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RESUMO 

 

Estudos e pesquisas na área educacional tem evidenciado a importância do ensino voltado 

para o exercício da cidadania, pois os conceitos devem ser abordados na sala de aula de 

maneira que estejam relacionados com a realidade social na qual os alunos estão inseridos. 

Nesse contexto, também se inclui o Ensino de Química, que pode contribuir com discussões 

acerca da formação cidadã dos alunos. O campo de estudos CTS e discussões acerca da 

Educação Ambiental foram o arcabouço teórico desta pesquisa, sendo possível promover 

discussões em sala de aula pautadas num ensino contextualizado considerando questões 

históricas, sociais, ambientais, éticas e econômicas. Neste sentido, este trabalho de pesquisa se 

propôs a investigar que implicações sociais e ambientais têm a pratica da carcinicultura na 

realidade numa escola pública de Natal - RN, para contextualizar o ensino de conceitos 

químicos relacionados à esta prática. Para sistematizar tal proposta, foi elaborada uma 

sequência de atividades (SA) como produto educacional para ser utilizado por professores de 

química da Educação Básica, numa turma de 2º ano do ensino médio. O lócus da pesquisa foi 

a Escola Estadual Professora Josefa Sampaio, que se situa no bairro Santos Reis, à margem do 

rio Potengi, em Natal RN. Em colaboração com a professora da disciplina, a intervenção 

didática foi aplicada durante seis encontros. As aulas foram planejadas com o intuito de 

discutir a temática da prática da carcinicultura, no entorno da referida escola. Os instrumentos 

de coleta de dados utilizados nesta pesquisa, de natureza qualitativa, foram dois questionários: 

o primeiro que contempla questões relacionadas às ideias prévias dos alunos acerca desta 

problemática e o segundo, para obter dados sobre a aplicação e avaliação da sequência de 

atividades. Os resultados obtidos mostraram que apesar de morarem no entorno do rio Potengi 

e consumirem o camarão, a maioria dos estudantes participantes não conhecia a prática da 

carcinicultura no Estado do RN e nem a reconhecem no entorno da sua escola. Entretanto, 

após o término da aplicação das atividades, relataram que o estudo da temática foi interessante 

e contribuiu para a compreensão dos conceitos químicos através da contextualização nas 

aulas. 

 Palavras-chave: Carcinicultura; Educação Ambiental; Aulas de Química; CTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Studies and research in the educational area has evidenced the importance of teaching focused 

on the exercise of citizenship, since the concepts must be approached in the classroom in a 

way that are related to the social reality in which the students are inserted. In this context, also 

includes the Teaching of Chemistry, which can contribute with discussions about the students' 

citizenship education. The field of STS studies and discussions about Environmental 

Education were the theoretical framework of this research, being possible to promote 

classroom discussions based on a contextualized teaching considering historical, social, 

environmental, ethical and economic issues. In this sense, this research aimed to investigate 

the social and environmental implications of the practice of shrimp farming in a public school 

in Natal - RN, to contextualize the teaching of chemical concepts related to this practice. In 

order to systematize this proposal, a sequence of activities (SA) was elaborated as an 

educational product to be used by teachers of Chemistry of Basic Education, in a class of 2nd 

year of high school. The locus of the research was the State School Professor Josefa Sampaio, 

that is located in the neighborhood Santos Reis, in the margin of the river Potengi, in Natal 

RN. In collaboration with the teacher of the discipline, didactic intervention was applied 

during six meetings. The classes were planned with the purpose of discussing the shrimp 

farming practice in the surroundings of the mentioned school. The data collection instruments 

used in this qualitative research were two questionnaires: the first one that includes questions 

related to students' previous ideas about this problem and the second, to obtain data about the 

application and evaluation of the sequence of activities. The results showed that although they 

live in the surroundings of the Potengi river and consume the shrimp, the majority of the 

participating students did not know the practice of shrimp culture in the State of the RN and 

do not recognize it in the surroundings of their school. However, after the application of the 

activities, they reported that the study of the theme was interesting and contributed to the 

understanding of the chemical concepts through the contextualization in the classes. 

 

Keywords: Shrimp Farming; Environmental Education; Chemistry Classes; STS. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Cada um de nós tem uma história para contar, pois estamos recheados de nossas 

experiências, vivências, concepções e escolhas. Estas são responsáveis por construir quem 

somos como pessoa e nos conduzir a caminhos desafiadores. Assim, a disciplina de Química 

sempre despertou meu interesse desde o Ensino Médio e, neste contexto, tive a certeza que a 

profissão escolhida estaria inserida nesta área de conhecimento, mas ainda não almejava a 

docência. Entretanto, prestei vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) com a intenção de ingressar no curso de Bacharelado em Engenharia Química como 

primeira opção, mas passei para o curso de Licenciatura em Química e ao cursar as disciplinas 

específicas de ensino, me encontrei na profissão docente.  

Neste contexto acadêmico, a disciplina de Seminários me proporcionou uma das 

maiores experiências da área ao longo da graduação, pois me deparei com o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no qual participei ativamente das 

atividades que possibilitaram a minha participação na pesquisa na área do ensino e me trouxe 

a oportunidade de vivenciar a realidade da sala de aula. Sob a orientação das professoras 

doutoras Márcia Gorette Lima da Silva e Fernanda Marur Mazze, pude firmar meus passos na 

trilha da educação em química através de toda a experiência enriquecedora ao longo da minha 

participação no PIBID, afinal, conheci a realidade do trabalho na escola, os desafios, 

obstáculos, superações e até mesmo identifiquei as dificuldades enfrentadas no ensino e 

aprendizagem da Química. Sem dúvidas, o conhecimento extraído do trabalho no PIBID 

clareou qual seria a próxima etapa a ser seguida, o mestrado, uma vez que me trouxe a 

convicção de seguir na área do ensino. 

Ainda sobre o trajeto percorrido na graduação, não poderia ignorar o aprendizado 

adquirido nas disciplinas de Ensino de Química I, II, III, IV e V, as quais abriram os meus 

olhos para a compreensão das dificuldades e desafios no ensino e aprendizagem da química,  

para conhecer as estratégias e instrumentos que colaboram com o trabalho do professor, além 

de promover o meu encontro com o campo de estudo da Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) que despertou em mim o interesse para conhecer e entender a relação entre essas três 

dimensões e sua aplicação nas aulas de química, o que me motivou a seguir essa linha de 

estudo neste trabalho de pesquisa no mestrado. 
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O tema carcinicultura (criação de camarão) me instigou e despertou interesse durante 

uma aula de campo no Barco Escola Chama-Maré, um projeto desenvolvido pelo Governo do 

Estado, através do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, 

voltado para ações de educação ambiental no estuário do rio Potengi. Na disciplina de Ensino 

de Química V fomos direcionados a realizar uma coleta de água do rio Potengi para uma 

atividade experimental, porém, antes da coleta tivemos a oportunidade de conhecer a história 

do rio, da cidade e os aspectos ambientais ali envolvidos, dentre os quais estava a prática da 

carcinicultura no rio Potengi.  

A criação de camarão chamou minha atenção ao tomar conhecimento que esta 

atividade havia desmatado boa parte do mangue presente no rio Potengi, contudo, em uma 

pesquisa mais minuciosa sobre o assunto, descobri que o cultivo de camarão é uma prática 

muito relevante para o Estado do Rio Grande do Norte (RN), sendo o segundo maior produtor 

de camarão do país, pois fornece empregos em diversos setores, contribui para a economia do 

estado e abastecimento de camarões na maior parte dos restaurantes no RN. Entretanto, as 

técnicas e tecnologias utilizadas no cultivo precisam ser monitoradas e respeitar os parâmetros 

pré-estabelecidos pelos órgãos de proteção ambientais responsáveis, e, por esta razão, 

atualmente, já existem novas técnicas sustentáveis de cultivo e manejo do camarão com o 

objetivo de minimizar e prever os possíveis impactos ambientais que podem ser causados.  

Diante da relevância deste tema para o nordeste e para o RN, constatei, através de uma 

revisão na literatura, que este assunto é pouco trabalhado em sala de aula, apesar de 

possibilitar um diálogo com os conceitos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais. A 

opção por esta temática permite relacionar aspectos da Educação Ambiental (EA) com alguns 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), alicerçados pelo campo de estudos CTS e 

promover discussões de conceitos químicos em aulas da educação básica. 

Segundo os PCN+1, para desenvolver a contextualização no ensino de ciências é 

preciso competências para inserir a ciência e suas tecnologias em um processo social, cultural 

e histórico, além de considerar os aspectos éticos e práticos da ciência na atualidade 

(BRASIL, 2002). A partir do conhecimento das definições e objetivos da EA, pode-se 

identificar sua influência no desenvolvimento dos estudos sobre a educação em Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), a qual também busca promover a educação ambiental do 

indivíduo. Neste sentido, Pelicioni (1998) afirma que:  

                                                 
1 Documento legal em vigor durante o andamento desta pesquisa. 
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 A educação ambiental tem como objetivo, portanto, formar a consciência dos 

cidadãos e transformar-se em filosofia de vida de modo a levar a adoção de 

comportamentos ambientalmente adequados, investindo nos recursos e processos 

ecológicos do meio ambiente. A educação ambiental, deve necessariamente 

transformar-se em ação. Enquanto prática político-pedagógica, a Educação 

Ambiental determinada histórica e socialmente, pretende possibilitar o 

desenvolvimento e a escolha de estratégias de ação, que venham contribuir para a 

construção do processo de cidadania e para a melhoria da qualidade de vida da 

população (PELICIONI, 1998, p.22). 

 

Neste sentido, o problema de pesquisa emergiu nas seguintes perguntas: a prática da 

carcinicultura vem sendo trabalhada como tema para contextualização na sala de aula? De que 

maneira esse tema tem sido abordado? Os estudantes reconhecem a importância e implicações 

desta atividade para o estado do RN? Esses questionamentos nortearam os interesses desta 

pesquisa, aqui, apresentada. Deste modo a questão foco deste trabalho é: “Como o tema 

Carcinicultura em uma abordagem CTS pode promover uma Educação Ambiental e 

contribuir para o aprendizado de Química Ambiental?”.  

Dessa forma, propomos neste trabalho uma sequência de atividades que utiliza a 

Educação Ambiental e a abordagem CTS para dialogar com alguns aspectos dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, com o intuito de contextualizar, através da temática 

carcinicultura, o ensino de conceitos químicos, tais como, concentração de oxigênio 

dissolvido, reações de oxidação e redução, evidências de reação química, balanceamento de 

equações e cálculo estequiométrico. Consequentemente, nossa questão foco se ampara em 

elaborar a SA, aplicar em uma escola do Ensino Médio na grande Natal no entorno do rio 

Potengi e, por fim, avaliar a aplicação da proposta de intervenção. 

No Capítulo 1 desta dissertação, são apresentados pontos fundamentais do campo de 

estudos em Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) e sua relação com o âmbito educacional. 

