalidade a 

distância. Intencionávamos saber se tais materiais poderiam ou não contribuir com erros 

conceituais ou concepções alternativas as quais poderiam promover dificuldades na 

aprendizagem destes conceitos. Além disso, as dificuldades de aprendizagem levantadas foram 
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fundamentais para nos orientar na elaboração e planejamento das atividades de ensino em 

nosso processo de intervenção. 
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3 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O MATERIAL DIDÁTICO 

 

Este capítulo aborda a educação a distância, sua evolução, definição e características. 

Comenta ainda sobre o material didático impresso utilizado no curso de licenciatura em 

química na modalidade a distância da UFRN e analisa, em termos de dificuldades de 

aprendizagem, a abordagem relacionada ao conteúdo de soluções. 

 

3.1 DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

 

No Brasil, a modalidade de educação a distância criada pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) obteve respaldo legal com a Lei 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 

de dezembro de 1996. Em 20 de dezembro de 2005, entrou em vigor o Decreto 5.622, que 

estabeleceu a política de garantia de qualidade no tocante aos aspectos ligados a esta 

modalidade.  

De acordo com o Art. 1o do Decreto 5.622/05, a educação a distância apresenta a 

seguinte definição: 

 

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 
e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos.  

 

 

Hamawaki e Pelegrini (2009) reforçam que a educação a distância remete ao processo 

de ensino-aprendizagem mediado por meios de comunicação, em que os professores e alunos 

estão separados temporalmente e espacialmente, podendo ou não haver momentos presenciais. 

Silva e Costa (2011, p. 2) também citam que: 

 

[...] a educação a distância tem como uma de suas características a separação física 
entre professor e aluno, dependendo assim de algum tipo de tecnologia para viabilizar, 
midiatizar ou promover interação entre os envolvidos no processo educacional. 
 

 

Como visto, e segundo a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED, 

2014), muitas são as definições possíveis, mas há um consenso em torno da ideia de que a 

educação a distância é a modalidade de educação em que as atividades de ensino-aprendizagem 
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são desenvolvidas, na maioria das vezes, sem que alunos e professores estejam presentes no 

mesmo lugar à mesma hora. 

Historicamente, o primeiro momento da educação a distância se destacou no ensino 

por correspondência com a produção e distribuição de material impresso. No segundo 

momento se destacaram: o rádio, a TV, a teleconferência e o videotape. O terceiro revelou o 

uso da rede de computação com as videoconferências, CD–ROM e softwares educacionais. E 

em seguida, veio o ápice, com o grande uso da internet (SILVA; COSTA, 2010). 

Deve-se observar, no entanto, que o uso inovador da tecnologia aplicado à educação a 

distância deve estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que proporcione aos estudantes 

interagir, desenvolver projetos compartilhados, reconhecer e respeitar diferentes culturas e 

construir seu próprio conhecimento. E ainda, a “[...] interdisciplinaridade e contextualização, 

em termos de formação do sujeito social, com uma compreensão mais ampla de sua realidade, 

devem ser contempladas nos projetos de cursos ofertados na modalidade a distância.” 

(BRASIL, 2007, p. 9). 

Portanto, na educação a distância, “[...] existe um tratamento especial aos conteúdos, 

aos materiais didáticos, aos meios tecnológicos, aos sistemas tutorias e a avaliação.” (SILVA; 

COSTA, 2011, p. 2). 

De acordo com a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED, 2014), o 

primeiro ponto positivo é a possibilidade de incluir, em todas as formas de educação (formal e 

informal), as pessoas incapacitadas de se deslocarem até a uma instituição convencional de 

aprendizagem. Como exemplos, têm-se os deficientes físicos, pessoas que moram em lugares 

isolados e outras, que por força maior, não podem sair de casa por estarem cuidando dos filhos, 

por estarem enfermas ou serem de idade avançada. Outros beneficiados são pessoas que 

trabalham e não podem frequentar aulas presenciais em horários tradicionais. 

Silva e Costa (2011, p. 2) relatam ainda que “[...] a EAD promove: desenvolvimento 

de competências, habilidades, respeito mútuo, formação de comunidades de aprendizagem e 

redes de convivência, dentro de um contexto pedagógico”.  

Deste modo, a educação a distância democratiza o acesso à educação, além de 

propiciar uma aprendizagem autônoma e ligada à experiência individual, permitindo que o 

aluno seja realmente ativo, responsável pela sua aprendizagem e, principalmente, aprenda a 

aprender. Incentiva também a educação permanente, permitindo a atualização e o 

aperfeiçoamento profissional (SANTOS, 2006). 

No entanto, a educação a distância possui algumas limitações, por requerer do aluno 

disciplina para determinar e cumprir horários de estudar e ainda, podem ocorrer falhas no 
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processo de ensino-aprendizagem se houver algum problema com a tecnologia ou se o uso for 

inadequado (ABED, 2014). 

Desse modo, Sobral e Ruiz (2007) relatam que a ideia de autoaprendizagem necessária 

na educação a distância é árdua, pois do aluno é exigida uma motivação maior para os estudos. 

Existe o desafio que este sistema de ensino possa formar profissionais reflexivos, críticos e 

criativos, através de uma metodologia que rompa com o ensino convencional dogmático, 

expositivo e memorístico. 

Santos (2006, p. 5) ainda afirma: 

 

Além de romper o paradigma da tutela do professor, que muitas vezes gera 
insegurança no aprendiz, a EAD exige equipes especializadas na preparação, 
confecção e distribuição de material e o uso de uma nova linguagem na relação 
professor/aluno agora mediada pelo material distribuído. Tais efeitos possam ser 
minimizados através do planejamento detalhado e calcado na realidade do aprendiz. 

 

 

Todos os aspectos acima citados são importantes para a educação a distância, que no 

geral é desenvolvida em um ambiente virtual de aprendizagem. No entanto, o material didático 

impresso é o objeto de estudo dessa pesquisa, devido à possibilidade de ser uma das causas das 

dificuldades de aprendizagem e por tratar-se da principal fonte de informação utilizada pelos 

alunos do curso de química a distância da UFRN.  

 
3.2 MATERIAL DIDÁTICO IMPRESSO 

 

Muitas são as ferramentas de ensino especialmente utilizadas no processo ensino-

aprendizagem na educação a distância. Entre elas estão o vídeo, mensagem eletrônica, chat, 

fórum de discussão e material impresso (HAMAWAKI; PELEGRINI, 2009). 

Fernandez (2009) faz referência ao material didático impresso como um recurso que 

utiliza o papel como suporte de comunicação, que foi proposto com a finalidade específica de 

desenvolver a aprendizagem e assume uma configuração, em termos de forma e de conteúdo, 

que se ajusta a concepção teórica que lhe deu origem. Sua distribuição pode ser física, já 

impressa no papel, ou eletrônica, cujo suporte principal é o computador, que pode ser impresso 

pelo próprio aluno. 

Esse tipo de material é o meio básico mais utilizado na educação a distância, por 

direcionar e propiciar a aprendizagem do aluno, em especial por esse realizar sozinho suas 

atividades. É também o meio mais econômico, necessita de um pessoal reduzido para sua 
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elaboração e produção e há facilidade em multiplicar e distribuir. Assim, o material impresso é 

um apoio à aprendizagem autônoma, onde o aluno interage, o que torna o processo de 

aprendizagem mais rico e significativo (HAMAWAKI; PELEGRINI, 2009). 

Silva et al. (2007, p.2) também relatam que “o material impresso (livros didáticos, 

livro-texto, manuais), apesar de ser considerado um método tradicional, continua sendo um 

recurso de ensino e aprendizagem muito utilizado na educação a distância”. Isto pode ser 

justificado pelo fato do material impresso ser um recurso didático eficaz e quando bem 

planejado é o que melhor atende a grande desigualdade social e extensão territorial do Brasil.  

Fernandez (2009) esclarece que o material didático impresso é um recurso pedagógico 

que tem características didáticas, cuja função primeira é a de favorecer a aprendizagem e 

somente depois é que devem ser considerados os aspectos de praticidade e economia. E 

especificamente em relação ao livro-texto, informa que se trata de um recurso básico e fonte 

primária de grande parte de curso EAD, pois apresenta o conteúdo a ser estudado, em 

determinada sequência, e é usado como referência teórica para a realização das atividades de 

um curso. Este é o tipo de material didático impresso utilizado no ensino a distância da UFRN. 

Fernandez (2009) ainda relacionou aspectos relevantes na preparação de materiais 

impressos para EAD. Um deles é a qualidade da linguagem adotada, que deve ser direta, clara 

expressiva e dialogada, o outro é a relevância da seleção e organização do conteúdo tratado. 

Para isso, iniciar por uma visão geral do que será estudado é importante para que o aluno se 

situe. Em seguida, apresentar o conteúdo teórico-prático dispondo as ideias e suas relações de 

sequência e consistência, possibilita ao aluno identificar os vínculos que tornam o texto uma 

unidade. E, ao final, retomar o caminho percorrido pelo texto para promover o exercício da 

síntese, resulta para o aluno, a apropriação dos conceitos-chave do conteúdo abordado. 

Portanto,  

 

[...] apesar de todo desenvolvimento tecnológico pelo qual a EAD vem passando, o 
material didático impresso é um componente significativo na maioria dos programas, 
e as possibilidades de uso desse material estão em decidir entre elaborar, adaptar, ou 
simplesmente utilizar o que está disponível, exigindo do professor da EAD uma séria 
reflexão sobre os aspectos pedagógicos. (SILVA; COSTA, 2011, p.4). 
 

Diante da importância dessa ferramenta de ensino, um dos grandes desafios na EAD é 

produzir um material didático capaz de garantir a unidade entre os conteúdos trabalhados e 

provocar a necessária interatividade do processo ensino e aprendizagem. Avaliar o uso dos 

materiais didáticos impressos é um meio para identificar como os conteúdos estão chegando 

aos alunos.  
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De acordo com os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância 

(BRASIL, 2007, p. 13): 

 

O Material Didático, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da 
forma, deve estar concebido de acordo com os princípios epistemológicos, 
metodológicos e políticos explicitados no projeto pedagógico, de modo a facilitar a 
construção do conhecimento e mediar a interlocução entre estudante e professor, 
devendo passar por rigoroso processo de avaliação prévia (pré-testagem), com o 
objetivo de identificar necessidades de ajustes, visando o seu aperfeiçoamento. 

 

 

Na educação a distância, o material didático impresso é um meio que dissemina os 

conteúdos e as propostas pedagógicas, tornando-se um instrumento concebido, elaborado e 

construído para favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, para que esse 

material alcance um nível satisfatório, estimulando o diálogo com o aluno, precisa estar 

pautado em critérios de qualidade que possam ser identificados desde a sua concepção até a sua 

utilização, e ao mesmo tempo possibilitem a avaliação do mesmo (SILVA; COSTA, 2011). 

Muitos autores, em suas pesquisas, desenvolveram critérios de avaliação do material 

didático utilizado na EAD. Silva et al. (2007) relataram que devem ser contemplados os 

conteúdos e como eles foram levantados, a linguagem utilizada, o estilo, a coesão e a coerência 

do texto, ícones, ilustrações e gráficos de boa qualidade, referências e citações feitas de forma 

adequada bem como aspectos técnicos e estéticos. 

Fernandez (2009) sugere especificamente que a linguagem utilizada no material deve 

ser clara, direta, expressiva e dialogada. Ainda esclarece que este é o aspecto que apresenta a 

maior dificuldade, visto que muitos autores utilizam textos resultantes de suas produções 

científicas e costumam não levar em consideração o perfil de seus alunos, exigindo 

conhecimentos prévios que os mesmos ainda não possuem. 

Já Silva e Costa (2011) sugerem que o material didático impresso, para que realmente 

alcance seu objetivo, precisa contemplar critérios de qualidade identificados em seu corpo, tais 

como: comunicação, legibilidade, adequabilidade, ser autoexplicativo, diagramação, autoria, 

intencionalidade e dialogicidade, para melhor promover a autonomia, a otimização do tempo e 

a melhor adequação do processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, para evitar dificuldades no aprendizado de química, busca-se uma linguagem 

mais precisa, evitando-se analogias animistas, que tratam, por exemplo, átomos e moléculas 

como seres vivos; além disso, evitam-se cálculos complexos e a memorização de nomes, 

números e processos que facilmente podem ser consultados em livros e tabelas. Isso torna o 
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ensino menos complicado. Para tanto, os pesquisadores em educação química têm se dedicado 

na produção de materiais didáticos, evitando abordagens que dificultam a aprendizagem da 

química e usando linguagens apropriadas que a facilitem (SANTOS, 2011). 

Desse modo, uma das questões norteadoras desta pesquisa é analisar o material 

didático impresso do curso de licenciatura em química na modalidade a distância da UFRN, 

para verificar a abordagem relacionada ao conteúdo de soluções, assunto essencial para a 

compreensão dos fenômenos que envolvem, por exemplo, as reações químicas. Além disso, tal 

conceito é fundamental para o entendimento de diversos outros conceitos importantes na 

química e, consequentemente, relevantes para a formação do profissional químico e do 

professor. 

 

3.3  MATERIAL DIDÁTICO IMPRESSO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

A DISTÂNCIA DA UFRN 

 

Este item tem como objetivo analisar o material didático impresso do curso de 

licenciatura em química na modalidade a distância da UFRN, para verificar, em termos de 

dificuldades de aprendizagem, a abordagem relacionada ao conteúdo de soluções. A análise do 

material didático foi escolhida como instrumento de pesquisa por tratar-se da principal fonte de 

informação utilizada pelos alunos do curso de química a distância da UFRN.  

Os materiais didáticos dos cursos de graduação a distância da UFRN são 

preferencialmente impressos, mas podem ser entregues em CDs e são disponibilizados na 

biblioteca de cada disciplina no ambiente virtual de aprendizagem adotado (MOODLE). O 

material didático é organizado em aulas e distribuído gratuitamente aos alunos, que ainda 

contam com a infraestrutura de biblioteca e sala de informática com acesso a internet em cada 

um dos polos. 

Todas as aulas têm a mesma estrutura e organização, para que o aluno consiga 

identificar com mais facilidade o assunto que se quer tratar. A estrutura básica dos textos traz 

uma apresentação cujo objetivo é situar o aluno no tema a ser tratado, onde o professor 

expressa o que ele espera alcançar com a aula. Em seguida, são apresentados os conteúdos 

específicos da aula, as atividades propostas, o resumo da aula e a autoavaliação. No final de 

cada aula, são indicadas as referências bibliográficas utilizadas para escrever o texto e que 

podem ser utilizadas pelo aluno para aprofundamento do conteúdo. 

Os temas geradores escolhidos para nortear os conteúdos dos currículos dos cursos de 

graduação a distância da UFRN são a “Seca e a Água”. A seca, por ser o tema local apontado 
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como gerador de problemas de vida, e a água, como uma questão mais global, que avança na 

questão específica da seca. Como identidade visual, foi adotada como mascote a coruja caboré, 

de origem brasileira e comum na região nordeste sendo, muitas vezes, associada ao imaginário 

do conhecimento. Na Figura 5, são apresentadas algumas das ilustrações da mascote retirada do 

manual do aluno de educação a distância da UFRN (BRASIL, 2006b).  