Também contém um breve histórico sobre a origem, desenvolvimento das linhas de estudo e 

as influências do movimento CTS no mundo e no Brasil. Os itens seguintes, se referem à 

Educação Ambiental e ao Ensino CTS em alguns documentos legais que regem educação 

básica brasileira. 

O capítulo 2 traz um breve histórico e a importância da carcinicultura, as tecnologias 

possíveis dentro dessa atividade, além do mais, se discute sobre os impactos socioambientais 

da prática de cultivo do camarão de maneira geral e também no estuário do rio Potengi. Além 

de uma revisão na literatura sobre as áreas de estudo e o tema escolhido 
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O Capítulo 3 aborda os objetivos da pesquisa, o contexto e sujeitos do campo de 

estudo, os instrumentos, a forma de organização dos dados obtidos e o percurso metodológico 

traçado. O capítulo 4 descreve a elaboração e aplicação da sequência de atividades nas aulas 

de Química de uma escola do Ensino Médio na grande Natal. E finalmente, o capítulo 5 

apresentará a análise e discussão dos resultados obtidos na pesquisa e também a avaliação da 

SA proposta. Por fim, as considerações finais, referências e apêndices. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. CAMPO DE ESTUDOS CTS E A ÁREA EDUCACIONAL – BREVE HISTÓRICO 

 

O movimento CTS surgiu em meio a um cenário após segunda guerra mundial e de 

corrida armamentista que buscava desenfreadamente o desenvolvimento científico e 

tecnológico. E é nessa realidade da década de 60 que predominava a concepção essencialista e 

triunfalista sobre a ciência e a tecnologia, uma vez que a ideia de desenvolvimento 

estabelecida era baseada no “modelo linear de desenvolvimento”: + ciência = + tecnologia = 

+ riqueza = + bem-estar social, ou seja, o avanço científico-tecnológico era visto como a 

solução de todos os problemas sociais, pois a ciência é a verdade absoluta, neutra e livre da 

intervenção dos valores sociais ou políticos (BAZZO; PEREIRA; VON LINSINGEN, 2003). 

 Entretanto, o impacto de marcos históricos como o Projeto Manhattam e a guerra do 

Vietnã provocaram ecos alarmantes na sociedade da época, o que levou ao início de olhares 

mais críticos diante das consequências do “desenvolvimento” descontrolado.  Nesse contexto, 

emergem diversos movimentos sociais e acadêmicos, como o movimento contra-cultura que 

lutava politicamente contra o sistema, em reação à visão tradicional de ciência e da 

tecnologia, à degradação ambiental e a problemas políticos e econômicos.  Com isso, iniciou-

se diferentes debates sobre o uso da ciência e tecnologia e sua influência na sociedade a fim 

de conduzir a uma tomada de consciência frente aos problemas ambientais, às questões éticas 

e à qualidade de vida, assim como incentivar a uma maior participação popular nas decisões 

públicas (SANTOS; MORTIMER, 2002). Ademais, ocorreram diversas publicações 

relevantes para disseminar a crítica ao bem-estar social proveniente apenas dos avanços 

científicos e tecnológicos, das quais destaca-se duas publicações em 1962, “Silent Spring” de 

Rachel Carson, que aponta assuntos relativos ao uso de inseticidas como o DDT e “A 

Estrutura das Revoluções Científicas” de Thomas Kuhn sobre a concepção tradicional de 

ciência. Todos esses episódios revelaram a chamada “Síndrome de Frankstein” quando a 

criatura se volta contra o criador, isto é, quando as mesmas forças utilizadas para controlar a 

natureza se voltam em oposição a nós destruindo o ser humano (BAZZO; PEREIRA; VON 

LINSINGEN, 2003). 

 Consequentemente, ações foram geradas a partir do incômodo perante os problemas 

sociais, ambientais, políticos e econômicos, resultantes do “modelo de desenvolvimento” 
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vigente. A fundação do Greenpeace e da Environmental Protection Agency (EPA, Agência de 

Proteção Ambiental), esta, criada pelo governo dos Estados Unidos da América (EUA) para 

realizar avaliações sobre o impacto ambiental dos projetos tecnológicos de responsabilidade 

do governo federal. Houve também reação no meio acadêmico ao identificar a necessidade de 

despertar os estudantes dos cursos de ciência e engenharia para as consequências de seu 

trabalho, o que acarretou modificações nas perspectivas das disciplinas. Além dessas áreas, os 

cursos das ciências humanas começaram a analisar a ciência e tecnologia como processos 

sociais repleto de valores (STRIEDER, 2008). 

 A inquietação por uma nova interpretação sobre o desenvolvimento científico-

tecnológico e sua influência na sociedade, era evidente em diversas partes do mundo, 

entretanto, na América do Norte e na Europa emergiram duas fortes tradições CTS, como 

mostra Bazzo, Pereira e Von Linsingen (2003) no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1: Diferenças entre as duas tradições CTS 

Tradição européia 

 

Tradição americana 

 

 Institucionalização acadêmica na Europa (em suas 

origens); 

 Ênfase nos fatores sociais antecedentes; 

 Atenção à ciência e, secundariamente, à tecnologia; 

 Caráter teórico e descritivo; 

 Marco explicativo: ciências sociais (sociologia, 

psicologia, antropologia etc.). 

 Institucionalização administrativa e acadêmica nos 

EUA (em suas origens) 

 Ênfase nas consequências sociais; 

 Atenção à tecnologia e, secundariamente, à ciência; 

 Caráter prático e valorativo; 

 Marco avaliativo: ética, teoria da educação. 

 

Fonte: Bazzo; Pereira; Von Linsingen (2003, p.128). 

  

Ainda segundo estes autores, desde seu princípio os estudos CTS caminham em três 

direções que se relacionam e interagem entre si, apesar de suas diferenças (BAZZO; 

PEREIRA; VON LINSINGEN, 2003):  

• No campo da pesquisa: proporcionando discussões acadêmicas a respeito da 

visão tradicional de ciência e tecnologia, assim como perceber a influência do 

contexto social na atividade científica; 

• No campo das políticas públicas: defendendo uma participação ativa da 

comunidade pública nas decisões científicas e tecnológicas, mantém o foco nas 

consequências sociais geradas pelos avanços científicos-tecnológicos, 

apresenta um caráter prático e político; 
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• No campo da educação: visa a alfabetização científica para exercer a cidadania 

no contexto social marcado pelo desenvolvimento científico-tecnológico, 

através de um ensino de ciências mais crítico. 

 

A proposta CTS no campo da educação, no qual se baseia essa pesquisa, manifesta-se 

no momento em que o desenvolvimento do conhecimento científico tinha como uma de suas 

principais funções a criação de novas tecnologias para vencer a corrida bélica e com a 

promessa de gerar maior empregabilidade e consequentemente crescimento econômico. 

Sendo assim, os conteúdos científicos, no contexto educacional da época, eram baseados 

numa visão de ciência neutra e ausente de valores, ela era tida como a verdade absoluta, sem 

reflexões profundas sobre as consequências da atividade científica e com um objetivo 

extremamente profissionalizante, afinal, a intenção dessa proposta educativa era capacitar o 

aluno para um ofício que possibilitaria a obtenção de capital e o consumo de bens duráveis e 

não duráveis, além de incentivar a formação de novos cientistas. Krasilchik (1987) evidencia 

essa intenção quando descreve: 

 

 

Durante a guerra fria, houve uma corrida de alguns países para apressar a 

formação de cientistas, o que levou à elaboração de projetos curriculares que 

preconizavam a vivência do método científico, visando desenvolver nos 

jovens o espírito científico. Já na década de 1970, com o agravamento de 

problemas ambientais, o movimento de educação científica começou a 

incorporar ideais do movimento CTS em uma perspectiva de formação para a 

cidadania. (KRASILCHIK, 1987, p.22).  

 

Nesse contexto, os estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade recebe uma grande 

atenção, e, nas últimas décadas, vêm influenciando a elaboração de currículos de ciências no 

mundo inteiro (SANTOS; MORTIMER, 2002). Com isso, as discussões éticas, filosóficas, 

sociológicas e ambientais vêm ganhando mais espaço entre os educadores pesquisadores.  

O enfoque CTS visa promover um ensino de Ciências que esteja pautado na formação 

de sujeitos que possam olhar criticamente para o conhecimento científico produzido, avaliar e 

analisar esse desenvolvimento, de maneira que sejam capazes de tomar decisões de forma 

consciente e responsável (PORTO; CHAPANI, 2013). No final da década 70 e início dos anos 

80, discute-se a necessidade de inovação na educação científica influenciando a construção de 

diversos currículos, principalmente no ensino de Ciências, manifestando-se inicialmente nos 
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Estados Unidos, nas grandes economias da Europa e na América Latina. Nesse sentido, os 

estudos CTS possibilitam uma nova interpretação da ciência e tecnologia e de suas relações 

com a sociedade, conforme mostra Bazzo; Pereira; Von Linsingen (2003): 

 

 

Os estudos CTS definem hoje um campo de trabalho recente e heterogêneo, ainda que 

bem consolidado, de caráter crítico a respeito da tradicional imagem essencialista da 

ciência e da tecnologia, e de caráter interdisciplinar por concorrer em disciplinas como 

a filosofia e a história da ciência e da tecnologia, a sociologia do conhecimento 

científico, a teoria da educação e a economia da mudança técnica. Os estudos CTS 

buscam compreender a dimensão social da ciência e da tecnologia, tanto desde o 

ponto de vista dos seus antecedentes sociais como de suas conseqüências sociais e 

ambientais, ou seja, tanto no que diz respeito aos fatores de natureza social, política ou 

econômica que modulam a mudança científico-tecnológica, como pelo que concerne 

às repercussões éticas, ambientais ou culturais dessa mudança (BAZZO; PEREIRA; 

VON LINSINGEN, 2003, p.125). 

 

 

 

Dessa forma, Santos e Schnetzler (2003) mostra que o ensino de CTS apresenta como 

objetivos principais a formação da cidadania para o desenvolvimento da tomada de decisão, a 

qual está diretamente ligada à solução de problemas da vida real que abrangem questões 

sociais, tecnológicas, econômicas e políticas. Além disso, essa abordagem pretende promover 

a compreensão da natureza da ciência e do seu papel na sociedade para reconhecer as 

potencialidades e limitações dos conhecimentos científicos. Sendo assim, o ensino CTS busca 

a interação dos aspectos relacionados à ciência, à tecnologia e à sociedade através da inserção 

de temas sociais, os quais contribuem para o desenvolvimento da tomada de decisão e atitudes 

dos estudantes (SANTOS; SCHNETZLER, 2003). Segundo Aikenhead (1990) citado por 

Santos e Schnetzler (2003), os projetos de CTS que abordam temas sociais apresentam como 

característica a seguinte estrutura:  

 

1) uma questão social é introduzida; 

2) uma tecnologia relacionada ao tema social é analisada; 

3) o conteúdo científico é definido em função do tema social e da tecnologia 

introduzida; 

4) a tecnologia correlata é estudada em função do conteúdo apresentado; 

5) a questão social original é novamente discutida.  