 

 

Figura 5 - Caboré, mascote da EAD da UFRN 

 
Fonte: BRASIL (2006b) 

 

 

3.3.1. Metodologia e resultados da análise 

 

Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007) 

não apresentam uma ficha de avaliação relacionada à qualidade do material didático impresso, 

ficando cada instituição responsável em especificar seus próprios critérios e indicadores. No 

entanto, a UFRN ainda não elaborou essa referida ficha para analisar seu material didático da 

educação a distância. 

Desse modo, para analisar o material didático em questão, foi elaborado um roteiro, 

tendo como base categorias que foram adaptadas do Guia de Livros Didáticos de Química do 

Plano Nacional para o Livro Didático do Ensino Médio (PNLEM) para o conteúdo de soluções, 

propostas para 2012 (BRASIL, 2011).  

O roteiro utilizado neste estudo consta de duas categorias: “estrutura editorial e projeto 

gráfico” e “abordagem teórico-metodológica dos conceitos”. Para sua elaboração foram 

realizadas discussões com pesquisadores (orientadores) tendo também como um dos aspectos 
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norteadores o levantamento bibliográfico das dificuldades de aprendizagem (primeiro objetivo 

específico). O Quadro 2 apresenta o roteiro e as perguntas que orientaram a análise do material 

impresso. 

 
Quadro 2 - Roteiro de análise do material didático para o conteúdo soluções 

ESTRUTURA EDITORIAL E 
PROJETO GRÁFICO 

A linguagem utilizada é clara? 
Apresenta referências bibliográficas sobre soluções? 
Indica leituras complementares direcionadas ao conteúdo de soluções? 

ABORDAGEM TEÓRICO-
METODOLÓGICA DOS 

CONCEITOS 
 

Aborda uma visão submicroscópica sobre soluções? 
Utiliza conhecimentos químicos prévios sobre soluções?  
Propõe a integração do conteúdo conceitual sobre soluções com a 
linguagem matemática?  
Apresenta experimentos sobre soluções adequados aos conceitos 
trabalhados? 
Apresenta conceitos atualizados e corretos sobre: 
a)Soluções, soluto, solvente e solubilidade? 
b)Natureza das espécies em solução? 
c) Classificação das soluções? 
d) Concentração das soluções? 

Fonte: Adaptação do Guia de Livros Didáticos: PNLEM 2012 - Química (BRASIL, 2011). 
 

 

A categoria estrutura editorial e projeto gráfico trata da adequação aos objetivos 

didático-pedagógicos da obra, através dos critérios do uso da linguagem química, das 

referências bibliográficas e leituras complementares sobre soluções. 

Essa categoria é importante, pois a linguagem química descreve, através de modelos, 

representados por fórmulas estruturais, equações, gráficos e figuras, a matéria e fenômenos 

como compreendidas pelo químico e para entender essa ciência é necessário aprender sua 

linguagem. Desse modo, as dificuldades de aprendizagem da linguagem da química estão 

associadas à distinção em relação à linguagem comum, à sua especificidade e, muito 

provavelmente, às dificuldades em se estabelecer as necessárias relações entre a química do 

mundo submicroscópico e do macroscópico (ROQUE; SILVA, 2008). 

Assim, o uso de uma linguagem mais lógica, simplificada e coerente certamente 

contribui para a diminuição das dificuldades de aprendizagem de certos termos químicos. Para 

isso, a União Internacional de Química Pura e Aplicada visa simplificar a linguagem usada 

pelos químicos no mundo inteiro (SILVA; ROCHA-FILHO, 1995). 

Em relação às referências bibliográficas, trata-se de uma ferramenta composta por um 

conjunto de elementos, como título, autor, editora, local de publicação e outros, que permite a 

identificação da informação consultada ou citada por um autor na criação de um determinado 

texto em diversos tipos de material.  
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Já as leituras complementares, são entendidas por Silveira (2009), como textos que 

enriquecem, contextualizam, atualizam ou completam o conteúdo estudado, podendo constar 

no início, no meio ou no final de um capítulo. Podem promover espaços privilegiados de 

discussões e debates, favorecendo a aprendizagem ao aproximar o conteúdo da realidade do 

aluno, trazer informações complementares, associar os assuntos abordados a outros temas, 

entre outros. Ainda, podem ser usadas pelos professores como estratégia pedagógica para 

apresentar os conteúdos de química de forma mais acessível para os alunos.  

Por outro lado, a categoria abordagem teórico-metodológica dos conceitos envolve a 

coerência e adequação da obra. Essa categoria é importante por estar relacionada às 

dificuldades de aprendizagem, que podem surgir nos alunos, envolvidas na abordagem do 

conhecimento químico sobre soluções em termos de aspectos submicroscópicos (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE et al., 2007), conhecimentos prévios (KEMPA, 1991), integração dos 

conteúdos químicos e matemáticos (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009), experimentos (SILVA; 

NUÑEZ, 2009) e atualização de conceitos (CARRASCOSA, 2005).  

Para a análise do material didático impresso do curso de licenciatura em química na 

modalidade a distância da UFRN foram selecionadas nos componentes curriculares tipo 

disciplina iniciados pelo código EDQ (Educação a Distância em Química) dispostos na 

estrutura curricular que entrou em vigor em 2012.1, as aulas que abordam o conteúdo de 

soluções e assuntos necessários para sua compreensão.   

Assim, o conteúdo soluções e assuntos necessários para sua compreensão são 

abordados em 45 aulas de 13 disciplinas ministradas durante diferentes níveis (Quadro 3). Esse 

conteúdo, por sua vez, como já defendido antes, é de fundamental importância na formação de 

um profissional químico e, particularmente do professor. 
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Quadro 3 - Disciplinas e aulas onde são abordados o conteúdo de soluções e assuntos relacionados 
(continua) 

NÍVEL DISCIPLINA AULA 

Segundo 

EDQ0001 - Arquitetura atômica e 
molecular (teórica) 

07 - Propriedades periódicas dos elementos 
11 - As ligações iônicas 
13 - As forças intermoleculares  
14 - O estado sólido 

EDQ0002 - Medidas e transformações 
químicas (prática) 

 05 - Relações Estequiométricas 
09 - Cálculo e Preparo de Soluções  
10 - Preparação de Soluções Aquosas Diluídas 
em Unidades Químicas de Concentração 
11 - Determinação de Densidades e Preparo de 
Soluções Aquosas em Unidades Físicas de 
Concentração  
14 - Técnicas de Separação de Misturas 
15 -  Destilação Simples  

Terceiro 

EDQ0003 - Diversidade química do 
ambiente (teórica) 

05 - Estudo dos sais 

EDQ0006 - Química da vida (teórica) 
01 - Introdução à química orgânica 
09 - Alcoóis, éteres e fenóis (parte I) 
12 - Ácidos carboxílicos 

Quarto 

EDQ0008 – Instrumentação para o ensino 
de química II (prática) 

07 - Concepções alternativas: conceitos 
espontâneos e científicos 
09 - Os mapas conceituais e a aprendizagem de 
conceitos 

EDQ0024 - Manipulação de compostos 
orgânicos (prática) 

02 - Densidade e solubilidade 

EDQ0025 - Termoquímica e equilíbrio 
(teórica) 

03 - Transformações energéticas nas reações 
químicas 
04 - Termoquímica e equilíbrio: as 
transformações energéticas nas reações 
químicas 
05 - Quando a desordem é a lei 
06  - Energia livre 
08 - As propriedades das misturas simples 

Quinto 

EDQ0010 - Experimentos de 
termoquímica e equilíbrio (prática) 

04 - Calorimetria 
05 - Entropia e probabilidade 
06 - Evidências experimentais do equilíbrio 
físico e químico 
07 - Propriedades coligativas 
08 - Osmose e fenômenos experimentais das 
propriedades coligativas 
09 - Coloides e o efeito Tyndall 
10 – Eletroquímica 
11 – Células galvânicas comerciais e corrosão 

EDQ0011 - Instrumentação para o ensino 
de química III (prática) 

01 - Química no Ensino Médio: discussões a 
partir dos documentos legais 
02 - O conhecimento químico e as orientações 
curriculares nacionais para o Ensino Médio 
03 - Dificuldades dos estudantes na 
aprendizagem de Química no Ensino Médio 
10 - Avaliação escrita: questões discursivas 

EDQ0017 - Relação entre estrutura 
química e atividade biológica (teórica) 

01 - Aldeídos e cetonas 
03 - Ácidos carboxílicos 
05 - Derivados de ácidos carboxílicos 
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Quadro 3 - Disciplinas e aulas onde são abordados o conteúdo de soluções e assuntos relacionados 

(conclusão)
NÍVEL DISCIPLINA AULA 

Sexto 

EDQ0004 - Vivenciando a química 
ambiental (prática) 

01 - Precipitação e solubilidade 
04 - Análise sistemática de cátions e ânions 
06 – Gravimetria 
07 - Volumetria de neutralização 

EDQ0016 - Instrumentação para o ensino 
de química IV (prática) 

02 - Descrevendo e explicando processos e 
fenômenos na aprendizagem de Química 
09 - Propriedades e aplicações das substâncias: 
uma proposta de atividade experimental 
10 - Atividades experimentais para trabalhar 
alguns conceitos químicos e procedimentos 

Sétimo 
EDQ0027 - Síntese e caracterização de 
produtos naturais (prática) 

02 - Recristalização 
04 - Contribuição à determinação de estruturas 
de amostras orgânicas 

Fonte: Estrutura curricular vigente a partir de 2012.1 do curso de química licenciatura a distância da UFRN. 

  

 

Desse modo, os resultados da análise do material didático foram organizados nas duas 

categorias já citadas “estrutura editorial e projeto gráfico” e “abordagem teórico-metodológica 

dos conceitos” e apresentados a seguir. 

 

a) Categoria 1: Estrutura editorial e projeto gráfico 

 

Para a análise da estrutura editorial e do projeto gráfico, os tópicos referem-se à clareza 

da “linguagem” utilizada e apresentação de “referências bibliográficas” e “leituras 

complementares” sobre soluções. 

 

Linguagem 

 

Quanto à linguagem, o texto em todas as aulas analisadas é simples e objetivo para os 

detentores da linguagem química. Esta linguagem científica descreve através de modelos e 

símbolos as coisas do mundo real como compreendidas quimicamente. Sendo assim, para 

estudar e entender o conteúdo de soluções é necessário em primeiro lugar conhecer a 

linguagem química, considerada requisito essencial para os estudantes desta área. São ainda 

apresentados no texto explicações à parte, palavras em negrito que destacam conceitos 

importantes, títulos chaves, exemplos e imagens que favorecem a aprendizagem do assunto. 
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Por exemplo, na aula 05 da disciplina “EDQ0003 - Diversidade química do ambiente” 

são apresentados no texto, explicações à parte, como notas nas margens laterais com 

esclarecimentos sobre termos técnicos (Figura 6). Já na aula 08 da disciplina “EDQ0025 - 

Termoquímica e equilíbrio” existem caixas destacadas com textos sobre o tema que está sendo 

abordado (Figura 7). Ambas as formas de apresentação podem auxiliar o aluno na compreensão 

do conteúdo, pois favorecem a identificação das ideias fundamentais inseridas no texto 

principal.  

 

Figura 6 - Nota explicativa sobre o termo solvatados 

 
Fonte: Silva e Oliveira (2006) 

 

 

Figura 7 - Caixa explicativa sobre definição de uma solução 

 

Fonte: Cruz e Silva Junior (2010) 
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Na aula 07 da disciplina “EDQ0010 - Experimentos de termoquímica e equilíbrio”, o 

uso de palavras em negrito favorece a visualização do destaque para alguns conceitos (Figura 

8). 

 

Figura 8 - Palavras em negrito destacando a Lei de Raoult 

 
Fonte: Silva Junior e Pimentel (2009) 

 

 

Na aula 09 da disciplina “EDQ0002 - Medidas e transformações químicas” há vários 

exemplos sobre cálculos de concentração. Ao recordar que a operacionalização de variáveis 

consiste em uma dificuldade geralmente encontrada nos alunos (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 

2009), entende-se que a apresentação da resolução de exercícios de forma comentada favorece 

o aprendizado (Figura 9). 

 

Figura 9 - Exemplo de exercício sobre cálculo para preparo de solução 

 
Fonte: Lemos, Azevedo e Damasceno (2006) 
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Já em relação às imagens, diversas disciplinas utilizam esse recurso. Por exemplo, na 

aula 07 da disciplina “EDQ0001 - Arquitetura atômica e molecular”, uma imagem (Figura 10) 

é utilizada como recurso para melhor representar os raios atômicos e iônicos, conceitos 

abstratos, difíceis de serem compreendidos pelo aluno (JOHNSTONE, 2006).  

 

Figura 10 - Definição dos raios atômicos, covalentes e iônicos 

 
Fonte: Oliveira e Fernandes (2006) 

 

 

Nas disciplinas “EDQ0001 - Arquitetura atômica e molecular” e “EDQ0017 - Relação 

entre estrutura química e atividade biológica” são utilizadas imagens para representar o 

processo de dissolução. Utilizar ilustrações como essas podem ajudar a superar a dificuldade 

dos alunos em compreender o nível submicroscópico (AKGÜN, 2009) da dissociação do 

cloreto de sódio (Figura 11) e da solubilidade dos ácidos carboxílicos (Figura 12). 

 

Figura 11 - Dissociação do cloreto de sódio em água 

 
Fonte: Oliveira e Fernandes (2006) 
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Figura 12 - Solubilidade de ácidos carboxílicos em água 

 
Fonte: Leal e Lucena Neto (2010) 

 

 

No entanto, na aula 08 da disciplina “EDQ0025 - Termoquímica e equilíbrio”, a 

Figura 13, ao representar a molécula de glicose como uma ‘bolinha’, pode reforçar a 

dificuldade de aprendizagem citada na literatura em explicar a dissolução de substâncias de 

caráter eminentemente molecular como a glicose (ECHEVERRIA, 1996). Além disso, reforça 

a utilização da representação a nível macroscópico.  

 

Figura 13 - Dissolução molecular da glicose em água 

 
Fonte: Cruz e Silva Junior (2010) 
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Ainda, a Figura 14 encontrada na aula 08 da disciplina “EDQ0025 - Termoquímica e 

equilíbrio”, em nada favorece a que se propõe, que é mostrar ao aluno que a mistura de dois 

líquidos pode levar a um aumento de entropia, pois não são diferenciados os aspectos 

macroscópicos e submicroscópicos, uma das dificuldades dos alunos em química (PEREIRA; 

UEHARA; NÚÑEZ, 2012).  

 

Figura 14 - Aumento da entropia na mistura de dois líquidos 

 
Fonte: Cruz e Silva Junior (2010) 

 

 

Outras imagens procuram aproximar a discussão do tema com situações do cotidiano 

do alunado. Por exemplo, na aula 08 da disciplina “EDQ0025 - Termoquímica e equilíbrio”, 

imagens comparam a solução diluída e concentrada ao café fraco e forte (Figura 15). De acordo 

com Sá e Silva (2008), é interessante que as pessoas relacionem os conceitos estudados em sala 

de aula com as situações do dia a dia. 

 

Figura 15 - Representação de uma solução diluída e concentrada 

 
Fonte: Cruz e Silva Junior (2010) 

 



55 
 

Referências bibliográficas 

 

Quanto à apresentação de referências bibliográficas sobre soluções no material 

didático analisado, no final de cada aula estão expostas as referências de livros cujos autores 

são largamente utilizados em suas respectivas áreas (Figura 16).  

 

Figura 16 - Referências bibliográficas apresentadas nas aulas 

 
Fonte: Oliveira e Fernandes (2006) 

 

 

As referências bibliográficas são importantes por serem as fontes que organizam e 

sistematizam o conhecimento sobre determinado conteúdo e permitem ao leitor identificar de 

forma inequívoca as fontes a que o autor recorreu e assim, ampliar o conhecimento. 

 

Leituras complementares 

 
Quanto às leituras complementares, são sugeridas no final de cada aula do material 

didático analisado. Na aula 03 da disciplina EDQ0011 - Instrumentação para o ensino de 

química III foi sugerida a leitura de um artigo científico especificamente direcionado ao ensino 

médio sobre o conteúdo de soluções intitulado “Como os estudantes concebem a formação de 

soluções” (ECHEVERRIA, 1996) que relata as concepções alternativas dos estudantes de 

ensino médio sobre soluções (Figura 17). A leitura de artigos científicos é importante para que 

os alunos se familiarizem com esse tipo de material, já que fazem parte do contexto do ensino 

superior.  



56 
 

 

Figura 17 - Artigos como leituras complementares apresentadas nas aulas 

 
Fonte: Silva e Nuñez (2008) 

 

 

Assim, essa ferramenta de ensino pode ser eficiente para trabalhar as dificuldades de 

aprendizagem, uma vez que o desinteresse dos alunos pela disciplina pode ser atenuado se 

forem propostas dentro de sala de aula leituras complementares que tratam de temas 

relacionados ao seu mundo vivencial, e, com isso despertem a sua curiosidade e atenção, 

favorecendo a assimilação do conteúdo.  

Além destes, há orientações para rever conceitos básicos necessários para o 

entendimento do tema abordado na aula (Figura 18). 

 

Figura 18 - Leituras complementares apresentadas nas aulas 

 
Fonte: Barroso e Lucena Neto (2009) 
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b) Categoria 2: Abordagem teórico-metodológica dos conceitos 

 

Para a análise dessa categoria, foram elaborados os seguintes tópicos envolvendo o 

conteúdo de soluções: a abordagem de uma visão submicroscópica, a utilização dos 

conhecimentos químicos prévios, proposta de integração do conteúdo conceitual com a 

linguagem matemática e apresentação de experimentos adequados aos conceitos trabalhados. 

 

Visão submicroscópica 

 

Na aula 13 da disciplina “EDQ0001 - Arquitetura atômica e molecular” (Figura 19) é 

abordado o que acontece submicroscopicamente numa solução, por meio do destaque do papel 

das forças intermoleculares, o que pode favorecer a compreensão da solubilidade das 

substâncias, já que os alunos possuem essa dificuldade (CARMO; MARCONDES; 

MATORANO, 2010). 

 

Figura 19 - A solubilização e sua relação com as interações moleculares 

 

Fonte: Oliveira e Fernandes (2006) 

 

 

Além disso, a aula 04 da disciplina “EDQ0010 – Experimentos de termoquímica e 

equilíbrio” aborda o aspecto energético envolvido no processo de dissolução, outra dificuldade 

encontrada pelos alunos (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007). Assim, a abordagem 

submicroscópica utilizada pode contribuir para a superação das dificuldades de aprendizagem 

relacionadas ao processo de dissolução, conforme exemplificado na Figura 20 a seguir: 
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Figura 20 - Aspectos energéticos na formação de uma solução 

 

Fonte: Silva Junior e Pimentel (2009)  

 

 

Conhecimentos químicos prévios 

 

Quanto aos conhecimentos químicos do aluno, necessários para o entendimento dos 

conceitos a serem abordados, em quase todas as aulas está indicada a relação existente entre o 

conceito de soluções e a necessidade de relembrar este assunto apresentado em outras 

disciplinas. Isso é importante devido às ideias dos alunos ou suas formas explicativas para os 

fenômenos serem consideradas uma das causas das dificuldades de aprendizagem dos mesmos 

(KEMPA, 1991). Além disso, mostra que o conhecimento não é formado por fatos isolados, 

existindo conectividade entre conceitos importantes no trato do conteúdo soluções. Um 

exemplo desta estratégia é apresentado na aula 01 da disciplina “EDQ0004 - Vivenciando a 

química ambiental” que traz o seguinte texto (Figura 21):  

 

Figura 21 - Conhecimentos prévios dos alunos 

 
Fonte: Hussein e Fernandes (2008) 
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Integração com a linguagem matemática 

 

É trabalhada ainda, a integração do conteúdo conceitual sobre soluções com a 

linguagem matemática, considerada também uma dificuldade de aprendizagem relacionada a 

operacionalização de variáveis, difícil de ser compreendida pelos estudantes (POZO; GÓMEZ-

CRESPO, 2009). Por exemplo, na aula 10 da disciplina “EDQ0002 - Medidas e transformações 

químicas” há uma a explicação do preparo de soluções diluídas, onde se correlacionam 

volumes e concentrações (Figura 22). 

 

Figura 22 - Soluções e sua correlação com volume e concentração 

 
Fonte: Lemos, Azevedo e Damasceno (2006) 

 

 

Experimentos adequados aos conceitos  

 

Experimentos sobre soluções também são propostos em algumas aulas, adequados aos 

conceitos trabalhados. Por exemplo, também na aula 10 da disciplina “EDQ0002 - Medidas e 

transformações químicas” são propostos sete experimentos sobre preparo de soluções. Os dois 

primeiros, partindo de soluções concentradas em estoque de ácido clorídrico (HCl) e ácido 

sulfúrico (H2SO4). O terceiro por diluição do ácido clorídrico (HCl) já preparado, o quarto por 

mistura de soluções, também partindo de soluções diluídas. O quinto, o sexto e o sétimo são 

experimentos destinados à preparação de soluções a partir dos solutos sólidos de hidróxido de 

sódio (NaOH), permanganato de potássio (KMnO4) e ácido oxálico (H2C2O4). 

O uso de experimentos relacionando teoria e prática pode constituir uma ferramenta 

importante no processo de ensino-aprendizagem, desde que planejada pelo professor. Desse 
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modo, a experimentação é apontada por alguns autores como relevante e ressaltam sua função 

pedagógica em auxiliar a compreensão dos fenômenos químicos (SANTOS; SCHNETZLER, 

1996).  

 

Conceitos atualizados e corretos 

 

Quanto à definição do conceito de soluções, as mesmas são apresentadas como 

misturas homogêneas compostas por duas ou mais substâncias, onde os componentes, solutos e 

solventes, estão uniformemente distribuídos a nível molecular e por esse motivo sua 

composição é a mesma em toda a sua extensão. O soluto é geralmente o componente que está 

em menor quantidade, o solvente é geralmente o componente que está em maior quantidade e 

solubilidade é a quantidade de soluto numa solução saturada. Quanto à natureza das espécies 

em solução, submicroscopicamente as soluções são caracterizadas como contendo espécies 

iônicas ou moleculares. Quanto à classificação das soluções, as mesmas são divididas quanto 

ao estado físico (sólidas, líquidas e gasosas), quanto à solubilidade (insaturada, saturada e 

supersaturada) e quanto à condutividade elétrica (eletrolíticas e não-eletrolíticas). Essas 

definições podem ser encontradas nas aulas 09 da disciplina “EDQ0002 - Medidas e 

transformações químicas” e 08 da disciplina “EDQ0025 – Termoquímica e equilíbrio”.  

Ao longo do tempo, conceitos químicos muito usados em livros têm sofrido 

mudanças, mostrando que suas definições e significados estão em constante evolução. Assim, é 

fundamental que os conceitos sejam apresentados corretamente e atualizados, pois muitos 

alunos possuem dificuldades conceituais relacionadas ao conteúdo de soluções (DEVETAK; 

VOGRINC; GLAZAR, 2007).  

Ainda, para auxiliar a visualização da relação entre os diferentes tipos de soluções, na 

aula 08 da disciplina “EDQ0025 - Termoquímica e equilíbrio”, os conceitos são apresentados 

de forma esquemática, como ilustrado na Figura 23 a seguir: 
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Figura 23 - Tipos de soluções 

Fonte: Cruz e Silva Junior (2010) 
 

 

Outros exemplos de apresentação da relação entre os conteúdos foram identificadas 

nas aulas 07 e 09 da disciplina “EDQ0008 – Instrumentação para o ensino de química II”, com 

imagens referentes às auras e mapas conceituais, as quais podem auxiliar na compreensão do 

conceito sobre soluções (Figuras 24 e 25 respectivamente).  

  

Figura 24 - Aura conceitual para o conceito de solução verdadeira 

 
Fonte: Silva e Nuñes (2007) 
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Figura 25 - Mapa conceitual para o conceito de misturas 

 
Fonte: Silva e Nuñes (2007) 

 

 

Quanto à concentração das soluções, na aula 09 da disciplina “EDQ0002 - Medidas e 

transformações químicas”, estão expressas as unidades físicas (percentagem em massa, 

percentagem em volume, densidade e partes por milhão) e unidades químicas (concentração 

molar, fração molar e concentração molal).  

Segundo Silva e Rocha-Filho (1995), o uso de certas expressões desatualizadas não é 

recomendado por serem ambíguas ou induzirem a erros conceituais. Desse modo, para 

uniformizar internacionalmente a linguagem, a União Internacional de Química Pura e 

Aplicada, mais conhecida pelas iniciais de seu nome em inglês - IUPAC, publica 

periodicamente livros, especificados por cores, com recomendações relacionadas à 

nomenclatura e terminologia utilizadas na química, onde o Livro Verde (COHEN et al., 2008) 

trata das quantidades, unidades e símbolos em físico-química.  

Por exemplo, o termo “molaridade” para expressar a concentração de uma solução 

deve ser substituído pela expressão “concentração em quantidade de matéria”. O uso da 

expressão “molar” deve ser restrito apenas a situações em que se expressa o valor de uma 

grandeza extensiva por unidade de quantidade de matéria, ou seja, para um mol da amostra em 

questão. 

Do mesmo modo, deve-se evitar utilizar a expressão “fração molar”, substituindo-a 

por “fração em mol” ou “fração em quantidade de matéria”. No entanto, ainda hoje, são 
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comuns no ensino superior, como pode ser visto na Figura 26, a expressão “fração molar” 

ainda é utilizada na aula 09 da disciplina “EDQ0002 - Medidas e transformações químicas”. 

 

Figura 26 - Unidades de concentração utilizadas no estudo de soluções 

 
Fonte: Lemos, Azevedo e Damasceno (2006) 

 

 

Outra sinalização é que o nome e o símbolo da unidade de medida da grandeza 

quantidade de matéria são idênticos, isto é: mol e mol. Somente o nome pode ser grafado no 

plural e o recomendado é mols e não moles; mol como símbolo permanece inalterado no plural, 

como recomendado para qualquer unidade de medida (m, L, mol). 

No entanto, na aula 09 da disciplina “EDQ0002 – Medidas e transformações 

químicas” encontra-se no plural o símbolo mol/L (Figura 27). Equívocos como esses podem 

confundir o aluno e contribuir com suas dificuldades de aprendizagem relacionadas às relações 

quantitativas (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). 

 

Figura 27 - Cálculo de concentração de uma solução 

 

Fonte: Lemos, Azevedo e Damasceno (2006) 
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3.4 CONCLUSÕES 

 

O roteiro de análise do material didático para o conteúdo soluções, o qual foi adaptado 

a partir do Guia de Livros Didáticos de Química do Plano Nacional para o Livro Didático do 

Ensino Médio (PNLEM) e utilizado nesta pesquisa. No referido roteiro inclui as categorias de 

estrutura editorial e projeto gráfico, seguida da abordagem teórico-metodológica dos conceitos, 

que podem constituir como uma contribuição para a análise do material didático produzido 

para os cursos de educação a distância.  

Quanto à análise da estrutura editorial e do projeto gráfico, as aulas analisadas primam 

por buscar o favorecimento de uma linguagem clara, com a utilização de referências 

bibliográficas atuais e a indicação de leitura complementar relevante sobre dificuldades de 

aprendizagem sobre o conceito de soluções. São apresentados no texto explicações à parte, 

como notas nas margens laterais e caixas com textos, palavras em negrito, títulos chaves, 

exemplos e imagens, recursos que auxiliam o aluno na compreensão do conteúdo inserido no 

texto. Especificamente quanto às imagens, algumas figuras ajudam a superar a dificuldade dos 

alunos em compreender o nível submicroscópico, com exceção das Figuras 13 e 14 

relacionadas à dissolução molecular da glicose e ao aumento da entropia na mistura de 

líquidos. Outras fazem aproximações com o cotidiano, o que favorece a compreensão do 

conteúdo. 

Quanto à abordagem teórico-metodológica dos conceitos, os textos trazem uma visão 

submicroscópica sobre soluções, procuram orientar o aluno a utilizar seus conhecimentos 

químicos prévios, propõem a integração dos conteúdos conceituais com a linguagem 

matemática e trabalham experimentos adequados. Ademais, apresentam conceitos atualizados e 

corretos sobre soluções, soluto, solvente e solubilidade; especificam a natureza das espécies em 

solução; apresentam a classificação das soluções e os procedimentos de resolução de exercícios 

envolvendo cálculos de concentração das soluções, mas alguns conceitos relacionados às 

concentrações químicas precisam ser revistos.  

Entendemos que, de modo geral, o material didático impresso para o curso de 

licenciatura em química da UFRN na modalidade a distância é adequado pelo fato principal de 

não apresentar conceitos químicos equivocados relacionados ao conteúdo que envolve o estudo 

de soluções. As informações inferidas a partir da análise do material didático serviram de apoio 

na orientação do planejamento da atividade de intervenção que será detalhado a seguir. 
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4 PROPOSTA DE ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO 
 

Neste tópico está apresentada a proposta de uma sequência de atividades, organizada 

na forma de uma unidade didática, para trabalhar alguns conceitos relacionados ao conteúdo de 

soluções. Para tanto, foram considerados o levantamento das dificuldades de aprendizagem 

tendo como base a literatura da área e a análise do material didático impresso das disciplinas do 

curso de licenciatura em química na modalidade a distância da UFRN. 

De acordo com o levantamento bibliográfico relacionado ao estudo de soluções, uma 

das dificuldades apresentadas pelos alunos é compreender o nível submicroscópico, pois 

fornecem explicações apenas macroscópicas aos fenômenos, influenciados pelas experiências 

que vivenciam em seu cotidiano. A ideia de contextualização ganharia aqui importância 

fundamental, sendo construída em uma etapa posterior a um processo de problematização da 

realidade vivida pelos alunos e da elaboração de modelos e teorizações apoiadas nos saberes 

científicos e tecnológicos.  

Assim, a contextualização se apresenta como um modo de ensinar conceitos 

científicos vinculados ao cotidiano do aluno, onde seu o objetivo fundamental é promover a 

reflexão dos alunos, permitindo a construção de conhecimentos necessários para tomada de 

decisões responsáveis e atuar na solução de problemas (TORRALBO, 2009).  