(AIKENHEAD 1990, p.12 apud SANTOS e SCHNETZLER 2003, p.78). 

 

Consequentemente, é possível comparar e reconhecer as diferenças entre o ensino 

tradicional de ciências e o ensino de CTS de maneira que corrobora para uma melhor 

compreensão desse tipo de abordagem, como mostra Zoller e Watson (1974), conforme citado 

por Santos e Schnetzler (2003), no Quadro 2 abaixo: 
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Quadro 2: Aspectos enfatizados no ensino clássico de ciência e no ensino de CTS 

Ensino Clássico de Ciência 

 

Ensino de CTS 

 

1. Organização conceitual da matéria a ser estudada 

(conceitos de física, química e biologia) 

1. Organização da matéria em temas tecnológicos e 

sociais. 

2. Investigação, observação, experimentação, coleta 

de dados e descoberta como método científico. 

2. Potencialidade e limitações da tecnologia no que 

diz respeito ao bem comum. 

3. Ciência, um conjunto de princípios, um modo de 

explicar o universo, com uma série de conceitos e 

esquemas conceituais interligados. 

3. Exploração, uso e decisões são submetidas a 

julgamento de valor. 

4. Busca da verdade científica sem perder a 

praticabilidade e a aplicabilidade. 
4. Prevenção de consequências a longo prazo. 

5. Ciência como um processo, uma atividade 

universal, um corpo de conhecimento. 

5. Desenvolvimento tecnológico, embora 

impossível sem a ciência, depende mais das 

decisões humanas deliberadas. 

6. Ênfase à teoria para articula-la com a prática. 6. Ênfase à prática para chegar à teoria. 

7. Lida com fenômenos isolados, usualmente do 

ponto de vista disciplinar, análise dos fatos, exata 

e imparcial. 

7. Lida com problemas verdadeiros no seu contexto 

real (abordagem interdisciplinar). 

8. Busca, principalmente, novos conhecimentos 

para a compreensão do mundo natural, um 

espírito caracterizado pela ânsia de conhecer e 

compreender. 

8. Busca principalmente implicações sociais dos 

problemas tecnológicos; tecnologia para ação 

social. 

Fonte: Zoller e Watson (1974, p.110) apud Santos e Schnetzler (2003, p.62). 

 

Como é possível observar, a abordagem CTS ocorre visando a interdisciplinaridade no 

ensino de ciências diferentemente do ensino tradicional que busca apenas a transmissão de 

conceitos científicos.  Sobre as particularidades do ensino CTS, é importante também destacar 

seus principais aspectos no estudo das inter-relações e natureza da ciência, da tecnologia e da 

sociedade, tais aspectos são essenciais para que o aluno reconheça e compreenda a influência 

mútua entre essas três dimensões, como esclarece McKavanagh e Maher (1982) referido por 

Santos e Schnetzler (2003) no Quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3: Nove aspectos da abordagem de CTS 

Aspectos de CTS 

 

Esclarecimentos 

 

1. Natureza da Ciência 
1. Ciência é uma busca de conhecimentos dentro de uma 

perspectiva social. 

2. Natureza da Tecnologia 

2.  Tecnologia envolve o uso do conhecimento científico e de outros 

conhecimentos para resolver problemas práticos. A humanidade 

sempre teve tecnologia. 

3. Natureza da Sociedade 
3. A sociedade é uma instituição humana na qual ocorrem 

mudanças científicas e tecnológicas. 

4. Efeito da Ciência sobre a 

Tecnologia 

4. A produção de novos conhecimentos tem estimulado mudanças 

tecnológicas. 

5. Efeito da Tecnologia sobre a 5. A tecnologia disponível a um grupo humano influencia 
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Sociedade grandemente o estilo de vida do grupo. 

6. Efeito da Sociedade sobre a 

Ciência 

6. Através de investimentos e outras pressões, a sociedade 

influencia a direção da pesquisa científica. 

7. Efeito da Ciência sobre a 

Sociedade 

7. Os desenvolvimentos de teorias científicas podem influenciar o 

pensamento das pessoas e as soluções de problemas. 

8. Efeito da Sociedade sobre a 

Tecnologia 

8. Pressões dos órgãos públicos e de empresas privadas podem 

influenciar a direção da solução do problema e, em consequência, 

promover mudanças tecnológicas. 

9. Efeito da Tecnologia sobre a 

Ciência 

9. A disponibilidade dos recursos tecnológicos limitará ou ampliará 

os progressos científicos. 

Fonte: Mckavanagh e Maher (1982, p.72) apud Santos e Schnetzler (2003, p.65) 

 

Por meio da influência desses estudos, no Brasil a abordagem CTS foi incorporada ao 

ensino de ciências no final da década de 80 levando a discussões mais intensas nas academias 

trazendo à tona a urgente participação da sociedade nas discussões sobre Ciência e 

Tecnologia. Com isso, as propostas de ensino de Ciências atualmente vêm sendo modificadas 

e atualizadas buscando proporcionar maior contextualização dos conteúdos através da 

utilização de temáticas que proporcionem discussões políticas, sociais, econômicas, 

ambientais, científicas e tecnológicas de maneira que o ensino se torne mais interdisciplinar.  

Vários materiais didáticos e projetos curriculares brasileiros foram elaborados, 

inserindo elementos dessa perspectiva. Dentre os materiais didáticos, Santos e Mortimer 

(2002) citam os seguintes: Unidades Modulares de Química de Ambrogi et al. em 1987, 

Proposta Curricular de Ensino de Química da CENP/SE do Estado de São Paulo em 1988, 

propostas pedagógicas de Lutfi nos anos de 1988 e 1992, em 1990 ocorreu a Conferência 

Internacional Ensino de Ciências para o Século XXI: ACT – Alfabetização em Ciência e 

Tecnologia, nos anos de 1990, 1991 e 1993 foram lançados a Coleção de livros de Física do 

GREF, recomendações para o currículo do magistério por Ciscato e Beltran em 1991, em 

1993, 1995 e 1998 foram lançadas a Coleção de livros do Grupo de Pesquisa em Ensino de 

Química da USP (GEPEQ), Proposta Curricular de Química para o Ensino Médio do Estado 

de Minas por Mortimer, Machado e Romanelli em 1998, lançamento do livro Química, 

Energia e Ambiente pelos autores Mortimer, Machado e Romanelli no ano de 1999 e em 2000 

a publicação do livro Química na Sociedade de Mól e Santos.  

Pode-se considerar, também, que a reforma curricular do ensino médio brasileiro 

incorpora, em seus objetivos e fundamentos, elementos dos currículos com ênfase em CTS, 

pois essa ideia vem sendo transmitida através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

propondo a Educação Tecnológica, a qual direciona ao enfoque CTS, voltada para a 
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compreensão da origem e uso dos artefatos tecnológicos na sociedade, ao invés de apenas 

considerar a confecção desses artefatos. Segundo Pinheiro, Silveira, Bazzo (2007), é 

importante conduzir os alunos a refletir sobre as causas, consequências, interesses econômicos 

e políticos dos avanços científico e tecnológico de forma contextualizada para o 

reconhecimento da ciência como fruto da criação humana, uma vez que permite compreender 

a dimensão social da ciência e da tecnologia bem como os impactos éticos, ambientais e 

culturais gerados pelas mudanças científico-tecnológicas. Por isso, os documentos legais que 

norteiam a educação brasileira carregam orientações para o uso da abordagem CTS e da EA 

na escola básica, como é apresentado a seguir. 

 

1.2. CTS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS DOCUMENTOS OFICIAIS 2   

 

Os documentos legais da educação básica sinalizam uma organização escolar e 

orientam a prática docente. Nesse sentido, buscam promover nos estudantes competências 

gerais que podem ser desenvolvidas através dos conhecimentos disciplinares, assim como, 

dispõe de sugestões quanto à organização curricular, temas estruturadores e projeto 

pedagógico. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 2013, por meio do 

Conselho Nacional de Educação – CNE, disponibiliza às instituições educacionais e aos 

sistemas de ensino brasileiro Diretrizes Curriculares que relacionam critérios necessários à 

articulação da educação básica (BRASIL, 2013).  

Dessa forma, para o ensino de Ciências Naturais, os Documentos Orientadores já 

citados, apresentam indicações para um ensino contextualizado e interdisciplinar de maneira 

que o aluno desenvolva uma postura cidadã. Sendo assim, apontam a abordagem CTS e a 

Educação Ambiental como necessárias à formação do pensamento crítico no contexto 

contemporâneo. Assim:  

 

 
A educação, por meio da escolarização, consolidou-se nas sociedades modernas como 

um direito social, ainda que não tenha sido universalizada. Concebida como forma de 

socializar as pessoas de acordo com valores e padrões culturais e ético-morais da 

sociedade e como meio de difundir de forma sistemática os conhecimentos científicos 

construídos pela humanidade, a educação escolar reflete um direito e representa 

                                                 
2 Os documentos legais que foram considerados neste texto estão em fase de reavaliação e em breve entrará em 

vigência a BNCC – Base Nacional Curricular Comum, a qual será aprovada em 04/02/19. Como esta pesquisa 

foi realizada em 2017 e 2018, neste trabalho foram considerados e consultados os documentos oficiais em vigor 

naquele período.  
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componente necessário para o exercício da cidadania e para as práticas sociais 

(BRASIL, 2013, p. 150). 

No contexto da Educação Ambiental, é importante que o estudante articule o 

conhecimento científico aos fenômenos naturais e antropológicos  a fim de reconhecer as 

consequências socioambientais da atividade humana. Discutir as problemáticas ambientais 

pode conduzir o estudante a refletir e questionar a degradação ambiental, a má utilização dos 

recursos naturais, a poluição das águas, do solo e atmosférica, bem como compreender a 

relação com a saúde do ser humano. Conforme Brasil (2013):  

 

O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação Ambiental 

torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que se 

evidencia, na prática social, a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação 

da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as 

necessidades planetárias (BRASIL, 2013, p.522). 