Ainda, o conhecimento das dificuldades de aprendizagem dos alunos sobre 

determinado conteúdo auxilia o professor durante a elaboração da estratégia didática a ser 

desenvolvida em sala de aula, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem.  

Especificamente em relação a este trabalho, o conhecimento das dificuldades de 

aprendizagem dos alunos sobre o fenômeno da solubilidade e procedimentos de cálculos de 

concentração torna-se essencial para orientar o planejamento da sequência de atividades 

relacionadas ao conteúdo de soluções de forma contextualizada. Para alcançar esse objetivo 

elaborou-se uma sequência de atividades tendo como eixo temático: “A contaminação da água 

de abastecimento da cidade de Natal por nitrato”.  

 

4.1 PROPOSTA PILOTO 

 

A unidade didática da proposta piloto foi aplicada durante cinco dias, duas horas 

diárias, totalizando dez horas, em uma turma composta por 12 alunos dos cursos de química 

licenciatura presencial, bacharelado em química do petróleo, bacharelado em ciência e 

tecnologia e engenharia elétrica, todos da UFRN. A maioria dos participantes já havia cursado 
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as disciplinas de Química geral experimental e Química fundamental I e II, as quais possuem, 

entre outros, conteúdos que envolvem o ensino de soluções, termodinâmica química, cálculos 

estequiométricos, ligações químicas, estrutura atômica e propriedades periódicas, isto é, 

conhecimentos prévios necessários para o melhor desenvolvimento das atividades.  

O objetivo da proposta piloto foi de aproximação e treinamento enquanto 

pesquisadora do objeto de estudo, de modo a identificar se as atividades e os materiais 

propostos estavam coerentes, claros, executáveis e/ou respondiam às perguntas iniciais dos 

objetivos específicos.  

Como contribuição para a adequação da unidade didática, os alunos da proposta piloto 

relataram que o conteúdo estava excelente, porém dever-se-ia dizer o porquê das coisas antes 

de fazê-las, permitindo assim, que já no primeiro dia se tenha uma visão do conjunto. A partir 

da análise destas informações, a unidade didática foi adaptada para que no seu início fosse 

apresentada ao público-alvo a sistematização das atividades, com o objetivo de exibir seus 

objetivos e conexões. Sendo assim, as demais atividades permaneceram sem alterações, onde 

serão apresentadas com detalhes mais adiante.  

 

4.2 O CONTEXTO EMPÍRICO DA PESQUISA 

 

A unidade didática foi aplicada no início do semestre 2013.2 a um grupo de 14 alunos 

do curso de licenciatura em química na modalidade a distância da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), ingressos em 2012.2, do polo da cidade de Nova Cruz – RN. Esse 

grupo foi selecionado por ter cursado, nos semestres anteriores, as disciplinas iniciais de 

química relacionadas ao conteúdo básico sobre soluções, necessárias à compreensão e 

execução das atividades a serem realizadas durante a aplicação da unidade didática.  

Para a participação das atividades da unidade didática foram abertas inscrições para 

todos os 19 alunos da entrada em 2012.2 no referido polo, mas apenas 14 alunos se 

inscreveram e participaram, indicando uma presença de 73,6%. Por outro lado, a quantidade 

pequena de alunos favoreceu a execução da atividade experimental. Além disso, a cidade de 

Nova Cruz localiza-se perto, aproximadamente a 100 km, de Natal, capital do RN, onde se 

localiza o campus central da UFRN, o que facilitou o trânsito desta autora e depois dos alunos 

entre as cidades. 
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A aplicação da unidade didática foi possível porque a estrutura do curso de 

licenciatura em química na modalidade a distância da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) possui momentos presenciais. 

 

4.3 A INTERVENÇÃO 

 

Esta etapa aborda o terceiro objetivo específico deste estudo. As atividades de 

intervenção da unidade didática foram elaboradas e aplicadas durante 10 horas, divididas em 

dois dias, com 14 alunos do curso de licenciatura em química a distância da UFRN do polo da 

cidade de Nova Cruz/RN.  

Para o tratamento de alguns resultados referentes aos questionários e exercícios, foi 

utilizada a análise de conteúdo (BARDIN, 1977), onde as respostas foram transcritas e, 

posteriormente, categorizadas à luz do referencial teórico de modo a atender os objetivos da 

pesquisa, buscando quantificar percentualmente cada resposta.  

No início da aplicação da unidade didática foi apresentada aos alunos participantes a 

sistematização das atividades, com o objetivo de exibir suas conexões. No Quadro 4 a seguir, 

estão expostos as atividades realizadas na sequência de ensino e os respectivos objetivos.  

 

Quadro 4 - Atividades planejadas para a unidade didática e seus objetivos 
DIA / TURNO ATIVIDADE OBJETIVO 

Primeiro dia - manhã 1 - Apresentação do vídeo. Introduzir o tema contextualizador e motivar o 
aluno. 

Primeiro dia - manhã 2 - Aplicação de questionário 
sobre o tema do vídeo. 

Suscitar as ideias prévias dos alunos sobre 
solubilidade e o íon nitrato. 

Primeiro dia - manhã 3 - Aula expositiva dialogada  Apresentar conceitos necessários para a 
compreensão do conteúdo de soluções. 

Primeiro dia - manhã 4 - Aplicação de exercício sobre 
solubilidade e cálculo de 
concentração. 

Verificar o nível de assimilação e as dificuldades 
dos alunos relacionados aos aspectos teóricos 
apresentados na aula expositiva dialogada. 

Primeiro dia - tarde 5 - Aplicação de questionário 
sobre estratégias e dificuldades. 

Fazer com que os alunos reflitam sobre a 
estratégia de organização de conhecimento ou 
procedimentos que utilizaram para responder os 
exercícios e elencar que dificuldades tiveram, 
para assim, torná-los ativos na sua aprendizagem.   

Primeiro dia - tarde 6 - Exposição sobre a 
espectrofotometria no UV-Vis. 

Apresentar a técnica analítica como ferramenta de 
análise para determinar quantitativamente o 
nitrato em água potável. 

Segundo dia - manhã 7 - Experimento. Motivar o aluno, mostrando que a química pode 
resolver problemas do cotidiano ao preparar 
soluções e quantificar o nitrato nas amostras de 
água de abastecimento. 

Segundo dia - manhã 8 - Discussão. Avaliar a unidade didática por parte dos alunos. 

Fonte: Autoria própria 
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ATIVIDADE 1 - Apresentação do vídeo  

 

A unidade didática foi iniciada com a apresentação de um vídeo da reportagem 

intitulada “Desafios do Saneamento - População de Natal se mobiliza para livrar a água da 

contaminação por nitrato”, de autoria da TV Câmara, com duração de 07min22seg, publicado 

em outubro de 2007, que aborda a contaminação por nitrato do lençol freático que abastece 

Natal, capital do Rio Grande do Norte, causada pelo precário saneamento básico da cidade, 

onde são enfocados aspectos químicos, ambientais, econômicos e sociais relacionados à 

presença desse íon na água destinada ao consumo humano.  

Assim, para abordar o conteúdo de soluções, partiu-se da contextualização que 

envolveu a seleção de um tema para ser analisado: “O excesso de nitrato na água de 

abastecimento da cidade de Natal/RN”.  

A cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte (RN), possui cerca de 

800.000 habitantes, onde aproximadamente 98% das residências são atendidas pelo serviço 

público de abastecimento de água, mas somente 32% das residências possuem saneamento 

básico (NATAL, 2014). Diante desse fato, nos últimos anos, diversos estudos têm constatado o 

comprometimento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, com o crescente processo 

de contaminação por nitrato.  

No Brasil, o Ministério da Saúde, em dezembro de 2011, publicou a portaria no 2.914, 

que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. De acordo com esta portaria, o teor máximo 

permitido na água destinada ao consumo humano é de 10,0 mg/L de N sob a forma de NO3
-, ou 

seja, cerca de 44,0 mg/L de NO3
-.  

No município de Natal, conforme determinação contida no artigo 4o da Resolução no 

001, de 18 de maio de 2011, foi instituída a obrigatoriedade de divulgação pela Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) nas contas de água das categorias a que 

pertencem os usuários, os valores dos parâmetros de análise de água pertinentes, onde o nitrato 

está incluso. 

Devido à sua elevada hidrossolubilidade, o nitrato é um dos íons mais encontrados em 

águas naturais, geralmente em baixos teores em águas superficiais, podendo atingir altas 

concentrações em águas profundas, sinalizando que a matéria orgânica foi oxidada 

(ALABURDA; NISHIHARA, 1998). Vale ressaltar que o tipo de rocha não influi 

substancialmente na elevação do teor de nitrato nas águas subterrâneas e sim a influência de 
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fatores externos, tais como, esgoto doméstico (fossa), lixo, fertilizante agrícola ou despejos 

industriais (CETESB, 1996). 

Desse modo, a escolha do tema que envolve o excesso de nitrato dissolvido na água de 

abastecimento da cidade de Natal/RN, pode ser entendida como um recurso para realizar 

aproximações com situações do cotidiano do aluno, permitindo explorar de forma 

contextualizada diversos conceitos químicos relacionados ao conteúdo de soluções, como os 

fatores físico-químicos e termodinâmicos que interferem na solubilidade, além do processo de 

dissolução das substâncias iônicas, preparo, concentração e diluição das soluções.  

Após a apresentação da reportagem, os participantes das atividades da unidade 

didática expressaram interesse pela temática do vídeo através da discussão livre entre eles, 

mostrando-se preocupados com a qualidade da água, ao relatarem através de depoimentos 

gravados que os rios que abastecem as suas cidades são sujos, por servirem de depósito de lixo 

pela população e também de resíduos de matadouros públicos. 

Assim, a discussão sobre a presença do íon nitrato na água de abastecimento mostrou 

que o objetivo da apresentação do vídeo, de introduzir o tema e motivar os alunos participantes 

sobre a problemática que envolve a solubilidade de um íon no cotidiano da sociedade, foi 

alcançado. 

 

ATIVIDADE 2 – Aplicação de questionário sobre o tema do vídeo 

 

Depois da discussão sobre o tema apresentado no vídeo, os alunos participantes 

responderam, individualmente, a um questionário localizado no apêndice 3 com perguntas 

abertas para suscitar suas ideias prévias em relação ao íon nitrato e sua solubilidade e assim, 

direcionar as próximas atividades. A elaboração desse instrumento foi baseada em algumas das 

dificuldades de aprendizagem apresentadas na literatura expressas como erros conceituais e no 

entendimento sobre a problemática apresentada no vídeo. As respostas foram organizadas em 

tabelas, procurando-se identificar os conhecimentos químicos que os alunos participantes 

possuíam com relação à contaminação da água pelo nitrato. 

Após esta etapa individual, as perguntas foram lidas no grande grupo com o objetivo de 

esclarecer possíveis dúvidas e assim, chegar a um consenso sobre as respostas mais plausíveis 

na opinião dos alunos participantes. A seguir, encontram-se os conhecimentos necessários para 

responder as perguntas e alguns comentários à luz da literatura. 
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a) Por que o esgoto é a origem química da contaminação da água por nitrato?  

 

Conhecimentos necessários:  

- componentes orgânicos nitrogenados presentes no esgoto; 

- tipos de reações químicas para a formação do nitrato. 

 

Conhecimentos que os alunos participantes dominam: 

As respostas dos alunos participantes indicam que a maioria (50%) relaciona a origem 

da presença do nitrato aos compostos orgânicos; outros (36%) exemplificam a reação de 

decomposição como possível origem e outros (14%) citam sua origem a partir dos dejetos sem, 

no entanto, apresentar uma explicação química mais detalhada. Como existem alunos 

participantes que não dominam o assunto em questão, é necessário discutí-lo durante o 

desenvolvimento da unidade didática. O Gráfico 2 a seguir apresenta os percentuais das 

respostas:  

 

Gráfico 2 - Respostas dos alunos participantes quanto ao conhecimento da origem do 
nitrato 

 
Fonte: Autoria própria 

 

b) Como podemos quantificar o nitrato na água? 
 

Conhecimentos necessários:  

- Espectrofotometria UV-visível como método instrumental utilizado para a realização da 

atividade experimental a ser realizada, a quantificação do nitrato. 

50%

36%

14%

Compostos orgânicos 

Decomposição da matéria orgânica 

Dejetos
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Conhecimentos que os alunos participantes dominam: 

As respostas foram categorizadas, quantificadas e apresentadas no Gráfico 3 a seguir, 

onde apresenta percentualmente que a maioria dos alunos participantes desconhece alguma 

técnica instrumental ao citar, de forma vaga, que a quantificação do nitrato ocorre através de 

análises, técnicas e pesquisas. Enquanto que a minoria reconhece a espectrofotometria com a 

construção de uma curva analítica como método que pode ser utilizado para essa finalidade. 

Sendo assim, durante o desenvolvimento da unidade didática, esse método instrumental de 

análise deve ser bem trabalhado. 

   

Gráfico 3 - Respostas dos alunos participantes quanto ao conhecimento da quantificação 
do nitrato 

 
Fonte: Autoria própria 

 

c) Por que não é possível retirar o nitrato da água contaminada através da fervura ou 

filtragem? 

 

Conhecimentos necessários:  

- solubilidade do íon nitrato; 

- processos de separação, relacionando a viabilidade econômica e operacional em grandes 

quantidades. 

  

Conhecimentos que os alunos participantes dominam: 

A partir das respostas dos alunos, observou-se que apenas 32% apresentaram ter o 

conhecimento necessário para responder corretamente esta questão, por exemplo: 

64%

22%

14%

Análises, técnicas e pesquisas 

Espectrofotômetro 

Equipamento com a construção de 
uma curva analítica     
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Os alunos 12 e 14 comentaram corretamente sobre a solubilidade do nitrato: 

Aluno 12: “Por que o íon é solúvel, durante a fervura a água chegará a 100oC, com isso 

aumentando a concentração de nitrato.” 

Aluno 14: “Devido à solubilidade deste íon NO3
- ser grande, assim é complicado separá-lo.” 

O aluno 5 sinaliza que reconhece as transformações físicas da matéria e comenta sobre 

o processo de fervura e filtragem.  

Aluno 5: “A fervura não é recomendada pois apenas a água evapora, deixando o nitrato 

ainda no recipiente, como forma de sólidos. Na filtragem o processo é complicado pelo fato do 

nitrato ser um íon se dissolvendo em água e isso dificulta a separação por filtração.” 

 

Erros conceituais e/ou dificuldades de aprendizagem: 

Os alunos participantes apresentaram algumas dificuldades de aprendizagem 

relacionadas à solubilidade do íon nitrato, como compreender os conceitos, utilizar a 

linguagem química e transitar entre os níveis macro e submicroscópico, expostas 

percentualmente no Gráfico 4 a seguir: 

 

Gráfico 4 – Dificuldades dos alunos participantes relacionadas à solubilidade do 
íon nitrato. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Assim, a partir das respostas dos alunos 2 e 13, foi inferido que uma das dificuldades 

desses participantes é transitar pelos níveis de descrição da matéria e pode estar relacionada à 

atribuição do comportamento macroscópico às partículas, também relatada por Echeverria 

(1996), ao afirmarem, por exemplo, que o íon nitrato é solúvel ou insolúvel por estar no estado 

líquido, como observado nas falas a seguir: 

50%

25%

25% Compreender os conceitos

Utilizar a linguagem química

Transitar entre os níveis macro-
submicroscópico
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Aluno 2: “Por que o nitrato é líquido e insolúvel.”  (grifo nosso). 

Aluno 13: “Por ser um íon solúvel, onde não pode ser filtrado por estar no estado líquido e 

também ferver aumenta a concentração de nitrato.” (grifo nosso). 

 

O uso incorreto ou simplista da linguagem química também pode ser uma das 

dificuldades (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 2007). Assim, o termo “sopa” mostra que a 

linguagem do cotidiano influencia na linguagem científica, como observado no exemplo a 

seguir:  

Aluno 7: “Por que se ferver ocorrerá a princípio a evaporação deixando a água com uma 

concentração maior formando uma sopa de nitrato.” (grifo nosso). 

 

Outra possível dificuldade refere-se à compreensão dos conceitos, podendo estar 

relacionada à natureza abstrata e complexa da química.  Por exemplo, o aluno 3 refere-se a 

água como solução e a filtragem como troca de íons, revelando conhecimentos equivocados 

referentes a estes conceitos, também relatado por Akgün (2009) e ao processo de filtração: 

Aluno 3: “Processo de fervura a água fica menos concentrada, assim diminuindo o volume e 

aumentando o volume de nitrato, aumentando não, maior quantidade de nitrato digamos, a 

proporcionalidade. Filtragem ocorre a troca de íons.”  (grifo nosso). 

 

Outros erros conceituais foram verificados relacionados ao conteúdo de ligações 

químicas, onde o aluno 6 afirmou que íons são “difíceis de serem quebrados”, terminologia 

usualmente utilizada na linguagem química para se referir ao rompimento de ligações 

químicas. Além disso, sugeriu dissociar a água em seus íons, a mesma concepção alternativa 

encontrada por Silva (2008): 

Aluno 6: “Por a água ter íons que são difíceis de quebrar, ou seja, nem mesmo a fervura e a 

filtragem não retira o nitrato.” (grifo nosso). 

 

Outro exemplo é a confusão entre elétrons e íons ou ainda pode ter utilizado uma 

redação simplista a qual não expressou corretamente sua resposta, como observado na fala a 

seguir: 

Aluno 1: “Não é possível devido ao alto valor de contaminação do mesmo formando um 

complexo, sendo um íon solúvel, ou seja, a presença de íons livres, os elétrons, como também 

sendo um bom condutor de corrente elétrica, pelo nitrato ser um tipo de sal.” (grifo nosso). 
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Pode-se observar, por meio da análise das respostas dos alunos participantes, que 

muitos dos erros conceituais se associam às dificuldades expressas no levantamento 

bibliográfico, revelando coerência em adotar aspectos das dificuldades identificadas na 

literatura como eixo norteador no planejamento das atividades da unidade didática para o 

entendimento de alguns conceitos relacionados ao conteúdo de soluções.  

 

d) Que procedimentos podem ser aplicados para diminuir a concentração de nitrato na 

água. Justifique. 

 

Conhecimentos necessários:  

- Diluição, principal procedimento utilizado atualmente para diminuir a concentração do íon 

nitrato, por ser simples e economicamente viável. 

 

Conhecimentos que os alunos participantes dominam: 

Foi observado que o procedimento da diluição é o mais conhecido pelos alunos 

participantes como o atualmente utilizado para a diminuição dos níveis de nitrato na água de 

abastecimento, pois corresponde a 63% do total de respostas. Como a diluição de soluções faz 

parte de uma das etapas da atividade experimental, a abordagem desse procedimento na aula 

expositiva dialogada faz-se necessária. As principais respostas foram categorizadas, 

quantificadas e apresentadas no Gráfico 5 a seguir: 

 

Gráfico 5 - Respostas dos alunos participantes quanto ao procedimento para a 
diminuição da concentração do nitrato 

 
Fonte: Autoria própria 
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ATIVIDADE 3 – Aula expositiva dialogada 

 

A aula expositiva dialogada foi ministrada após o término da atividade 2 e teve como 

objetivo apresentar os conceitos necessários para a compreensão do tema contextualizado 

proposto sobre soluções. Para isso, foi utilizado como referência o artigo de Silva, Martins e 

Andrade (2004), intitulado “Por que todos os nitratos são solúveis?” publicado na revista 

Química Nova. Esse artigo enfoca os aspectos termodinâmicos e as propriedades do íon nitrato 

relacionados à solubilidade e discute o fato de que a maioria dos livros de química não aborda 

uma análise sistemática dos processos de dissolução do ponto de vista macroscópico e 

submicroscópico. Do mesmo modo, a aula seguiu esse direcionamento de ensino de conteúdo 

com a interação dos alunos. 

Assim, na aula expositiva, foram trabalhados com os alunos participantes alguns 

conceitos químicos relevantes que envolvem aspectos macroscópicos, como as características 

das soluções, aspectos submicroscópicos, como processo de dissolução e fatores que alteram a 

solubilidade e ainda aspectos quantitativos, como cálculos de concentração para o preparo e 

diluição de soluções. Os fatores envolvidos, tais como raio e carga dos íons, tamanho e 

polaridade das moléculas, forças intermoleculares, entalpia e entropia ao serem considerados 

em conjunto na análise realizada, procuraram favorecer o entendimento dos processos de 

dissolução. Ainda, durante a discussão com os participantes, procurou-se destacar a relação dos 

conceitos com as possíveis dificuldades de aprendizagem, como apresentados nos parágrafos a 

seguir. 

Para Kotz, Treichel Jr e Weavar (2013), prever a solubilidade de compostos iônicos 

em água é complicado. As variações de entropia e de entalpia determinam até certo ponto se 

duas substâncias dissolvem-se uma na outra. Para compostos iônicos que se dissolvem em 

água, um fator de entalpia favorável e a entropia geralmente favorecem a dissolução. Atkins e 

Jones (2011) também afirmam que é muito difícil fazer predições seguras sobre solubilidades 

com base somente nas cargas e nos raios dos íons. Carga alta e raio pequeno, ambos 

contribuem para uma entalpia de hidratação elevada, mas também contribuem para uma 

entalpia reticular alta.  

Ainda, por não compreenderem o processo de dissolução, tanto do ponto de vista 

submicroscópico quanto do ponto de vista macroscópico, muitos alunos tentam memorizar o 

composto que provavelmente será solúvel. No entanto, para evitar dificuldades no aprendizado 

de química, busca-se evitar a memorização de nomes e processos que facilmente podem ser 

consultados em livros e tabelas (SANTOS, 2011). Esse é o caso das tabelas de regras de 
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solubilidade, como a Tabela 1 a seguir, encontradas em livros de química do ensino médio e do 

ensino superior, que apresentam uma série de compostos iônicos, classificando-os como 

solúveis ou insolúveis em água e suas exceções.  

 

Tabela 1 - Regras de solubilidade para compostos iônicos em água a 298K 
Compostos solúveis Exceções 
Quase todos os sais de Na+, K+, NH4

+  
Haletos: sais de Cl-, Br- e I- Haletos de Ag+, Hg2

2+ e Pb2+ 
Fluoretos Fluoretos de Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+ 
Sais de NO3

-, ClO3
-, ClO4

-, C2H3O2
2-  

Sulfatos Sulfatos de Sr2+, Ba2+, Pb2+ e Ca2+ 
Ácidos inorgânicos  

  
Compostos insolúveis Exceções 

Sais de CO3
2-, PO4

3-, C2O4
2- e CrO4

2- Sais de NH4
+ e de cátions de metais alcalinos 

Sulfetos 
Sais de NH4

+, Ca2+, Sr2+ e de cátions de metais 
alcalinos 

Hidróxidos e metais alcalinos 
Hidróxidos e óxidos de Ca2+, Sr2+, Ba2+ e os cátions 
de metais alcalinos 

Fonte: Silva, Martins e Andrade (2004) 
 

 

Assim, o grau de solubilização de uma substância em outra depende da natureza do 

soluto e do solvente que refletem nas suas interações mútuas. Substâncias com forças atrativas 

semelhantes tendem a serem solúveis umas nas outras, onde as substâncias apolares são 

solúveis em solventes apolares e os solutos iônicos e os polares são solúveis em solventes 

polares. 

Assim, dois átomos diferentes, quando ligados entre si, formam um dipolo elétrico, 

com uma carga parcial positiva, sobre o átomo menos eletronegativo, e uma carga parcial 

negativa sobre o átomo mais eletronegativo. Na imagem da convenção original, um dipolo é 

representado por uma seta que aponta para a carga parcial negativa. No entanto, na convenção 

atual, a seta aponta para a carga parcial positiva. A Figura 28 ilustra bem essa diferença, onde 

(a) representa a convenção original e (b) a convenção atual.  
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Figura 28 - As diferentes convenções para a 
representação de um dipolo 

 
Fonte: Atkins e Jones (2011) 

 

 

As mudanças de convenções, modelos e teorias podem causar no aluno dificuldades 

no processo de aprendizagem, pois é necessário realizar sucessivos processos de integração e 

diferenciação (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 2007). 

Assim, após a exposição dos conceitos e de algumas dificuldades de aprendizagem 

envolvidos relacionados ao tema que envolve o conteúdo de soluções, a atividade 4 foi 

aplicada.  

 

ATIVIDADE 4 - Aplicação de exercícios sobre solubilidade e cálculo de concentração 

 

Para cumprir essa atividade, foram propostos dois exercícios com o objetivo de 

apresentar uma situação de aplicação dos conceitos discutidos na aula expositiva dialogada. O 

primeiro aborda o processo de solubilidade (apêndice 4) e o segundo envolve cálculos de 

concentração sobre soluções (apêndice 5). Os alunos participantes deveriam resolver os 

exercícios individualmente, com posterior correção e discussão das respostas ou formas de 

calcular a concentração da solução. Essa estratégia foi orientada no sentido de proporcionar um 

ambiente no qual os participantes descobrissem o que precisariam saber para realizar a 

atividade com sucesso, identificar os erros cometidos durante a resolução e, consequentemente, 

reconhecer suas dificuldades. 
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Exercício sobre solubilidade 

 

Esse exercício aborda um fato verídico ocorrido em 2003, bastante divulgado através 

da mídia naquele ano.  Nesse episódio, ocorreu a intoxicação de 153 pessoas, com 30 mortes, 

causada pelo Celobar, contraste usado em exames radiológicos. Esse medicamento é composto 

por uma suspensão de sulfato de bário, um sal insolúvel em água, e, portanto, os seus íons não 

são absorvidos pelo organismo. No entanto, durante o processo de fabricação, ocorreu uma 

contaminação cruzada desse medicamento com outros sais de bário, como o nitrato de bário, 

solúvel em água e carbonato de bário, praticamente insolúvel em água, mas ambos se 

dissociam em meio ácido e, portanto, foram absorvidos no trato gastrointestinal, provocando a 

intoxicação. Por fim, a seguinte pergunta foi feita: “por que o sulfato de bário mostra-se 

insolúvel em água enquanto o nitrato de bário mostra-se solúvel em água?” Para a realização da 

atividade foram fornecidas tabelas com dados de raios iônicos e propriedades termodinâmicas.  

 

Conhecimentos necessários: 

- cargas dos ânions e cátion; 

- entropia. 

 

Conhecimentos que os alunos participantes dominam: 

Observou-se que cinco alunos foram capazes de relacionar coerentemente conceitos 

para explicar a solubilidade, entre eles, os fatores carga iônica, raio iônico, composição iônica, 

entropia, energia de solvatação ou energia de rede com a solubilidade. Uma possibilidade de 

causa para este nível de acerto pode ser a associação feita pelos participantes com os aspectos 

teóricos apresentados na aula expositiva dialogada. Os trechos a seguir ilustram esse aspecto: 

 

Aluno 9:  

"�����  →  �� 	
  +  ���
 	�    →     carga do ��� é alta (insolúvel) 

��(���)	 →  �� 	
  + 2���
 �     →     carga do ��� é baixa (solúvel) 

���
 	�:  

• Possui carga 2, isso desfavorece a solubilidade;  

• Possui entropia 18,5+, favorece a solubilidade;  

• Raio grande, isso favorece a solubilidade;  

• Íons poliatômico, favorece a solubilidade.  
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���
 �:  

• Possui carga 1, isso favorece a solubilidade;  

• Possui entropia 146,7+, favorece a solubilidade;  

• Possui raio grande, isso favorece a solubilidade;  

• Íons poliatômico, favorece a solubilidade. 

Obs.: Como Ba tem carga 2 e o sulfato também possui carga 2, isso desfavorece a 

solubilidade, e no caso do nitrato que possui carga 1 juntamente com suas características 

citadas anteriormente formam sais solúveis”. 

 

Aluno 11:  

"�����  →  �� 	
  +  ���
 	�    

��(���)	 →  �� 	
  + 2���
 �    

O principal fator é a carga, pois a carga do sulfato de bário é alta e a carga do nitrato de 

bário é baixa.  

���
 	�: possui carga 2 que desfavorece a solubilidade, possui entropia 18,5 + que favorece a 

solubilidade, raio grande que favorece a solubilidade, íons poliatômicos que favorece a 

solubilidade.  

���
 �: possui carga 1 que favorece a solubilidade, possui entropia 146,7+ que favorece a 

solubilidade, raio grande que favorece a solubilidade, íons poliatômicos que favorece a 

solubilidade.  

Como o bário tem carga 2 e o sulfato carga 2, isso desfavorece a solubilidade, e no caso do 

nitrato que possui carga 1, isso formam sais solúveis.” 

 

Erros conceituais e/ou dificuldades de aprendizagem: 

Observando as respostas dos alunos participantes, foram verificados muitos erros 

conceituais provavelmente devido às relações entre a complexidade do exercício e à capacidade 

do aluno para organizar e processar a informação.  

Cabe destacar que os participantes ainda não haviam cursado disciplinas nas quais são 

abordados aspectos termodinâmicos, como a disciplina “EDQ0025 -Termoquímica e 

equilíbrio”, o que pode ter contribuído com o nível das respostas. No entanto, cursaram outras 

disciplinas também muito importantes como “EDQ0001 - Arquitetura atômica e molecular” 

onde são estudados conteúdos como raios iônicos e covalentes, ligações iônicas, aspectos 

energéticos envolvendo o retículo cristalino, forças intermoleculares e solubilidade, todos em 
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nível submicroscópico. Além disso, aspectos termodinâmicos, como entalpia e entropia, fazem 

parte do conteúdo escolar do 2o ano do nível médio e foram retomados na aula expositiva 

dialogada.  

A partir dos erros que emergiram das respostas propõe-se uma inferência das possíveis 

dificuldades de aprendizagem dos participantes das atividades da unidade didática relacionadas 

ao conteúdo de solubilidade que são apresentadas percentualmente, em relação ao total de 

dificuldades, no Gráfico 6 a seguir: 

 

Gráfico 6 - Dificuldades de aprendizagem inferidas dos alunos participantes relacionadas 
à solubilidade 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Essas dificuldades podem estar envolvidas em um ponto destacado pela literatura que 

sinaliza para o pouco domínio dos alunos com relação a alguns procedimentos (Pozo e Gómez-

Crespo, 2009). 