 

 

 

Desde sua origem, o ser humano, relaciona-se com a natureza com o intuito de atender 

suas necessidades para sobrevivência. Como afirma Donella Meadows (1994):  

 

 

(...) a natureza era mais poderosa que os homens", e "os afetava mais de que era 

afetada por eles". Só sobrevivia quem soubesse relacionar-se com o ambiente. Todos 

precisavam saber quais frutos serviam para comer, onde encontrar água durante a 

seca, como evitar onças, que plantas serviam como bons materiais de construção, 

faziam um bom fogo ou um bom remédio. O conhecimento ambiental era também 

necessário para a proteção contra ataques da natureza e para o aproveitamento de 

suas riquezas. (...), a natureza mostrou-se também fonte de alegria, (...) de inspiração 

para a música, arte e religião, significando enfim valores internos e perenes..., (...) 

desde o primeiro momento em que os seres humanos começaram a interagir com o 

mundo ao seu redor, e ensinaram seus filhos a fazerem o mesmo, estava havendo 

educação e educação ambiental" (DONELLA MEADOWS, 1994, apud BRASIL, 

1998, p.21) 

 

Dessa forma, nota-se que a relação entre homem e natureza ocorria de maneira 

saudável e equilibrada, pois o que era extraído e explorado era apenas para consumo próprio, 

além disso, mantinha-se uma postura de conservação diante dos recursos naturais, uma vez 

que se necessitaria deles novamente. Entretanto, foi na segunda metade do século XX que os 

desastres socioambientais tomaram uma proporção alarmante que gerou muita preocupação e 

despertaram uma nova visão sobre um desenvolvimento sustentável e sobre a educação 

ambiental, caracterizada por ultrapassar a mera transmissão de conhecimentos por buscar 

mudanças de comportamento e pensamento (BRASIL, 1998). 
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Assim, é no período pós a Segunda Guerra Mundial em que ocorre um despertar para 

as preocupações com a contaminação dos bens ambientais (água, terra, ar, florestas), as 

degradações do meio ambiente e de sua qualidade, a tomada de consciência dos limites dos 

recursos naturais disponíveis para utilização humana, afinal, é nesse contexto em que 

acontecem os movimentos pacifistas seguidos pelo conflito bélico mundial, no contexto da 

Guerra Fria. E não podemos esquecer o lançamento das bombas atômicas jogadas sobre as 

cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos da América (PUHL, 

2016).  

Além disso, a busca constante pelo aperfeiçoamento da produção industrial para uma 

urgente recuperação econômica provocou uma elevada poluição do ar, da água e da terra, 

gerando grandes problemas ambientais nos principais centros urbanos, Nova Iorque, Los 

Angeles, Berlim e Tóquio. É importante também destacar a adaptação do veneno 

organoclorado desenvolvido para fins bélicos, o DDT, para usos domésticos e na agricultura 

(BRASIL, 1998). 

Frente a esse cenário, ocorreu o reconhecimento da necessidade de uma mudança de 

comportamento urgente para o estabelecimento de uma relação harmoniosa com a natureza e 

o desenvolvimento de uma vida saudável. Alguns marcos históricos impulsionaram esse 

despertar, é importante destacar a Conferência de Estocolmo na Suécia, em 1972, que contou 

com a participação de 113 países, através desta conferência a “Declaração sobre o Meio 

Ambiente Humano” foi concretizada para servir de inspiração e orientação a práticas de 

preservação e melhoria do ambiente humano. Ademais, foi colocada em discussão a educação 

como meio para suscitar um processo de conscientização crítica para atuar em combate contra 

a crise ambiental (NUNES, 2009).  

Sendo assim, na Conferência Keele, realizada no Reino Unido em 1965 foi acordado 

que as questões ambientais deveriam ser abordadas na educação escolar formal. Ainda como 

reflexo da conferência de Estocolmo, no mesmo ano, foi criada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com sede 

em Nairobi, que em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) elaboraram o Programa Internacional de Educação Ambiental 

(PIEA) (BRASIL, 1998; PUHL, 2016). A partir disso, a UNESCO, PNUMA e PIEA e a ONU 

organizaram, em 1975 na cidade Belgrado, Iuguslávia, o I Seminário Internacional de 
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Educação Ambiental, no qual se elaborou a Carta de Belgrado que defendia uma nova ética 

ambiental global (NUNES, 2009). 

No ano de 1977, foi realizada a Conferência Intergovernamental de Educação 

Ambiental em Tbilisi (ex-URSS) organizada pela UNESCO com a colaboração do PNUMA. 

Definiu-se os objetivos, as características, definições e princípios da Educação Ambiental 

(EA), assim como as estratégias para seu desenvolvimento no âmbito nacional e internacional. 

Tal evento, é considerado como referência para o estabelecimento da EA, pois indicou-a 

como meio educativo capaz de proporcionar a compreensão da interação entre as dimensões 

ambiental e social e para superar a visão meramente conservacionista da prática educativa na 

área ambiental (BRASIL, 1998; PUHL, 2016). 

Fundamentado na Conferência em Tbilisi, diversos eventos, seminários, conferências e 

encontros foram promovidos para propagar e pôr em prática o que foi estabelecido sobre a 

EA. Entretanto, no Brasil o despertar para formalizar estas questões começou a ocorrer, 

definitivamente, a partir da década de 80, mais especificamente em abril de 1981, com a Lei 

Federal n° 6.902 que estipulou novos tipos de áreas de preservação ambiental, como as 

Estações Ecológicas, destinadas à realização de pesquisas e à educação ambiental. Quatro 

meses depois, decretou-se a mais importante lei ambiental do Brasil, que implementa a 

"Política Nacional do Meio Ambiente" (Lei Federal n° 6.938/81), a qual é a primeira a impor 

a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a destaca-la como via para ajudar a 

solucionar problemas ambientais. Consequentemente, houve a criação do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) responsável por 

propor normas ambientais, com força de lei (BRASIL, 1998). 

A Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), organizou em Brasília o primeiro seminário 

"Universidade e Meio Ambiente", em 1986, no qual foi apresentado um levantamento junto a 

21 universidades públicas sobre cursos que utilizam a temática ambiental, mas foi observado 

que o tema era, praticamente, exclusivo no ramo da Biologia, em outras áreas eram poucos. Já 

em 1987, o Conselho Federal de Educação aprovou o Parecer 226/87, com o intuito de 

ressaltar a urgência da introdução da EA na escola, numa abordagem interdisciplinar e para 

conduzir a população ao posicionamento crítico sobre os fenômenos ou as circunstâncias 

ambientais, fora isso, também sugeriu a criação de Centros de Educação Ambiental nos 

Estados, para atuarem como polos divulgadores (NUNES, 2009; PUHL, 2016). 
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Em 5 de outubro de 1988, foi publicada a nova Constituição Federal, com seu Capítulo 

do Meio Ambiente, tornou a educação ambiental obrigatória em todos níveis de ensino, mas 

sem estabelecer como uma disciplina. E neste contexto que a Coordenação de Educação 

Ambiental do MEC produziu o documento "Educação Ambiental" com uma seção 

apresentando as principais características da EA segundo a visão de Tblisi. Os sete pontos são 

apresentados a seguir: 

  

1) Processo dinâmico integrativo: a Educação Ambiental foi definida (...) como 

"um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência do seu meio ambiente e adquirem o conhecimento, os valores, as 

habilidades, as experiências e a determinação que os torna aptos a agir -

individual e coletivamente - e resolver problemas ambientais".  

2) Transformadora: a Educação Ambiental possibilita a aquisição de 

conhecimentos e habilidades capazes de induzir mudanças de atitudes. Objetiva 

a construção de uma nova visão das relações do homem com o seu meio e a 

adoção de novas posturas individuais e coletivas em relação ao ambiente. A 

consolidação de novos valores, conhecimentos, competências, habilidades e 

atitudes refletirá na implantação de uma nova ordem ambientalmente 

sustentável.  

3) Participativa: a Educação Ambiental atua na sensibilização e conscientização do 

cidadão, estimulando a participação individual nos processos coletivos.  

4) Abrangente: a importância da Educação Ambiental extrapola as atividades in-

ternas da escola tradicional; deve ser oferecida continuamente em todas as fases 

do ensino formal, envolvendo ainda a família e a coletividade. A eficácia virá 

na medida em que sua abrangência vai atingindo a totalidade dos grupos sociais.  

5) Globalizadora: a Educação Ambiental deve considerar o ambiente em seus 

múltiplos aspectos e atuar com visão ampla de alcance local, regional e global.  

6) Permanente: a Educação Ambiental tem um caráter permanente, pois a evolução 

do senso crítico e a compreensão da complexidade dos aspectos que envolvem 

as questões ambientais se dão de modo crescente e continuado, não se 

justificando sua interrupção. Despertada a consciência, ganha-se um aliado para 

a melhoria das condições de vida no planeta. 

 
7) Contextualizadora: a Educação Ambiental deve atuar diretamente na realidade 

da comunidade, sem perder de vista a sua dimensão planetária (BRASIL, 1998, 

p.31).  

 

O Governo Federal criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), as agências federais na área de pesca, desenvolvimento 

florestal e borracha, no ano de 1989. Já no ano de 1991, a Portaria 678/91 do MEC, 

determinou que a educação escolar deveria contemplar a EA permeando todo o currículo dos 
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diferentes níveis e modalidades de ensino, e para isso destacou a necessidade de capacitar os 

professores. Em 1992, acontecia a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, RIO -92, no Rio de Janeiro, para discutir metodologias e currículos, bem 

como divulgar resultados (NUNES, 2009). 

Em 1993, a Portaria 773/93 do MEC estabeleceu em caráter permanente o Grupo de 

Trabalho para EA com objetivo de coordenar, apoiar, acompanhar, avaliar e orientar as ações, 

metas e estratégias para a implementação da EA nos sistemas de ensino em todos os níveis e 

modalidades. Após 2 anos, em 1995, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) com o tema “Convívio Social, Ética e Meio Ambiente”, no qual a dimensão ambiental 

é inserida como um tema transversal nos currículos do Ensino Fundamental. Em 1999, é 

promulgada a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, além do mais, o MEC propõe o Programa PCNs em Ação para trabalhar o Meio 

Ambiente com um dos temas transversais para o ano de 2000 (PUHL, 2016). 

Sendo assim, a escola é um ambiente favorável para transformar valores danosos em 

éticos, desperdício em reutilização, uma vez que o espaço escolar pode proporcionar um 

ensino permanente e contínuo. A população precisa refletir sobre a importância da 

preservação da natureza e a educação é o meio pelo qual isso é possível (BRASIL, 2007b; 

NUNES, 2009). 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA–lei 9795/99) estabelece a 

Educação Ambiental como processos por meio dos quais os indivíduos constroem valores 

sociais, conhecimentos e habilidades voltadas para conservação ambiental, essencial à 

sustentabilidade (Brasil, 2007a). É por meio desse conhecimento que o cidadão pode exercer 

seu papel de maneira participativa, pois assim se pode ter um olhar crítico diante do modelo 

de desenvolvimento científico, tecnológico e social, afinal, é fundamental compreender o 

custo por traz do chamado desenvolvimento, bem como suas consequências. Por isso, todos e 

todas possuem o direito de ter acesso à essas informações através da educação assegurada 

pelo Poder Público,  

 

 

(...) a Constituição Federal determina explicitamente que o Poder Público tem a 

incumbência de promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino (inciso 

VI do § 1° do artigo 225 do Capítulo VI, dedicado ao Meio Ambiente), como um dos 

fatores asseguradores do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (...) 

Após a Constituição, destaca-se, em especial, a Lei n° 9.795/1999, que dispõe 

especificamente sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional da 
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Educação Ambiental (PNEA). Afirma que essa educação é componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades de todo o processo educativo, escolar ou não (BRASIL, 

2013, p.517). 

 

 Assim, no ano de 2015, em 25 de setembro, as 193 nações na Assembleia Geral da 

ONU aprovaram o documento nomeado Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

que apresenta um total de 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas pelas nações até 2030, 

com o intuito de erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos. Esse novo 

redirecionamento para um caminho sustentável, foi construído na Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), no Rio de Janeiro, Brasil, em junho de 

2012 (UNESCO, 2017).  

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram planejados com o 

propósito de priorizar as atuações em cinco áreas: pessoas, planeta, prosperidade, paz e 

parceria. Os objetivos são eles (Figura 1): 1) acabar com a pobreza em todas as suas formas, em 

todos os lugares; 2) acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável; 3) assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades; 4) assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 5) alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas; 6) assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 

água e saneamento para todos; 7) assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia, para todos; 8) promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos; 9) construir infraestruturas 

resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 10) reduzir 

a desigualdade dentro dos países e entre eles; 11) tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 12) assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis; 13) tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 14) 

conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável; 15) proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade; 16) promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; e, 17) 
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fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável (ONU, 2016):  

 

Figura 1: 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ 

 

 

Sendo assim, para alcançar o desenvolvimento sustentável, é preciso uma mudança de 

pensamento e na maneira de agir de todo o indivíduo, afinal, este deve ser responsável pelas 

modificações que levam ao caminho da sustentabilidade. Mas isso só é possível através de 

atitudes, habilidades, valores e conhecimentos proporcionados pela educação que visa a 

realização do desenvolvimento sustentável. 

 
Segundo Irina Bokova, diretora-geral da UNESCO: “É necessária uma mudança 

fundamental na maneira como pensamos o papel da educação no desenvolvimento 

global, porque ela tem um efeito catalizador sobre o bem-estar das pessoas e para o 

futuro do nosso planeta […]. Agora, mais do que nunca, a educação tem a 

responsabilidade de se alinhar com os desafios e aspirações do século XXI, e 

promover os tipos certos de valores e habilidades que irão permitir um crescimento 

sustentável e inclusivo, e uma convivência pacífica.” (UNESCO, 2017, p.7). 

 

 

 

 Entretanto, este trabalho não se aprofundará em uma metodologia de ensino totalmente 

voltada para promover uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável, mas nos 

apoiaremos nos objetivos 12 e 14 do desenvolvimento sustentável para elaboração e aplicação 

da Sequência de Atividades aqui proposta, pois nestes pontos há relações com a temática 

escolhida.  

Nos quadros 4 e 5 abaixo apresentamos os tópicos e abordagens de aprendizagem 

sugeridos pelo guia, direcionado aos profissionais da educação, Educação para os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de aprendizagem publicado pela Organização das 
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Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Dentre as sugestões 

apontadas pelo guia, nos ancoramos em alguns tópicos (Quadros 4 e 5) para utilizar parte do 

que propõe a educação para a sustentabilidade, uma vez que a temática da criação de camarão 

pode ser relacionada com as propostas da educação ambiental em sala de aula. 

 

 

Quadro 4: ODS 12: Consumo e produção responsável - Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis 

 

 

 

Tópicos sugeridos 

• Publicidade, pressão por pares, pertencimento e formação de 

identidade; 

• História da produção e do consumo, padrões e cadeias de valor e gestão 

e uso dos recursos naturais (renováveis e não renováveis); 

• Impactos ambientais e sociais da produção e consumo; 

• Produção e consumo de energia (transporte, uso de energia comercial e 

residencial, energias renováveis); 

• Produção e consumo de alimentos (agricultura, processamento de 

alimentos, escolhas e hábitos alimentares, geração de resíduos, 

desmatamento, consumo excessivo de alimentos e fome); 

• Turismo; 

• Geração e gestão de resíduos (prevenção, redução, reciclagem, 

reutilização); 

• Estilos de vida sustentáveis e diversas práticas de produção e consumo 

sustentáveis; 

• Sistemas de rotulagem e certificados para produção e consumo 

sustentáveis; 

• Economia “verde” (ciclo do berço ao berço, economia circular, 

crescimento verde, decrescimento). 

Exemplos de abordagens e métodos de aprendizagem 

• Calcular e refletir sobre a própria pegada ecológica; 

• Analisar produtos diferentes (por exemplo, telefones celulares, 

computadores, roupas) usando a análise de ciclo de vida (ACV); 

• Criar uma empresa estudantil que produz e vende produtos 

sustentáveis; 

• Fazer dramatizações que lidam com diferentes papéis em um sistema de 

comércio (produtor, publicitário, consumidor, gestor de resíduos etc.); 

• Exibir filmes curtas/documentários para ajudar os educandos a 

compreender os padrões de produção e consumo (por exemplo, “A 

história das coisas”, de Annie Leonard); 

• Desenvolver e executar um projeto de ação (de jovens) relacionado 

com produção e consumo (por exemplo, moda, tecnologia etc.); 

• Desenvolver um projeto de pesquisa baseado na questão: “A 

sustentabilidade requer abrir mão de coisas?”. 
Fonte: Próprio autor com base nos dados do guia da UNESCO (2017, p.35). 
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Quadro 5: ODS 14: Vida na água - Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os 

recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 

 

 

 

Tópicos sugeridos 

• A hidrosfera: o ciclo da água, a formação de nuvens, a água como o grande 

regulador do clima; 

• Gestão e uso dos recursos marinhos (renováveis e não renováveis): bens 

globais e sobrepesca, cotas e como elas são negociadas, aquicultura, algas, 

recursos minerais; 

• Energia marinha sustentável (energias renováveis, turbinas eólicas e sua 

controvérsia); 

• Ecologia marinha – a rede de alimentos, predadores e presas, concorrência, 

colapso; 

• Recifes de coral, costas, mangues e sua importância ecológica; 

• Aumento do nível do mar e os países que irão experimentar a perda total ou 

parcial de terra; refugiados do clima e o que a perda de soberania 

significará; 

• Os oceanos e o direito internacional: águas internacionais, disputas 

territoriais, bandeiras de conveniência e suas questões relacionadas; 

• Poluentes oceânicos: plásticos, microesferas, esgotos, nutrientes e produtos 

químicos; 

• O oceano profundo e as criaturas do mar profundo; 

• As relações culturais com o mar – o mar como fonte de serviços 

ecossistêmicos culturais como recreação, inspiração e construção da 

identidade cultural. 

Exemplos de abordagens e métodos de aprendizagem 

• Desenvolver e executar um projeto de ação (de jovens) relacionado com a 

vida na água; 

• Fazer excursões a locais costeiros; 

• Debater a utilização e gestão sustentável dos recursos de pesca na escola; 

• Fazer uma dramatização de moradores de ilhas que precisam se mudar por 

causa da elevação do nível do mar; 

• Conduzir um estudo de caso sobre as relações culturais e de subsistência 

com o mar em diferentes países; 

• Realizar experimentos de laboratório para apresentar aos educandos 

evidências da acidificação do oceano; 

• Desenvolver um projeto de pesquisa baseado na questão: “Precisamos do 

oceano ou o oceano precisa de nós?”. 

Fonte: Próprio autor com base nos dados do guia da UNESCO (2017, p. 39). 

 

Com relação à abordagem CTS, são encontradas sinalizações dessa educação nos 

documentos tanto por mencionar as inter-relações CTS quanto pelas discussões relacionadas à 

interdisciplinaridade, contextualização, participação social, cidadania, humanização das 

ciências, temas, etc. O PCN+ quando traz a contextualização no ensino de ciências, busca 
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relacionar a ciência e a tecnologia com os aspectos histórico, social, cultural e éticos 

conforme abrange o Quadro 6 apresentado a seguir. 

 

Quadro 6: Contextualização sócio-cultural conforme o PCN+ na área de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias 

 

Contextualização sócio-cultural 

 
 

Ciência e tecnologia na história 

Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma construção humana, 

inseridos em um processo histórico e social. 

 

 

Ciência e tecnologia na cultura contemporânea 

Compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura humana contemporânea. 

 

 

Ciência e tecnologia na atualidade 

Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações com as ciências, 

seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus impactos na vida social. 

 

 

Ciência e tecnologia, ética e cidadania 

Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e utilizar esses 

conhecimentos no exercício da cidadania. 

 

Fonte: Brasil (2002, p.32) 

 

O documento também orienta ao exercício da interdisciplinaridade através da 

articulação, incorporação e sistematização de teorias e fenômenos pertencentes a uma ciência, 

com as várias ciências e áreas de conhecimento objetivando desenvolver competências 

(BRASIL, 2002). Tal abordagem se torna possível por meio da discussão de questões como 

violência, a saúde, o uso de recursos naturais, os preconceitos, lixo, meio ambiente, as quais 

constituem temas transversais que percorrem todas as áreas. Segundo Brasil (2002):  

 

Em determinados aspectos, a superação dessa contradição se dá em termos de 

temas, designados como transversais, cujo tratamento transita por múltiplas 

disciplinas; no entanto, nem todos os objetivos formativos podem ser 

traduzidos em temas. A forma mais direta e natural de se convocarem 

temáticas interdisciplinares é simplesmente examinar o objeto de estudo 

disciplinar em seu contexto real, não fora dele (BRASIL, 2002, p.25). 
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Ademais, dentre as finalidades do Ensino Médio apresentadas no artigo 35 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), (BRASIL, 1996, p.18), pode-se reconhecer 

objetivos da educação CTS nos seguintes pontos “[...] o aprimoramento do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.”. O artigo 

valoriza a formação do indivíduo para o desenvolvimento humano e para a autonomia no seu 

pensamento crítico através da clareza sobre as relações nas produções científico-tecnológicas 

com as práticas sociais.  

Portanto, muito mais do que ter contato com o conhecimento sobre ciência e 

tecnologia, o estudante precisa compreender quais as origens desse conhecimento, sua 

construção, suas consequências e quais atitudes cidadãs devem ser praticadas diante dos 

problemas. Por isso, é importante que ele participe das decisões em sua comunidade se 

envolvendo na compreensão de problemas sociais, assim como na elaboração de soluções ou 

na exigência de um posicionamento dos órgãos responsáveis (PINHEIRO; SILVEIRA; 

BAZZO, 2007). Assim, no artigo 36 da LDB (BRASIL, 1996, p.18), sobre o currículo do 

ensino médio, diz que “[...] destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 

significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania;[...]”. 