Assim, foi observado que os alunos participantes não conseguiram relacionar os 

conceitos químicos envolvidos tais como carga, entropia e solubilidade, como parte da 

explicação do fenômeno, talvez o fato de não dominarem tais conceitos pode ter ocasionado 

essa dificuldade de aprendizagem. O trecho a seguir ilustra tal equívoco:  

Aluno 6: “O sulfato de bário o seu raio é maior e sua entropia é menor que o nitrato de bário, 

por isso que mostra-se ser solúvel em água. O bário é exotérmico, pois sua entalpia é negativa. 

Já o nitrato, o seu ânion tem um raio menor e sua entropia maior, sendo a carga no sulfato é 

2- e a do nitrato -1, com isso, quanto menor a carga é que mostra a insolubilidade em água.” 

35%

29%

12%

12%

6%
6%

Relacionar conceitos 

Interpretar conceitos 

Identificar dados 

Interpretar dados 
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Com relação ao procedimento de saber interpretar conceitos, foi observado, por 

exemplo, que os alunos participantes não conseguiram diferenciar composto de íon ao citarem 

que os compostos sulfato de bário e nitrato de bário possuíam carga iônica, como 

exemplificado na resposta a seguir: 

Aluno 7: “O sulfato de bário tem carga baixa, pois isto afeta na solubilidade, onde vai deixar 

menos solúvel. Nitrato de bário, tem carga alta onde vai aumentar a solubilidade.” 

 

Quanto ao procedimento de identificar dados, foi observado que alguns alunos 

possuem esta dificuldade, pois não citaram corretamente a carga do íon nitrato. Isso pode ser 

resultado de uma confusão entre os índices e/ou número de átomos presentes no íon com a 

carga iônica. O Aluno 5 representa essa situação: 

Aluno 8: “A semelhança existente nos dois sais, na composição, é a presença do bário. Logo, 

podemos observar que o raio do sulfato é maior do que o do nitrato. A carga do sulfato é -2, 

tornando-o menos solúvel. Já o nitrato tem carga -3, portanto mais solúvel. A entropia é 

diretamente proporcional à solubilidade, temos que a do nitrato é maior que a do sulfato. 

Consequentemente, o nitrato será mais solúvel.” 

 

Saber interpretar os dados do enunciado foi também outra dificuldade encontrada, pois 

alguns alunos analisaram a solubilidade do carbonato de bário, quando o composto a ser 

analisado era o sulfato de bário. Isso pode ser observado pela resposta do Aluno 2: 

Aluno 2: “Nitrato de bário: íon poliatômico, tem um raio grande e a energia de solvatação 

supera a energia de rede e consegue quebrar a ligação. Nitrato: Possui carga alta. Carbonato 

de bário: tem um raio menor e a energia de solvatação é menor que a energia de rede, logo 

diminui a solubilidade.” 

 

Outra dificuldade observada é sobre o uso correto da linguagem química, com o Aluno 

1, por exemplo, utilizando o termo “carga efetiva” para designar “carga iônica”, como visto na 

resposta a seguir:  

Aluno 1: “O sulfato de bário tendo a diferença na carga efetiva como também a energia de 

rede favorece essa insolubilidade como também a sua entalpia vai ser exotérmica, liberando 

calor. Já o nitrato de bário é solúvel em água por ser íon poliatômico como também a entropia 

sendo um ânion hidratado. Portanto, o sulfato de bário é insolúvel por ter uma carga alta e o 

nitrato tem carga efetiva baixa, ou seja, -1 e o raio do nitrato é 165pm.”  
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Assim, as principais dificuldades inferidas dos alunos participantes foram: relacionar 

conceitos como carga, entropia e solubilidade; interpretar os conceitos de composto e íon; 

interpretar o enunciado; e identificar dados como a carga do íon. Um fato que chama a atenção 

é a fragilidade em interpretar e relacionar os conceitos químicos necessários para a resolução 

do exercício.  

 

Exercício sobre cálculo de concentração 

 

Já o segundo exercício aborda o conteúdo de cálculo de concentração. O objetivo era 

preparar o aluno participante para a aula experimental (próxima atividade), onde o mesmo 

necessitaria realizar cálculos de conversão entre as concentrações de nitrato e nitrogênio. 

Ainda, na disciplina “EDQ0002 - Medidas e transformações químicas” são estudadas as 

relações estequiométricas, conceito e classificações das soluções, solubilidade, cálculos de 

unidades de concentração, preparo de soluções, entre outros. 

No enunciado era informado que em uma amostra de água coletada em uma torneira 

doméstica foi encontrada uma concentração de nitrato igual a 62mg de NO3
- por litro e pedia 

para determinar se a amostra era apropriada para o consumo. Depois que todos os participantes 

terminaram de realizar os cálculos, as dúvidas sobre as respostas foram esclarecidas. 

De acordo com as respostas dos alunos participantes, pôde ser verificada a 

possibilidade de resolução mais utilizada e as dificuldades de aprendizagem dos mesmos 

relacionadas aos cálculos de concentração.  

Existem três possibilidades de resolver esse exercício, conforme apresentadas na 

página seguinte. 
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Quadro 5 - Possibilidade 1: usando o valor da concentração de NO3
- dado na questão 

 
1 mol de NO3 

-__ 1 mol de N  
 
Em 1L da amostra, há 0,062g de :  
 
          62g de NO3 

- _____ 14g de N  
0,062g de de NO3 

- _____ X g de N  
X = (0,062 x14)/62 = 0,014g de N por litro ou 14mg de N por litro. 
  
A amostra possui concentração de N acima da permitida pela legislação, já que 14mg/L > 10mg/L, não sendo, 
portanto, apropriada para o consumo.  
 

 

 

Quadro 6 - Possibilidade 2: usando o valor da concentração de N dado pela legislação 
 
1 mol de NO3 

- _____ 1 mol de N  
 
Segundo a legislação, é permitido haver em 1L de uma amostra, no máximo, 0,010g de N:  
 
62g de NO3 

- _____ 14g de N  
              X     _____ 0,010 g de N  
X = (62 x0,010)/14 = 0,62/14 = 0,044g de por litro ou 44mg por litro.  
 
A amostra possui concentração de acima da permitida pela legislação, já que 62mg/L > 44mg/L, não sendo, 
portanto, apropriada para o consumo.  
 

 

 

Quadro 7 - Possibilidade 3: usando diretamente a relação dada na questão 
 
Relação: 
 
NO�

 �

N
 =  

62

14
 = 4,4   

 
Em 1L da amostra, há 0,062g de NO3 

- :  
 
62mg ou 0,062g

N
 = 4,4 

 
N = 62/4,4 = 14 
N = 14mg de N por litro ou 0,014g de N por litro.  
 
A amostra possui concentração de N acima da permitida pela legislação, já que 14mg/L > 10mg/L, não sendo, 
portanto, apropriada para o consumo.  
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A partir das respostas dos alunos participantes, foi observado que a possibilidade 2, na 

qual se utiliza o valor da concentração de N dada pela legislação, foi a tentativa de resposta 

apresentada por sete alunos e a possibilidade 1, usando o valor da concentração de NO3 
- dado 

na questão, foi a tentativa utilizada por três alunos. No entanto, somente três alunos 

responderam corretamente, entre eles o aluno 9 que utilizou a possibilidade 1, usando o valor 

da concentração de NO3
- dado na questão juntamente com a possibilidade 3, usando 

diretamente a relação dada na questão.  

Pozo e Gómez-Crespo (2009) afirmam que essas relações de proporcionalidade 

causam grandes dificuldades aos estudantes e podem representar verdadeiros obstáculos à 

aprendizagem e estão relacionadas ao estudo de soluções, onde é necessário calcular, 

interpretar ou comparar concentrações. As dificuldades de aprendizagem inferidas relacionadas 

aos cálculos de concentração dos alunos participantes das atividades da unidade didática 

encontram-se percentualmente, em relação ao total de dificuldades, no Gráfico 7 a seguir. 

 

Gráfico 7 - Dificuldades de aprendizagem inferidas dos alunos participantes 
relacionadas aos cálculos de concentração 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Um exemplo de dificuldades de aprendizagem está na resposta do Aluno 2 visualizada 

no Quadro 8 a seguir, pois o mesmo não conseguiu relacionar proporcionalidades, utilizar as 

unidades de concentração e realizar cálculos matemáticos. 
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Realizar cálculos matemáticos 

Utilizar unidades de concentração 

Relacionar proporcionalidades 
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Quadro 8 - Resposta do Aluno 2 referente ao exercício de cálculo de concentração 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

ATIVIDADE 5 – Questionário sobre estratégias e dificuldades. 

 

O objetivo desse questionário (apêndice 6) foi fazer com que os alunos participantes 

refletissem sobre a estratégia de organização de conhecimento ou procedimentos que utilizaram 

para resolver os exercícios da atividade 4. E ainda, elencar que dificuldades tiveram para, 

assim, melhor organizar os assuntos que precisavam estudar.  

Adotar essa postura consistia em um objetivo didático da unidade didática, pois uma 

primeira etapa para a superação das dificuldades de aprendizagem é o aluno ter consciência do 

que não sabe. A orientação didática que se procurou adotar é repetida em todas as atividades, 

intencionando criar o hábito no aluno de refletir sobre suas respostas ao identificar o que não se 

sabe e, consequentemente, reconhecer suas dificuldades de aprendizagem. 

É com essa perspectiva que, no Quadro 9, são apresentadas as respostas dos alunos2 ao 

questionário relacionado aos procedimentos que utilizaram para responder o exercício sobre 

solubilidade e a sua categorização para melhor análise das respostas. 

 

 

 

 

                                                           
2 A quantidade de alunos foi reduzida para 11 devido à evasão de alguns participantes durante as atividades.  
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Quadro 9 - Procedimentos utilizados na visão dos alunos participantes para responder o exercício sobre 
solubilidade 

ALUNO RESPOSTA  PROCEDIMENTOS EM 
 CATEGORIAS 

1 “Para resolver o exercício usei o conceito de 
entalpia exotérmica, carga efetiva, íons 
poliatômicos, a variação do íon, ou seja, seu 
ânion hidratado, ou seja, a entalpia de 
solvatação.” 

Usar conceitos. 
Operacionalizar variáveis. 

2 “Associei os fatores e utilizei regras para a 
resolução do problema. Ainda os conceitos 
abordados na aula.” 

Usar conceitos e regras.  
Operacionalizar variáveis. 
 

3 “A entropia relacionada ao nitrato e ao carbono.” Operacionalizar variáveis. 
 

4 “Observação e pesquisa, de acordo com meu 
entendimento e o que foi dado na aula.” 

Observar dados. 
Usar conceitos. 

5 “Análise do gráfico. Obtive a resposta através de 
conhecimento prévio e análise da tabela.” 

Decodificar tabelas. 

6 “Observei as cargas, o raio de cada solução e a 
entropia e relacionei, ou seja, comparei os dois 
tipos em questão para definir o conceito de 
solubilidade.” 

Identificar dados. 
Operacionalizar variáveis. 

7 “A formação dos íons.” Usar conceitos. 
 

8 “Observei bastante as tabelas oferecidas no 
exercício para poder organizar as informações 
dadas. Respondi de forma objetiva utilizando as 
informações recolhidas na questão.” 

Decodificar tabelas. 
Selecionar e organizar dados. 

9 “Primeiramente escrevi a equação de dissolução e 
observei a carga dos íons, posteriormente 
observei na tabela o tamanho do raio, a entropia, 
a entalpia e depois observei que os ânions eram 
poliatômicos e verifiquei através da fórmula e os 
dados coletados o que favorece ou não a 
solubilidade.” 

Converter código de linguagem. 
Identificar e selecionar dados. 
Decodificar tabelas. 
Operacionalizar variáveis. 

10 “Carga, raio, solução, entropia.” Usar conceitos. 
Operacionalizar variáveis. 

11 “Primeiro observei a carga dos íons, depois 
observei na tabela a entropia, o tamanho do raio, 
que os ânions eram poliatômicos e assim descrevi 
o que favorecia e não favorecia a solubilidade.” 

Identificar dados. 
Decodificar tabelas. 
Operacionalizar variáveis. 
 
 

Fonte: Autoria própria 

 

 

A partir do Quadro 9, foi possível organizar no gráfico a seguir relacionado aos 

procedimentos mais utilizados segundo os alunos participantes. 
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Gráfico 8- Procedimentos utilizados na visão dos alunos participantes para responder o 
exercício sobre solubilidade 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Assim, em relação ao número de vezes que os procedimentos foram citados, 

operacionalizar variáveis aparece em 32% do total e decodificar tabelas em 18%. Esses 

procedimentos estão relacionados à interpretação e análise da informação, os quais são 

necessários para resolver problemas de química. Outros procedimentos estão relacionados à 

aquisição de conhecimento, como usar conceitos (24%), e identificar, selecionar e organizar 

dados (18%).  

Realmente o exercício exigia mais procedimentos relacionados à interpretação e 

análise da informação, como a operacionalização de diversas variáveis, pois deveria ser 

justificado utilizando como critérios as relações entre as cargas do ânion e do cátion, o raio 

iônico, a composição iônica, a entropia do processo, a energia de solvatação e a energia de 

rede, com a solubilidade. Para isso, era necessário utilizar os conceitos estudados, compreender 

as tabelas oferecidas e identificar e organizar as informações.  

Em outra pergunta, os alunos citaram as dificuldades que tiveram para resolver o 

exercício sobre solubilidade. As respostas dos alunos participantes estão no Quadro 10 e a sua 

categorização para melhor análise das respostas. 
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Quadro 10 - Dificuldades citadas pelos alunos participantes para responder o exercício sobre solubilidade 
ALUNO RESPOSTA  DIFICULDADES EM 

CATEGORIAS 
1 “Identificar a carga efetiva, pois requer que você 

tivesse algum conceito para poder determinar quando 
é solúvel ou insolúvel através desta carga, portanto 
era necessário saber o nox e identificar se a carga é 
baixa ou alta, de modo descobrindo se é solúvel ou 
insolúvel.” 

Identificar dados e relacionar conceitos. 

2 “Analisar os dados da questão, a tabelas e as 
explicações.”  

Interpretar dados. 
Decodificar tabelas. 

3 “Entendimento da tabela, dos dados localizados.”  Decodificar tabelas. 

4 “Os fatores que diferem algumas soluções, as vezes 
me deixam em dúvida em relação a solução.”  

Interpretar e relacionar conceitos 

5 “Interpretação do gráfico, mas não foi tanta 
dificuldade.”  

Decodificar tabelas. 

6 “Relacionar os tipos de reação, pois confundi sem 
perceber.”  

Relacionar conceitos. 

7 “O entendimento da interpretação da tabela.”  Decodificar tabelas. 

8 “A principal dificuldade foi a mistura de 
conhecimentos. Confundi alguns conceitos.”  

Relacionar conceitos. 

9 “Identificar a partir de que valor Erede é solúvel.”   Interpretar os dados. 

10 “Analisar as cargas, raio, as soluções.” Interpretar os dados. 

11 “Identificar os valores dados pela tabela, como o 
tamanho do raio e a entropia.” 