Outrossim, as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013 (DCN/13), a qual é a 

atualização das Diretrizes anteriores, de 1998, especifica os conceitos sobre o trabalho, a 

ciência, a tecnologia e a cultura como necessários ao desenvolvimento humano integral, além 

de indicar meios pelos quais os componentes curriculares podem ser trabalhados de maneira 

que colaborem com esse desenvolvimento.  O documento também chama a atenção para que 

as atividades de natureza interdisciplinar representem vivências sociais reais ou simuladas que 

levem em consideração os conteúdos das disciplinas como guia na interação entre trabalho e 

as demais dimensões (STRIEDER et al., 2016). De acordo com Brasil (2013):  

 

 
Por essa razão, trabalho, ciência, tecnologia e cultura são instituídos como base da 

proposta e do desenvolvimento curricular no Ensino Médio de modo a inserir o 

contexto escolar no diálogo permanente com a necessidade de compreensão de que 

estes campos não se produzem independentemente da sociedade, e possuem a marca 

da sua condição histórico-cultural (BRASIL, 2013, p.162) 
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É importante destacar, como apresenta a autora, o Governo Federal lançou o Programa 

Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, logo após a publicação da DCN/13, 

com o objetivo de contribuir para a formação continuada de professores e coordenadores 

pedagógicos, dessa forma, foram produzidos materiais com este foco, cadernos de formação, 

os quais apontam a educação CTS como fundamento para práticas educativas relacionadas às 

relações entre trabalho, ciência, tecnologia, cultura, sociedade e o ambiente, conforme traz as 

DCN/13, e o trecho a seguir: 

 

 
Por fim, defendemos que desenvolver os conhecimentos da Biologia, Física e Química 

de forma integrada, dentro de uma perspectiva CTS, possibilita a interligação dos 

saberes desta com as demais áreas, uma vez que podem ser trabalhados a partir de 

conhecimentos e temas oriundos do mundo do trabalho, da ciência, da tecnologia e da 

cultura. Assim, é possível construir uma visão de mundo mais ampla, articulada e 

menos fragmentada, propiciando aos sujeitos do Ensino Médio o protagonismo da 

construção de uma sociedade em constante transformação. (BRASIL, 2014, p.28) 

 

 

Diante disso, a Química está presente em diversos aspectos da vida humana, desde o 

consumo constante de produtos químicos, como na sua influência no desenvolvimento do país 

e seus impactos, nas consequências ambientas de suas aplicações tecnológicas, nas 

problemáticas relacionadas à qualidade de vida dos indivíduos e até mesmo nas tomadas de 

decisões do cidadão, por isso, ela se torna fundamental na formação da cidadania (SANTOS, 

2011).  

Ainda segundo este autor, embora a Química tenha colaborado de maneira relevante 

para o avanço da qualidade de vida e ter gerado empregos e crescimento econômico, o 

modelo mundial de desenvolvimento tecnológico vem contribuindo para o aumento da 

desigualdade social e concentração de renda ao priorizar a expansão do capital em detrimento 

das necessidades humanas, o que provocou o surgimento de novas doenças, a morte de 

milhares de pessoas e também o avanço na degradação ambiental. 

Entretanto, é nesse contexto que a formação cidadã se desenvolve, afinal é repensando 

os passos do desenvolvimento científico e tecnológico que é deixado de lado o modelo linear 

de progresso, no qual a Química seria uma das responsáveis por proporcionar 

incondicionalmente bem-estar social. À vista disso, é necessário que por meio do 

conhecimento químico sejam oferecidas informações básicas capazes de despertar no aluno 

julgamentos críticos relacionados ao conhecimento apresentado. Assim como cita Santos 

(2011):  
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Assim defendemos que a educação em Química deve, também, desenvolver no 

indivíduo o interesse pelos assuntos sociais vinculados à Química, de forma que ele 

assuma uma postura comprometida em buscar posicionamentos sobre o enfrentamento 

dos problemas ambientais e sociais vinculados às aplicações da Química na sociedade 

(SANTOS, 2011, p. 303). 

 

Desta forma, é importante articular o Ensino de Química com a inter-relação entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade visando uma maior contextualização dos conteúdos 

químicos, já que aproxima a Ciência à realidade do aluno. Tal aproximação contribui para 

formação cidadã, pois pode gerar autonomia diante dos problemas sociais, políticos, 

ambientais e econômicos. Nesse aspecto, é importante compreender a natureza da Ciência, 

bem como suas potencialidades e limitações a fim de um posicionamento crítico frente às 

atividades científico-tecnológicas. Assim os PCNs orientam que: 

 

 
O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica que eles 

compreendam as transformações Químicas que ocorrem no mundo físico de forma 

abrangente e integrado e assim possam julgar com fundamento as informações 

advindas da tradição cultural, mídia e da própria escola e tomar decisões 

autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. Esse aprendizado deve possibilitar 

o aluno a compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de 

um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e 

suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas (BRASIL, 2000, p.31). 

 

 

É significativo reconhecer a presença da química no contexto de vivência do aluno, 

como também identificar os possíveis avanços da ciência e da tecnologia em sua realidade 

local articulando-as a acontecimentos de proporções globais. Deste modo, através da 

abordagem CTS, pode-se propagar a valorização dos saberes culturais para proporcionar um 

aprendizado químico. De acordo com o PCN a Química contribui no desenvolvimento da 

Ciência e da Tecnologia contemplando as esferas econômicas, sociais e políticas. Por diversos 

meios os cidadãos interatuam com os conhecimentos químicos, como as crenças populares e 

tradições culturais (BRASIL, 2000). Sendo assim, o conhecimento do funcionamento da 

tecnologia empregada no cultivo de camarão pode dialogar com a ciência Química, assim 

como discutir com os aspectos ambientais envolvidos. 

 A prática da carcinicultura é acentuada no Brasil, principalmente na regiao Nordeste, 

no estado do Rio Grande do Norte, o qual é habitado por uma população que consome 

camarão de fazendas constantemente e nem se quer conhece verdadeiramente essa prática e 
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sua influência no estado e especificamente no rio Potengi na cidade de Natal, que é o foco 

dessa pesquisa. Diante da ausência de discussão dessa problemática nas escolas, este trabalho 

vem propor uma intervenção didática com a temática da carcinicultura no rio Potengi para o 

Ensino de Química com a utilização de aspectos da abordagem CTS e da Educação Ambiental 

sustentável,  como é descrito nos capítulos seguintes. 

O capítulo a seguir se preocupa em descrever, de forma sucinta, um breve histórico da 

carcinicultura, uma prática bastante difundida há décadas e que, nesta pesquisa, é considerada 

o cenário do contexto a ser discutido com os alunos em sala de aula. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO DA CARCINICULTURA  

 

A história da carcinicultura, nome dado à pratica do cultivo de camarões em cativeiro, 

iniciou na década de 1930, mais precisamente em 1933, através dos estudos e pesquisas de um 

jovem japonês, Motosaku Fujinaga, formado na Universidade de Tóquio.  Ele e seus dois 

assistentes iniciaram as observações de estudo em um pequeno laboratório de Oyanoshima, 

Amakusa (GUIMARÃES, 2007). A princípio, o interesse era apenas sobre a morfologia e a 

ecologia das larvas de camarões da espécie Penaus Japonicus, porém sem resultados 

promissores, decidiram obter ovos através de fêmeas ovadas de camarões ao invés de obter 

ovos na coleta de plâncton, como estava sendo feito anteriormente e falharam. Sendo assim, 

obtiveram sucesso ao constatar a desova em um aquário de uma fêmea trazida do meio do 

mar, então, 15 horas depois foram vistos filhotes de camarão ainda em forma larval pela 

primeira vez em laboratório. Entretanto, segundo Guimarães (2007):  

 

 
A primeira fase larval, conhecida como Nauplius, teria uma duração de vida de 48 

horas, antes que se transformassem numa outra forma larval chamada Zoea. Durante o 

estágio de Nauplius, os camarões se alimentam apenas com suas próprias reservas 

nutritivas armazenadas no seu organismo, mas depois precisam de alimento do 

ambiente exterior. E Fujinaga não sabia que alimento seria este. As larvas morreram 

(GUIMARÃES, 2007, p. 10). 

 

 

 

Somente em 1960, em Yamagushi, começaram a surgir as fazendas de camarões no 

Japão devido a produção em uma escala industrial. Além disso, as dificuldades técnicas 

continuaram sendo superadas e surgiu um novo alimento, Artemia salina, o que aumentou a 

perspectiva se sobrevivência nos estágios de pós-larva. Já em 1964, Jiro Kittaka elaborou uma 

nova técnica de cultivo para criar larvas de camarões em tanques, de até 200 toneladas, 

simulando o ambiente natural (ABRUNHOSA, 2011). Um novo método surgiu com a 

chegada do norte americano Cornelius R. Mock ao Japão em 1971, a proposta era cultivar 

camarões do ovo ao estágio de pós-larva, em tanques de apenas duas toneladas, alimentando-

as com cultura de algas microscópicas concentradas e congeladas. Logo, o Japão e os Estados 

Unidos tonavam-se os países mais avançados no desenvolvimento tecnológico para o cultivo 

de camarões em uma escala industrial, porém, outros países também se destacaram, inclusive 
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na América Latina, especialmente, Honduras, Panamá, Brasil e Equador (ABRUNHOSA, 

2011; GUIMARÃES, 2007). 

Contudo, deparou-se com diversas desvantagens para levar avante o cultivo da pós-

larva ao estágio adulto em alguns países, apesar da tecnologia avançada. Guimarães (2007, 

p.10) apontou as seguintes desvantagens: 

 

 
(...) existência de um clima adverso para esta atividade quando baixas temperaturas 

são atingidas em determinadas épocas do ano; preços proibitivos de áreas propícias 

para o cultivo e indisponibilidade de áreas impermeáveis. Países com clima tropical 

e vastas áreas impermeáveis no seu litoral seriam mais beneficiados. 

 

 

Consequentemente, as condições climáticas presentes no Brasil favoreceram o 

desenvolvimento da carcinicultura no país. Segundo o Ministério da Agricultura, Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca (2004), conforme cita o IBAMA (2005), a atividade de 

carcinicultura no Brasil se desenvolveu em três etapas: 

 Primeira Etapa (início da década de 1970): O Brasil iniciou seus estudos e prática na 

década de 70. Porém, a prática do cultivo de camarão em status empresariais somente 

teve início nos anos 80, com a criação da espécie exótica Penaeus japonicus, nessa 

época, diante de pesquisas que possibilitassem o alcance de uma produtividade 

economicamente aceitável e perante a inadaptação do P. japonicus às baixas 

salinidades, a carcinicultura brasileira redirecionou seus objetivos para as espécies 

nativas P. subtilis, P. schmitti, P. brasiliensis e P. paulensis. Contudo, a pequena 

produtividade e a baixa lucratividade dessas espécies causaram a desativação de 

diversas fazendas na região Nordeste. 

 

Segunda Etapa: após testar espécies diferentes, iniciou-se em 1993 com a decisão de escolher 

para cultivo a Litopenaeus vannamei, espécie exótica com capacidade de adaptação às mais 

diferentes condições locais de cultivo, rapidez no crescimento e ampla faixa de tolerância à 

salinidade estabelecendo-a como a principal espécie da carcinicultura brasileira. O controle do 

ciclo reprodutivo e da produção de pós larvas acarretou em autonomia e regularização de sua 

oferta, fortalecendo a tecnologia de criação em cativeiro e abandonando a dependência das 

importações, as quais contribuíam para a entrada de doenças. 
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 Terceira Etapa: corresponde a situação atual, com a consolidação da tecnologia de 

reprodução e engorda, a conquista da autonomia na produção de pós larvas, uma ração 

de qualidade e o reconhecimento do setor produtivo para a relevância da qualidade do 

produto final. Dessa forma, a carcinicultura marinha é impulsionada em direção ao 

mercado externo, que apresenta condições de demanda e preço favoráveis, cooperando 

na geração de renda para o desenvolvimento do país. Tais conquistas e avanços, 

permitem prever, a curto prazo, a possibilidade de o Brasil passar a ser um dos 

principais produtores mundiais de camarão marinho cultivado, principalmente quando 

há uma busca dos setores público e privado visando o desenvolvimento sustentável do 

setor. 

 

2.2. CARCINICULTURA NO RIO GRANDE DO NORTE 

Conforme Moura e Gama (2007), o camarão marinho sempre esteve presente na 

culinária e economia do Estado do Rio Grande do Norte, afinal, o nome potiguar 

(denominação dada ao norte-rio-grandense) nos revela a importância histórica do camarão 

para este povo. Os dicionários registram que Poti, no dialeto Tupi é camarão; e potiguar, 

comedores de camarão fazendo referência aos índios Potiguares que habitavam o litoral 

nordestino que se estende do Rio Paraíba, no Estado da Paraíba até o Rio Maranhão, no 

Estado do Maranhão. Além disso, Potengi, nome dado ao principal rio que banha Natal, 

capital do Estado, significa na língua Tupi, "Rio dos camarões", o qual foi pioneiro no Rio 

Grande do Norte ao receber testes para tornar o criatório natural de camarão em atividade 

econômica no estado. Assim, em 1973, através do “Projeto Camarão” criado pelo governador 

Cortez Pereira e coordenado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

(EMPARN) em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), já que 

a extração do sal enfrentava séria crise de preço e de mercado, e consequente alto nível de 

desemprego, iniciou-se as tentativas de viabilizar a prática da carcinicultura no território 

potiguar. 

O Projeto Camarão nasceu por meio da sugestão do presidente do Banco de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN), Sr. Arimar França, ao Governador 

Cortez Pereira durante uma de suas viagens a São Paulo. Segundo Moura e Gama (2007): 
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(...) um homem entrega, sorridente, ao então governador do Rio Grande do Norte, 

Cortez Pereira, um suplemento do Jornal do Brasil que falava sobre o cultivo de 

camarões no Japão. Dizia a reportagem que o Japão apesar de estar desenvolvendo em 

nível comercial o cultivo de camarões a partir de desovas em laboratórios, sofria pela 

falta de determinadas condições necessárias para continuidade daquela atividade 

(MOURA; GAMA, 2007, p.20). 

 

 

Primeiramente, houve a formação de uma equipe técnica encarregada de estudar 

atentamente como tornaria possível a implantação do cultivo de camarões no RN para a 

efetivação do projeto idealizado. Uniram-se nessa comissão o químico Tupan Ferreira de 

Souza, deputado Antônio Florêncio de Queiroz, e o então presidente do Banco de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN), Arimar França, e o empresário Osmundo 

Faria, que prontamente iniciaram uma viagem de conhecimento das técnicas de criação de 

camarões. Nesse contexto, Moura e Gama (2007) afirmam que:  

 

A missão iniciou em 26 de janeiro de 1973 e se prolongou até o dia 27 de fevereiro do 

mesmo ano. O objetivo era visitar laboratórios e fazendas de camarões no Japão e nos 

Estados Unidos, mas as visitas se estenderam até o México por recomendação dos 

japoneses. Raciocinavam os japoneses que no México, onde também se realizavam 

pesquisas no campo do cultivo de camarões, poder-se-ia encontrar um trabalho com 

problemas semelhantes aos que enfrentaríamos na nossa região devido à proximidade 

geográfica. E até problemas sociais parecidos (MOURA; GAMA, 2007, p.21). 

 

 

 

Após o retorno ao Brasil, foi necessário adaptar os métodos de cultivo de camarões 

utilizados no Japão e nos EUA para adequação à realidade ambiental norte-rio-grandense. 

Como resultado, o Projeto Camarão se converteria de um sonho para a realidade da futura 

indústria da aquicultura. Cujos objetivos, segundo Guimarães (2007), eram: 

a) Desenvolver pesquisas básicas que determinariam o conhecimento das 

condições naturais das áreas consideradas como favoráveis à implantação de tal 

cultura; 

b) Desenvolver pesquisas aplicadas que determinariam a adaptação das técnicas 

de cultivos de camarões, desenvolvidas, testadas e aprovadas com sucesso em 

outros países; 

c) aproveitar as áreas ociosas (e salinas em processo de extinção) próprias ao 

cultivo de camarões; utilizar a capacidade de frigorificação do estado; 

d) criar milhares de empregos diretos e indiretos e gerar divisas. 
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Sendo assim, foi de extrema importância a participação, com apoio técnico e 

financeiro, de instituições como BDRN, UFRN, Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), 

Brascan Nordeste, para o desenvolvimento das pesquisas sobre a carcinicultura. Por 

conseguinte, instalou-se provisoriamente um laboratório de larvicultura nas dependências do 

Instituto de Biologia Marinha, no qual estava sendo feito uma experiência de cultivo de larvas 

de uma espécie nativa, Penaeus brasiliensis. E paralelamente, em 1974, estava sendo 

construído o núcleo de pesquisas na gamboa do Jaguaribe, à margem esquerda do Rio 

Potengi, porém, em meio aos avanços, ocorreram divergências entre os técnicos do BDRN e 

da UFRN, o que levou ao fim da parceria.  

A partir disso, a SUDENE passa a contribuir com uma parte dos recursos, todavia, um 

golpe brusco e inesperado foi dado ao anunciarem que o mandato de governo de Cortez 

Pereira seria diminuído de um ano e em 1975 quem assumiria o governo seria Tarcísio 

Vasconcelos Maia, e agora haveria o mesmo apoio e investimento para dar continuidade ao 

Projeto Camarão? 

 

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte não teria mais o Projeto como uma de 

suas prioridades. Sua primeira providência foi tirar o BDRN da vida do Projeto e 

vinculá-lo à Secretaria de Agricultura, administrada por Moacir Duarte. Sem a 

participação efetiva do governo o Projeto estaria fadado a morrer. A não ser que 

parceiros como a SUDENE continuassem a financiá-lo (MOURA; GAMA, 2007, 

p.27). 

 

 

Contudo, outros parceiros foram conquistados - Banco do Nordeste do Brasil (BNB); 

com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE); com o Conselho Nacional de Pesquisa; 

com a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SEDEPE); e com a Sociedade Civil 

do Desenvolvimento e Pesquisas (Brascan Nordeste). Apesar disso, o projeto necessitava de 

um apoio maior do governo, pois todo o dinheiro investido esbarrava na burocracia do Estado 

dos anos 1977 e 1978, enfim, foi uma fase de muita luta e perseverança. Enquanto isso, os 

avanços das técnicas na produção de alimentos para a aquicultura só cresciam no Japão, e isso 

fez com que os olhos do mundo se voltassem para a possível lucratividade da carcinicultura. 

Assim, a empresa privada, Companhia Industrial do Rio Grande do Norte (CIRNE), decidiu 
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investir na produção em larga escala, e assim se deu o primeiro passo com a construção do 

primeiro viveiro como mostram Moura e Gama (2007): 

 

 

Em 1972 foi construído o primeiro viveiro daquela empresa, visando experiências de 

cultivo de camarões. Ele tinha 100 metros quadrados. Estava nascendo ali, na terra 

salgada de Macau, o complemento de um sistema para o cultivo de camarões que 

seria único no mundo num futuro próximo. A outra parte do sistema surgiria alguns 

anos depois no Núcleo de Pesquisas do Projeto Camarão, em Natal. Naquele 

pequeno viveiro foram realizadas dezenas de experiências sobre crescimento de 

camarões. Em 1973 foram construídos seis viveiros, cada um com 300 m2, onde se 

iriam continuar as pesquisas começadas desde o ano anterior. Nesses viveiros seriam 

realizadas experiências até o ano de 1977 (MOURA; GAMA, 2007, p.29). 

 

 

 

Já em 1978, foram construídos 70 mil metros quadrados de viveiros, mas foram 

necessários nove anos de pesquisas para começar uma produção em escala industrial no ano 

de 1980. Foi escolhida a espécie Penaeus japonicus para a produção, inserida no período 

entre 1978 e 1984, por causa dos conhecimentos prévios de técnicas relacionadas à sua 

reprodução e cultivo (ARAÚJO, 2003). A incompatibilidade daquela espécie com relação ao 

ambiente apresentado pelo país, assim como a utilização de tecnologias inadequadas, fez com 

que houvesse o fechamento de fazendas. Por isso, segundo este autor, a introdução da espécie 

Litopenaeus vannamei foi crucial para a continuidade da atividade, em decorrência de essa 

espécie apresentar uma maior capacidade de adaptação às mais diversas condições de cultivo. 

Apesar disso, mesmo com todo o empecilho, o bom desempenho da atividade no país 

era notório pela crescente evolução da sua produção, bem como da área cultivada, dos níveis 

de produtividade e das exportações do camarão cultivado, expressos na Figura 2, abaixo: 

 

 

Figura 2: Evolução da Carcinicultura Brasileira 1997-2003 

 

Fonte: ABCC. 

A expansão da produção pode ser justificada por diversos fatores, como pelo aumento 

da área de viveiros, bem como pelo aumento da produtividade dando um salto surpreendente, 
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pelo aumento, tanto do número de produtores, de pequeno, médio e grande porte. Dentre os 

estados brasileiros produtores de camarões, os que mais se destacam até os dias de hoje são o 

Rio Grande do Norte e o Ceará, como mostra a Figura 3 abaixo: 

 

Figura 3: Desempenho das exportações de camarão cultivado: volume em 2006 – 2017 (JAN - NOV) 

 

¹Principais estados exportadores de camarão cultivado 

Fonte: ABCC 

 

 

Nos anos anteriores o camarão cultivado passou a ocupar o primeiro lugar na 

exportação em relação aos demais produtos agropecuários chegando a representar 40% da 

pauta de exportação agropecuária, contra 32,12% da fruticultura em 2004. Esse período 

evidencia uma fase extremamente favorável nos aspectos produtivos de mercado, de acordo 

com a ABCC. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016, a 

produção de camarão foi de 52,12 mil toneladas o que indica uma redução de 26,1% em 

relação a 2015. Além disso, a produção de larvas e pós-larvas de camarão foi de 12,61 

milhões de milheiros em 2016, uma queda de 26,0% em comparação a 2015, assim como a 

produção de camarão, a produção de larvas e pós-larvas concentrou-se na Região Nordeste, 

principalmente nos Estados do Rio Grande do Norte (48,8%) e Ceará (48,2%). Tal baixa 

ocorreu devido o prejuízo causado pelo vírus da mancha branca, que atingiu as criações de 

camarões no Nordeste, causando alta mortalidade e grandes contratempos aos criadores.  