Decodificar tabelas. 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir do quadro anterior, também foi possível organizar no gráfico a seguir, 

relacionado às dificuldades mais citadas segundo os alunos participantes. 

 

Gráfico 9 - Dificuldades citadas pelos alunos participantes para responder o exercício 
sobre solubilidade 

 
Fonte: Autoria própria 
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Assim, em relação ao número de vezes que as dificuldades foram citadas pelos alunos, 

as principais estão relacionadas com o procedimento de decodificar tabelas (38%), relacionar 

conceitos (31%) e interpretar dados (23%). Ainda pode-se observar que as dificuldades citadas 

pelos alunos estão relacionadas às dificuldades inferidas relacionadas ao exercício sobre 

solubilidade.  

Desse modo, uma possibilidade para que os alunos tenham sucesso no processo de 

aprendizagem é fazer com que conheçam suas próprias dificuldades. Isso pode ser feito, por 

exemplo, durante a correção do exercício, através das discussões sobre as causas dos erros.  

Já em relação à questão sobre cálculo de concentração, os alunos participantes citaram 

que utilizaram os seguintes critérios para responder: a regra de três e estequiometria. As 

dificuldades citadas encontram-se organizadas no Quadro 11.  

 

Quadro 11- Dificuldades citadas pelos alunos participantes para responder o exercício sobre cálculo de 
concentração 

ALUNO RESPOSTA DIFICULDADES EM 
 CATEGORIAS 

1 “De imediato, saber o que o problema queria 
saber, ou seja, interpretar o cálculo.” 

Interpretação da informação 

2 “Identificar as unidades de cada um, ou seja, o 
entendimento da questão.” 

Identificação de dados. 
Interpretação da informação.  

3 “Interpretar o que a questão pedia.” Interpretação da informação.  
4 “Encontrar a forma certa da fórmula para 

concentração.” 
Utilizar a linguagem. 

5 “Interpretação dos dados.” Interpretação da informação.  
6 “Não tive muita dificuldade, somente na 

elaboração dos cálculos.”  
Realizar cálculos matemáticos. 

7 “No momento da aplicabilidade da fórmula.” Conversão de código de linguagem. 
8 “Foi colocar em ordem as informações, para 

que a partir daí pudesse realizar os cálculos 
para obtenção da resposta.” 

Organização das informações. 
 

9 “Nenhuma.” Nenhuma 
10 “Analisar os valores das massas moleculares.” Análise dos dados. 
11 “Nenhuma.” Nenhuma 

Fonte: Autoria própria 

 

 

A partir do Quadro 11, foi possível organizar no gráfico a seguir, as dificuldades mais 

citadas segundo os participantes. 
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Gráfico 10 - Dificuldades citadas pelos alunos participantes para responder o exercício 
sobre cálculo de concentração 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

As principais dificuldades, em relação ao número de vezes que foram citadas pelos 

alunos, foram a interpretação da informação (34%) e a conversão do código de linguagem, 

como a fórmula a ser aplicada (17%). 

Destaca-se que os alunos 9 e 11 acertaram o exercício sobre cálculo de concentração, 

confirmando o relato que não tiveram dificuldade. Já o aluno 6 informou que teve dificuldade 

em realizar os cálculos matemáticos e isso foi confirmado quando as mesmas foram inferidas e 

organizadas. Assim, a consciência das suas dificuldades de aprendizagem pode ser um fator 

que o favoreça o aluno no processo de aquisição do conhecimento. 

No entanto, nenhum aluno citou possuir dificuldades em utilizar unidades de 

concentração e relacionar proporcionalidades, as quais foram inferidas e organizadas no 

Gráfico 7. Isso pode sugerir que os alunos não valorizam a importância de expressar 

corretamente as unidades de concentração e desconhecem que as relações de proporcionalidade 

que utilizam é incorreta. Sendo assim, o professor, ao conhecer as dificuldades dos alunos pode 

ajudá-los a compreendê-las e também estimulá-los à reflexão sobre as dificuldades que 

possuem. 

Após o encerramento das reflexões dos alunos sobre os procedimentos e dificuldades 

que tiveram para responder os exercícios, foi iniciada a atividade 6, exposta a seguir.  
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ATIVIDADE 6 – Exposição sobre a espectrofotometria no UV-Vis 
 

Essa atividade teve como objetivo apresentar ao aluno a técnica da espectrofotometria 

de absorção no UV-Vis como ferramenta de análise para determinar quantitativamente a 

presença de nitrato em soluções aquosas, necessária para a próxima etapa, o experimento. 

Esse método está baseado na medida de transmitância ou absorbância de soluções 

contidas em células transparentes. Assim, para radiações monocromáticas, a absorbância é 

diretamente proporcional ao comprimento do caminho ótico a percorrer através do meio, à 

concentração das espécies absorventes e à absortividade, uma constante de proporcionalidade 

específica para uma espécie química em cada comprimento de onda (SKOOG; HOLLER; 

NIEMAN, 2002).  

Os nitratos absorvem fortemente na região ultravioleta (UV), onde seu espectro mostra 

uma absorbância máxima na região de 220nm, o que, nessas soluções, normalmente não ocorre 

para outros compostos. É um método adequado para amostras de águas potáveis límpidas ou 

com baixo teor de matéria orgânica. É simples, não necessitando de procedimentos trabalhosos 

e demorados, tornando-se ideal para um elevado número de amostras. Caso haja suspeita de 

matéria orgânica nas amostras, devem ser feitas leituras também em 275 nm, para fins de 

correção (APHA, 2006).  

Assim, os princípios básicos da técnica e o espectro uv-visível foram abordados 

juntamente com a explicação da Lei de Lambert–Beer, o processo de excitação e o fenômeno 

da absorção. Foram detalhadas também as partes do espectrofotômetro, como o detector, fontes 

de radiação, o sistema óptico e as celas de medida. Ainda foi comentada a aplicabilidade da 

técnica através da exibição de alguns artigos científicos. 

No final da exposição, os alunos mostraram-se muito interessados na técnica e 

ansiosos para o início da atividade experimental. 

 

ATIVIDADE 7 – Experimento 

 

Essa atividade experimental teve o objetivo de mostrar ao aluno que, com a química, 

pode-se identificar e resolver problemas do cotidiano. Para isso, nesse experimento, era 

necessário preparar soluções e quantificar o nitrato nas amostras de água de abastecimento. 

Dando continuidade ao primeiro dia das atividades da unidade didática, os alunos 

foram orientados a acondicionarem as amostras de forma adequada conforme roteiro mostrado 

no apêndice 6. Logo após, os alunos receberam o roteiro da atividade experimental (apêndice 
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7) e organizaram-se em grupos. Inicialmente realizaram os cálculos de diluição necessários 

para a preparação das soluções padrões em diferentes concentrações, sem apresentar 

dificuldades. Logo após, foram para a bancada do laboratório, devidamente paramentados e 

prepararam as soluções padrões de nitrato em balões volumétricos de 50mL, utilizando a água 

destilada como matriz e branco, também sem apresentarem maiores dificuldades. 

No segundo dia das atividades da unidade didática, cada aluno trouxe uma amostra de 

água de abastecimento coletada em sua residência, totalizando treze amostras. No entanto, nove 

amostras precisaram ser diluídas em dez vezes para ficarem dentro da faixa de concentração da 

curva-padrão e quatro amostras não precisaram ser diluídas, já antecipando que seus níveis de 

nitrato seriam menores em relação às outras amostras. 

Primeiramente, foram medidas as absorbâncias de cada solução-padrão de nitrato em 

diversas concentrações (Gráfico 11). Com os dados de concentração e absorbância, o Gráfico 

12 da curva-padrão foi construído, onde foi possível obter a equação da reta (y = 0,160x – 

0,004) e coeficiente de correlação linear (R2 = 0,999).  

 

Gráfico 11 - Espectros do nitrato em diferentes concentrações 

 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 12 - Curva-padrão do nitrato 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Após a leitura de absorbância das amostras, os alunos encontraram a concentração 

através de cálculos, utilizando a equação da reta. Ainda fizeram cálculos de conversão, pois o 

resultado obtido foi concentração em nitrato e precisava ser convertido em nitrogênio para ser 

comparado com a legislação que regulamenta os níveis máximos de nitrato na água de 

abastecimento. 

Os alunos discutiram muito sobre os resultados, procurando quais amostras ficaram 

abaixo ou acima do nível máximo de nitrato e os motivos que explicavam cada situação. Após 

várias observações verificaram que apenas uma amostra, a do município de Brejinho, ficou 

acima do limite estipulado. Os alunos concluíram que isso se devia ao fato desse município não 

possuir saneamento básico. Os resultados das análises encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Resultado das análises de nitrato na água de abastecimento 

Amostra Abs. 
Concentração 
(mg/L NO3

-) 
Diluição 

Concentração real 
(mg/L NO3

-) 
Concentração real 

(mg/L N) 
Água mineral 0,4039 2,595 10x 25,95 5,88 
Açude Nova Cruz/RN 0,8430 5,43 - 5,43 1,23 
Barragem Nova Cruz/RN 0,2956 1,89 10x 18,9 4,29 
São José /RN 0,6011 3,8689 10x 38,689 8,79 
Brejinho/RN 0,7548 4,8617 10x 48,617 11,04 
Pólo Nova Cruz/RN 0,1849 1,18 - 1,18 0,26 
Belém / PB 0,3296 2,115 - 2,115 0,48 
Timbó - Jacaraú / PB 0,2208 1,412 10x 14,12 3,21 
Areia Branca / RN 0,2032 1,298 10x 12,98 2,95 
Várzea / RN 0,1901 1,215 10x 12,15 2,76 

Fonte: Autoria própria 
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Ao término da atividade experimental, pôde-se observar que os alunos realizaram 

corretamente cálculos de diluição e concentração através da equação da reta, prepararam 

soluções e fizeram as relações necessárias, talvez pelo fato de terem trabalhado em grupo e 

participado ativamente de todas as etapas anteriores. 

 

ATIVIDADE 8 – DISCUSSÃO 

 

Ao final de todas as atividades, os alunos foram convidados a avaliar a unidade 

didática por meio de um questionário aberto. Os alunos informaram que a unidade didática 

atendeu às suas expectativas, pois através das atividades foi possível, por exemplo, 

desmistificar o processo da dissociação, discutir sobre manuseio do material, realizar cálculos 

para determinar a quantidade de nitrato e revisar assuntos que eram importantes. Muitos 

também relataram que irão utilizar esse conteúdo no cotidiano, por constatarem que se trata de 

um assunto importante para a preservação do meio ambiente. 

Como pontos positivos a serem considerados, os alunos citaram a didática da 

palestrante, com exemplos claros e práticos, o que auxiliou nos conhecimentos mais amplos. 

Ainda comentaram a boa interação entre aula expositiva e o experimento e ainda, a forma 

detalhada das informações. Para um aluno, um ponto positivo foi o conhecimento adquirido, 

pois estudou conceitos importantes que favoreceram a aprendizagem. 

Já os pontos negativos ou sugestões de melhoria citados foram em relação ao polo em 

que frequentavam, pois afirmaram ter pouca estrutura física para receber atividades que tenham 

aulas práticas, pois o equipamento existente não possibilita a leitura de medidas na faixa do 

UV, sendo necessário realizar as análises no polo de Natal. Outros alunos acharam que foram 

muitas informações em pouco tempo, contudo foram assuntos muito interessantes.  

 

4.4 CONCLUSÕES 
 

Neste estudo sinalizamos em nossa tese que é possível dirimir as dificuldades de 

aprendizagem de alunos no ensino superior por meio de abordagens contextualizadas sobre o 

conteúdo de soluções para alunos do ensino superior. Tal hipótese não é refutada, pois foi 

possível identificar nos participantes do estudo aspectos relacionados à motivação, às 

mudanças na linguagem química e às habilidades cognitivo-linguisticas para a resolução dos 

exercícios.  
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Assim, com o desenvolvimento da atividade inicial, identificamos que o uso do vídeo 

constituiu um elemento motivador inicial para contextualizar a temática, trazendo à tona a 

discussão sobre a presença do íon nitrato na água de abastecimento, problematizando o 

conteúdo relacionado à solubilidade. Essa postura motivada e interessada foi observada em 

todas as atividades de intervenção, em maior ou menor grau de participação.  

A partir do questionário sobre as ideias prévias relacionadas ao tema do vídeo, foi 

possível inferir as dificuldades a partir dos erros expressos nas respostas dos participantes, 

entre elas, transitar pelos níveis de descrição da matéria, a qual pode estar relacionada à 

atribuição do comportamento macroscópico às partículas.  

A terceira atividade que consistia na aula expositiva dialogada para apresentar os 

conceitos necessários para a compreensão do conteúdo de soluções mostrou-se coerente com a 

proposta, pois foram trabalhados os aspectos macroscópicos, submicroscópicos e quantitativos 

e sua relação com as possíveis dificuldades de aprendizagem.  

A quarta atividade exigia dos participantes habilidades cognitivo-linguisticas a serem 

mobilizadas diante a resolução de exercícios sobre solubilidade e cálculos de concentração. 

Estas, de acordo com a literatura constituem em uma das principais dificuldades de 

aprendizagem dos alunos. Foram observados nas respostas dos participantes como principais 

dificuldades expressas pelos participantes a relação entre conceitos como carga, entropia e 

solubilidade, interpretar conceitos de composto e íon, identificar a carga do íon, interpretar o 

enunciado, decodificar tabelas, utilizar a linguagem química, realizar cálculos matemáticos, 

utilizar unidades de concentração e montar a tabela da regra de três. Essas diversas dificuldades 

de aprendizagem provavelmente devem-se em parte ao nível de complexidade dos exercícios e 

à capacidade do aluno para organizar e processar a informação.  

Apesar das dificuldades que apresentaram, alguns alunos souberam relacionar 

corretamente alguns dos fatores como carga, raio, composição iônica e entropia com a 

solubilidade. Uma possibilidade para esse nível de acerto pode ser a associação feita pelos 

participantes com os aspectos teóricos apresentados na aula expositiva dialogada.  

A nova situação apresentada na quinta atividade permitiu a utilização de estratégias 

para resolver os exercícios relacionando teoria e prática. Com a mobilização de procedimentos 

por parte dos participantes foram observados que os principais estão relacionados a 

operacionalizar variáveis, usar conceitos, decodificar tabelas e identificar, selecionar e 

organizar dados. Entre as principais dificuldades citadas pelos alunos, ao enfrentar essa nova 

situação, estão em decodificar tabelas, relacionar conceitos e interpretar dados, algumas 

relacionadas às dificuldades inferidas.  
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Sendo assim, o uso de instrumentos como questionários e a resolução de exercícios 

mostraram-se adequados para o conhecimento das dificuldades dos alunos. Além disso, uma 

possibilidade para que os alunos tenham sucesso no processo de aprendizagem é fazer com que 

reflitam sobre suas próprias dificuldades. E o professor, ao conhecer as dificuldades dos 

alunos, poder ajudá-los a compreendê-las.  

A sexta atividade teve como objetivo apresentar ao aluno a técnica da 

espectrofotometria de absorção no UV-Vis como ferramenta de análise para determinar 

quantitativamente a presença de nitrato em águas naturais. Os alunos mostraram-se muito 

interessados na técnica e ansiosos para o início da atividade experimental. 

A proposta de intervenção utilizando atividades contextualizando os conceitos 

químicos e uma situação real se mostraram expressivas ao dar mais significado para o aluno, já 

que a água de abastecimento contém sais dissolvidos, entre eles, o objeto deste estudo: o íon 

nitrato. Por meio da contextualização, também foi possível abordar os princípios da 

espectrofotometria UV-Vis, tanto químicos como tecnológicos, utilizados para análise do 

nitrato. O estudo desse método instrumental é realizado nos cursos, de modo geral, abordando 

aspectos mais teóricos e de certa forma distante de um contexto prático.  

A sétima atividade trouxe o experimento como ferramenta de ensino e estímulo aos 

alunos. Ao término da atividade experimental, pôde-se observar que os alunos realizaram 

corretamente os cálculos de diluição e concentração através da equação da reta, prepararam 

soluções e fizeram as relações necessárias. Foi observada a incorporação nos discursos dos 

participantes alguns conceitos químicos trabalhados e chegaram a propor uma hipótese bastante 

coerente a partir da experiência de análise de água de suas residências. Isso significa que eles 

associaram o conceito a uma situação real. Além disso, foi observada a participação ativa dos 

participantes nos trabalhos em grupo.  

Entre os pontos positivos da sequência de atividades, os licenciandos destacaram que a 

unidade didática atendeu às suas expectativas, pois conseguiram desmistificar o processo da 

dissociação, discutir sobre manuseio do material e realização de cálculos e ainda adquirir 

conhecimentos importantes que favoreceram a aprendizagem. Entre os pontos negativos 

relataram o excesso de informações em poucas horas. A readequação das atividades a partir 

destas sugestões pode consistir em uma continuidade deste trabalho.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, é assumido como pressuposto que a aprendizagem da química exige 

um raciocínio abstrato, para que se possa, assim, transitar entre os níveis de descrição da 

matéria: macroscópico, submicroscópico e simbólico. Isso requer, antes de tudo, que o 

estudante tenha desenvolvido certos esquemas cognitivos. Tal complexidade deve ser 

considerada para que não se constitua em obstáculos para o entendimento da química.  

O diagnóstico desse problema foi constatado em nosso estudo, o qual não difere de 

investigações apresentadas pela literatura da área de ensino de química. Reconhecê-lo e 

entender como os alunos interpretam os fenômenos em distintas situações consiste em 

ferramenta fundamental a ser trabalhada com os futuros professores para que possam estar bem 

preparados para enfrentar os desafios da docência. 

Desse modo, com relação ao estudo de soluções, os estudantes, em geral, fornecem 

explicações macroscópicas aos fenômenos observados, influenciados pelos aspectos 

mensuráveis e pelas experiências que vivenciam em seu cotidiano. Isso reflete nas dificuldades 

relacionadas a compreender o nível submicroscópico, compreender os conceitos envolvidos, 

diferenciar fenômenos físicos e químicos, utilizar a linguagem química, explicar a solubilidade 

molecular e solucionar problemas quantitativos, presentes e comuns aos estudantes de 

diferentes épocas, culturas e nacionalidades.  

Dessa forma, o conhecimento das dificuldades de aprendizagem desempenha um 

papel essencial no modelo cognitivo-construtivista de ensino, que considera a relevância de 

uma participação ativa do alunado. Para isso, no processo de superação dessas dificuldades, o 

papel do professor é fundamental para mediar os significados modelados pelos alunos no 

processo de aprendizagem dos conceitos científicos.  

Além disso, destacamos como parte fundamental, apesar de não ser nosso objeto de 

estudo, mas que saltou aos olhos durante a intervenção, particularmente nas discussões após 

cada atividade, foi o favorecimento da consciência ou reconhecimento de suas dificuldades de 

aprendizagem durante a resolução dos exercícios e preenchimento dos questionários, pois a 

cada atividade realizada era incentivada a reflexão do aluno sobre como resolver, o que não foi 

entendido e porque não foi entendido. Isto é, tornar o aluno consciente das suas próprias 

dificuldades de aprendizagem sobre os conceitos relacionados ao conteúdo de soluções é uma 

estratégia para que o mesmo procure desenvolver ativamente seu aprendizado. 
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Assim, é possível inferir a partir dos relatos conclusivos que foi possível defender 

nossa tese ao observar mudanças expressivas incorporadas na linguagem dos participantes 

sobre conteúdos relacionados a soluções, assim como em um incremento nas habilidades 

cognitivo-linguísticas durante a resolução dos exercícios e preenchimento dos questionários..  

Acreditamos não ter encerrado as possibilidades de investigações sobre o conteúdo de 

soluções e das inúmeras estratégias didáticas que podem ser planejadas em relação às 

dificuldades de aprendizagem no ensino superior, mas esperamos que este estudo possa 

contribuir com o debate. 
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APÊNDICE 01 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E VOZ 
 
 
 
Título da pesquisa: Dificuldades de aprendizagem do conteúdo de soluções: proposta de ensino 
contextualizada. 
Pesquisador Responsável: Jussara Aparecida de Melo Gondim Ferreira 
 
 
 
Eu, __________________________________________________________________permito 
que o pesquisador relacionado acima obtenha filmagem ou gravação de voz de minha pessoa 
para fins de pesquisa científica/educacional, sendo resguardada a minha identidade. 
 
Concordo que os resultados referentes ao estudo possam ser publicados desde que meus dados 
pessoais não sejam identificados seja pelo nome ou qualquer outra forma. 
 
As filmagens e gravações de voz ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores 
pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 
 
 
 
 
Assinatura do participante da pesquisa: 
 
 _______________________________________________________________ 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES 
 
 
 

Nome completo:_____________________________________________________________ 
 
Sexo: Masculino  
           Feminino  
 
Nível médio: 
Escola pública  
Escola particular 
 
Curso de graduação:_______________________________ 
Modalidade: presencial 
                     a distância  
 
Ano de ingresso na UFRN: ___________________________  
 
Disciplinas cursadas: 
Química fundamental I  
Química fundamental II 
Química geral e experimental  
Medidas e transformações 
Vivenciando a química ambiental  
Arquitetura atômica e molecular  
Termoquímica e equilíbrio  

 

E-mail:_________________________________________________ 
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A reportagem apresentada mostrou que a água de abastecimento da cidade de Natal está 

contaminada por uma substância denominada nitrato, representada pela fórmula NO3
-. Diante 

deste fato, responda as questões a seguir: 

 

01) Por que o esgoto é a origem química da contaminação da água por nitrato?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

02) Como podemos quantificar o nitrato na água? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

03) Por que não é possível retirar o nitrato da água contaminada através da fervura ou 

filtragem? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

04) Que procedimentos podem ser aplicados para diminuir a concentração de nitrato na água. 

Justifique. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

  

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

EXERCÍCIO
 
 

Em abril de 2003, a Vigilância Sanitária 

notificações acerca de possível intoxicação pelo contraste radiológico Celobar. O medicamento 

Celobar é uma suspensão em água de sulfato de bário, representada pela fórmula BaSO

suspensão não sofre absorção no tr

água e não se dissocia nesse meio, o que impede a sua absorção. Foram confirmados 153 casos 

de intoxicação relacionados à exposição ao produto, resultando 30 mortes por intoxicação 

aguda. Suspeita-se que o Celobar continha em sua composição outros sais de bário como o 

nitrato de bário, Ba(NO3)

insolúvel em água e ambos se dissociam neste meio e, portanto, são absorvidos no trato 

gastrointestinal, provocando a intoxicação. Este fato foi muito veiculado, na época, através das 

reportagens jornalísticas.  

 
Por que o sulfato de bário mostra

mostra-se solúvel em água? Com a ajuda das tabelas abaix

utilizando como critérios as entropias e as cargas dos ânions e cátion.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APÊNDICE 04 
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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 

EXERCÍCIO  SOBRE SOLUBILIDADE  

Em abril de 2003, a Vigilância Sanitária do Estado de Goiás começou a receber 

notificações acerca de possível intoxicação pelo contraste radiológico Celobar. O medicamento 

Celobar é uma suspensão em água de sulfato de bário, representada pela fórmula BaSO

suspensão não sofre absorção no trato gastrointestinal, pois o sulfato de bário é insolúvel em 

água e não se dissocia nesse meio, o que impede a sua absorção. Foram confirmados 153 casos 

de intoxicação relacionados à exposição ao produto, resultando 30 mortes por intoxicação 

se que o Celobar continha em sua composição outros sais de bário como o 

)2, solúvel em água e carbonato de bário, BaCO

insolúvel em água e ambos se dissociam neste meio e, portanto, são absorvidos no trato 

estinal, provocando a intoxicação. Este fato foi muito veiculado, na época, através das 

Por que o sulfato de bário mostra-se insolúvel em água enquanto o nitrato de bário 

se solúvel em água? Com a ajuda das tabelas abaixo, justifique sua resposta 

utilizando como critérios as entropias e as cargas dos ânions e cátion.
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do Estado de Goiás começou a receber 

notificações acerca de possível intoxicação pelo contraste radiológico Celobar. O medicamento 

Celobar é uma suspensão em água de sulfato de bário, representada pela fórmula BaSO4. Esta 

ato gastrointestinal, pois o sulfato de bário é insolúvel em 

água e não se dissocia nesse meio, o que impede a sua absorção. Foram confirmados 153 casos 

de intoxicação relacionados à exposição ao produto, resultando 30 mortes por intoxicação 

se que o Celobar continha em sua composição outros sais de bário como o 

, solúvel em água e carbonato de bário, BaCO3, praticamente 

insolúvel em água e ambos se dissociam neste meio e, portanto, são absorvidos no trato 

estinal, provocando a intoxicação. Este fato foi muito veiculado, na época, através das 

se insolúvel em água enquanto o nitrato de bário 

o, justifique sua resposta 

utilizando como critérios as entropias e as cargas dos ânions e cátion. 
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EXERCÍCIO SOBRE CÁLCULO DE CONCENTRAÇÃO  

 

Em águas residuais, a matéria orgânica que contém nitrogênio é biodegradada em compostos 
mais simples, nesta sequência:  

 

Nmatéria orgânica → NH3 → NO2¯  → NO3¯  

 

Um dos principais poluentes da água é o nitrato (NO3¯ ). A legislação proíbe que a quantidade 
de nitrogênio proveniente do NO3¯  exceda 10 mg por litro de N.  

 

Em uma amostra de água coletada em uma torneira doméstica, foi encontrada uma 
concentração de nitrato igual a 62mg de NO3¯  por litro. Determine se a amostra é apropriada 
para o consumo.  

 

(Apresente os cálculos e, se necessário, use a relação de massa molar NO3¯ /N = 62/14 ≈ 4,4). 
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EXERCÍCIO SOBRE SOLUBILIDADE  
 
 
Que critérios você utilizou para resolver os exercícios sobre solubilidade? Como você 
respondeu? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Quais dificuldades você encontrou para resolver os exercícios sobre solubilidade? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

EXERCÍCIO SOBRE CÁLCULO DE CONCENTRAÇÃO  
 
 
Que critérios você utilizou para resolver o exercício sobre cálculo de concentração? Como você 
respondeu? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Quais dificuldades você encontrou para resolver o exercício sobre cálculo de concentração? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO DE COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA  PARA 
ANÁLISE DE NITRATO 

 
AMOSTRA DE ÁGUA N o _______ 

 
 
1 – Identificação do ponto de coleta:  
� Localização (bairro e cidade):________________________________________________;  
� Origem da água (CAERN, mineral, rio, poço, etc.): _______________________________; 
� Data e hora da coleta: ______________________________________________________;  
2 - As amostras não devem incluir partículas grandes, detritos, folhas ou outro tipo de material 
acidental;  
3 - Para minimizar a contaminação da amostra convém recolhê-la com a boca do frasco de 
coleta contra a corrente lavando, no mínimo 3 vezes com a água a ser analisada; 
4 - Imediatamente após a coleta, as amostras devem ser colocadas ao abrigo de luz solar; 
5 - As amostras podem ser refrigeradas a 4°C por até 24h; 
 
 

FLUXOGRAMA PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE DE NITR ATO 

 

 
 

  

IDENTIFICAÇÃO DO 
PONTO DE COLETA

GARRAFA PLÁSTICA

LAVAR 3X COM A 
ÁGUA A SER COLETADA

REFRIGERAR A 4°C

ANALISAR EM ATÉ 24h
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APÊNDICE 08 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL  
 
 
Objetivo: 
Apresentar ao aluno a técnica da espectrofotometria de absorção no UV-Vis como ferramenta 
de análise para determinar quantitativamente a presença de NO3

- em águas naturais. 
 
Materiais e reagentes: 
- Balões de 50mL e 100mL; 
- Pipetas; 
- Cubetas de quartzo; 
- Solução padrão de NO3

- a 1000mg/L; 
- Água destilada. 
 
Equipamento: 
 Espectrofotômetro UV/VIS 
 
Amostras: 
Água de abastecimento residencial 
 
Procedimento: 
Prepare a solução intermediária com concentração de 100 mg/L de NO3

- em um balão de 
100mL, a partir de uma solução padrão de NO3

- a 1000mg/L; 
Prepare as soluções padrão de acordo com o Quadro 01; 
Faça a varredura do espectro com o padrão de 6,0 mg/L de NO3

- para verificar o comprimento 
de onda máximo. Resposta: ______nm; 
Fixe o equipamento no comprimento de onda máximo para a construção da curva padrão. 
Realize e anote as leituras de absorbância das soluções padrão; 
Anote o coeficiente de correlação e a equação da reta.  
Resposta: r2 = ______ e equação = ______________ 
 
 
Quadro 01 

Volume retirado da solução 
intermediária (mL) 

Volume final (mL) Concentração 
(mg/L de NO3

-) 
Absorbância 

 50 Branco  
 50 2,0  
 50 4,0  
 50 6,0  
 50 8,0  
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Realize e anote a leitura de absorbância das amostras e suas respectivas concentrações de NO3
-, 

de acordo com o Quadro 02.  
Se a amostra precisar de diluição, anote a proporção e calcule a concentração real de NO3

- nas 
amostras originais. 
Faça a conversão do NO3

- em N; 
 
Quadro 02 

Amostra Absorbância 
Concentração 

(mg/L de NO3
-) 

Diluição 
Concentração real 
(mg/L de NO3

-) 
Concentração real 

(mg/L de N) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Questionamento: O nível de concentração de N sob a forma de NO3

- encontrado na sua amostra 
de água, surpreendeu você ou era o que estava esperando? Justifique. 
Amostra:___________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 09 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 

AVALIAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 
 

Prezado(a) Aluno(a):  

Para sabermos se as atividades desta unidade didática atendeu plenamente aos objetivos a que 
se propôs, ou se precisa ser reformulado ou aperfeiçoado em alguns pontos, precisamos colher 
suas opiniões a respeito do mesmo.  

Contribua, preenchendo todos os quesitos do presente questionário.  

Agradecemos pela sua colaboração.  

01) A unidade didática atendeu às suas expectativas? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
02) Quais pontos positivos a serem considerados? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
03) Quais pontos negativos ou sugestões de melhoria? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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