No entanto, mesmo com queda de 26,2% em relação a 2015, a região Nordeste, 

permaneceu como a principal responsável pela produção nacional de camarão (99,2%), com 
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destaque para os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte como os maiores produtores. 

Dentre estes, o Ceará continua com a liderança nacional responsável por 48,8% da produção, 

seguido pelo Rio Grande do Norte, com 28,1%, assim os dois estados juntos representam 

76,9% do total produzido nacionalmente, como mostra o Quadro 7 e o Figura 4 abaixo: 

 

Quadro 7: Produção da aquicultura, por tipo de produto (Camarão) 

Variável - Produção da aquicultura (Quilogramas) 

Brasil, Grande Região, Unidade da 

Federação e Microrregião Geográfica 

Camarão (Quilogramas) 

2013 2014 2015 2016 

Brasil 64.678.038 65.027.554 70.521.245 52.118.709 

Nordeste 64.278.748 64.591.928 70.046.579 51.726.748 

Ceará 33.949.805 35.391.979 40.717.779 25.431.280 

Rio Grande do Norte 16.983.138 18.295.251 17.829.519 14.656.104 

Pernambuco 3.241.400 958.600 1.606.200 2.245.550 

Bahia 3.008.291 2.784.935 2.806.140 2.747.900 

Natal (RN) 227.000 188.120 163.300 82.000 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal 

 

Figura 4: Produção da aquicultura, por tipo de produto (Camarão) 

 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal 
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O principal produtor nacional, o Município de Aracati (CE), produziu 7,60 mil 

toneladas de camarão, o que evidenciou uma queda de 39,5% em relação ao ano anterior. 

Jaguaruana (CE) e Acaraú (CE), obtiveram a segunda e terceira posição, seguidos por 

Canguaretama (RN) e Cajueiro da Praia (PI) (BRASIL, 2016). Ainda segundo o IBGE, a 

produção de larvas e pós-larvas de camarão foi de 12,61 milhões de milheiros em 2016, uma 

queda de 26,0% em comparação a 2015, consequência também do vírus da mancha branca 

nos principais estados produtores. Assim como a produção de camarão, a produção de larvas e 

pós-larvas concentrou-se na Região Nordeste, principalmente nos Estados do Rio Grande do 

Norte (48,8%) e Ceará (48,2%). 

Canguaretama (RN), principal município produtor em 2016, respondeu por 23,8% da 

produção nacional e 48,8% da produção do Estado do Rio Grande do Norte. Aracati (CE), 

segundo colocado, respondeu por 21,3% da produção nacional e 44,1% do Estado do Ceará. 

O Município de Touros (RN) ficou na terceira posição, com 30,0% do total produzido no Rio 

Grande do Norte. 

 No entanto, mesmo com todo o crescimento acelerado ao longo desses anos, o setor 

viveu a maior crise de toda sua história mudando o cenário de avanços e adotando um novo 

posicionamento estratégico por parte das empresas. A razão dessa crise está nas doenças 

provocadas por vírus nos viveiros, os quais entraram pelo estado do Piauí e se propagaram 

atingindo a produção em todos os estados nordestinos sem exceção. Conforme Lopes (2010): 

 

 

Os vírus provocam a queda da produtividade, a diminuição do tamanho do camarão e o 

tempo de maturação dos mesmos nos viveiros, isto é, o tempo de permanência deles no 

ciclo, aumentando principalmente os custos com a ração para alimentação e com 

energia elétrica e dificultando também o alcance do tamanho ideal do camarão exigido 

pelo mercado externo consumidor. A incidência, o vírus da mionecroseinfecciosa 

(IMNU) foi considerado pelos produtores como um dos principais responsáveis pela 

redução na produção de camarão, desde que foi oficialmente detectado nos viveiros 

potiguares no primeiro semestre do ano de 2005 (LOPES, 2010, p.48). 

 

 

Além disso, vale ressaltar outros motivos, como o chamado dumping, em que os norte-

americanos impuseram elevadas tarifas ao produto brasileiro. De acordo com a entrevista 

prestada a Tribuna do Norte, em 26/set./2005, o senhor Anton Safieh, vice-presidente da 

Associação Norte-rio-grandense dos Criadores de Camarão (ANCC) assegura: “O dumping 

não foi criado para inibir a concorrência desleal. Mas para acabar com qualquer tipo de 
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concorrência”. Ainda segundo ele: “o camarão brasileiro está ‘de bandeja’ no mercado 

europeu dependendo exclusivamente do consumo da França e da Espanha. Até o ano passado 

o principal destino do camarão produzido no Rio Grande do Norte era os EUA” (LOPES, 

2010). 

 Diante da relevância da prática da carcinicultura para o Brasil, para o Nordestes e para 

o Estado do Rio Grande do Norte, é importante identificar as implicações socioambientais 

decorrentes da realização dessa atividade. Sendo assim, o tópico a seguir descreve a cadeia 

produtiva do cultivo de camarão para um maior conhecimento sobre os efeitos dessa 

produção. 

 

2.3. IMPLICAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS NA CIDADE DE NATAL 

 

É necessário, primeiramente, compreender a cadeia produtiva do cultivo de camarão 

para identificar os impactos socioambientais em cada etapa de produção, pois em cada uma 

delas são utilizados recursos que afetam o meio ambiente de diversas formas.  Os principais 

estágios da cadeia produtiva do camarão no Brasil, são (FIGUEIRÊDO; ROSA; GONDIM, 

2003). Inicialmente, ocorre a obtenção de fêmeas e machos reprodutores e, para isso, há três 

maneiras de aquisição (ABRUNHOSA, 2011):  

 

 Captura de reprodutores no ambiente natural com equipamentos adequados; 

 Através de cultivo em cativeiro, nesse caso, os camarões são separados dos 

viveiros de crescimento e transferidos para outro de maturação;  

 Por meio da compra por empresas que desenvolvem cultivo de camarão.  

 

Maturação: atualmente realizado em laboratórios, é o setor responsável pelo 

acasalamento e desova. Nesse ambiente, normalmente formado por tanques com capacidade 

de 2000L de água, os camarões (machos e fêmeas) são colocados numa densidade de 1 a 7 

camarões por tanque, um macho para cada fêmea, e alimentados 6 vezes ao dia. Algumas 

fêmeas apresentam-se diariamente copuladas (acasaladas) e são retiradas para serem 

transferidas para tanques de desova, a qual ocorre de 5 a 6 horas, logo após retornam aos seus 

tanques originais. Os ovos são retirados em coletores especiais e colocados em tanques 

cilíndricos/cônicos até o momento da eclosão (larvas saem dos ovos) (ABRUNHOSA, 2011; 

ARIAS, 2011). 
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Larvicultura: nesta fase, as larvas recebem cuidados especiais no que se refere à 

alimentação, controle de temperatura, oxigênio, amônia, nitrito, pH etc. Os camarões 

marinhos da família Penaeidae passam por três estágios larvais, conhecidos como náuplio, 

protozoea e mysis antes de alcançar o estágio juvenil (ABRUNHOSA, 2011; ARIAS, 2011). 

Alguns detalhes a respeito dos estágios larvais serão descritos a seguir:  

 

• Estágio Náuplio: ocorre durante um período de 48 horas, são oriundas da 

unidade de maturação, logo após a eclosão do ovo, e são transportados para a 

unidade de larvicultura onde são estocados em tanques retangulares de 10 a 20 

mil litros, abastecidos com água do mar previamente filtrada e tratada, com 

densidade populacional de 100 a 150 larvas por litro e mantidos sob aeração 

constante. 

• Estágio Protozoea: ocorre durante o período de 3,5 a 4 dias, nessa fase há três 

subestágios, nos quais as larvas estão mais desenvolvidas e nadam sempre para 

frente. A alimentação tem como base as microalgas produzidas no próprio 

laboratório. 

• Estágio Mysis: é o terceiro estágio e ocorre durante o período de 3,5 a 4 dias, 

também apresenta três subestágios larvais. As larvas nadam constantemente de 

cabeça para baixo e sua alimentação é carnívora, constituída de organismos 

vivos e náuplios de Artemia, microcrustáceo de alto valor nutricional. 

• Pós-larva: é a última fase do processo de larvicultura, na qual, as larvas 

apresentam todas as estruturas externas de um camarão completo, exceto as 

características sexuais secundárias. A alimentação é feita à base de náuplios de 

artemia e ração microencapsulada. A sobrevivência nesta etapa varia de 60% a 

70% e está diretamente associada à qualidade e genética dos reprodutores, à 

qualidade dos alimentos, ao nível de tecnologia e ao próprio manejo 

operacional. 

 

Viveiros de Engorda: as fazendas brasileiras empregam dois tipos de estocagem. O 

método direto, ideal para fazendas que não tem berçário, em que as pós-larvas são transferidas 

imediatamente para os viveiros de engorda, estocadas em gaiolas flutuantes ou em cercados. 

Além deste, há método indireto, no qual as pós-larvas provenientes dos laboratórios de 
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larvicultura são transferidas para berçários intensivos antes do início da fase de engorda 

(ABRUNHOSA, 2011; ARIAS, 2011).  

 

 Berçários primários ou intensivos servem de fase intermediária entre a 

produção de pós-larvas no laboratório e os berçários secundários ou viveiros de 

engorda. São tanques que podem ser retangulares, quadrados ou circulares e 

possuem um sistema de aeração. Essa estrutura é importante, pois pode 

encurtar o ciclo de produção de cada viveiro o que aumenta a rotatividade nos 

viveiros. 

 Berçários secundários é usado pelos carcinicultores brasileiros e tem sido 

importante na intensificação do cultivo de camarão no país, pois contribui para 

a redução de 30 a 40 dias o tempo de cultivo nos viveiros de engorda e também 

elimina o sistema de arraçoamento por voleio. São viveiros idênticos aos de 

engorda, porém menores, com áreas variando de 400 a 1000 m² e simulam as 

mesmas condições aquáticas. Nesse ambiente, os camarões já devem ter o peso 

médio de 1,5 a 2,0 g. 

 

 Após esses estágios, se houver, os camarões juvenis são conduzidos aos viveiros de 

engorda e são mantidos por lá de 100 a 120 dias, com densidades superiores a 5 e inferiores a 

80 camarões/m². Além disso, a água dos viveiros de engorda é anteriormente fertilizada para 

estimular a proliferação do fitoplâncton e outros nutrientes naturais. Vale ressaltar a 

importância da utilização de alguns métodos e equipamentos, tais como:  

 

 Arraçoamento: é oferecer ração aos camarões para o desenvolvimento saudável 

e satisfatório em busca de evitar a aquisição de doenças nutricionais. 

 Bandejas de alimentação: são comedouros fixos feitos de pneus usados, telas 

plásticas de 1 mm de espessura, cordões de nylon e boias de isopor. A bandeja 

é presa por cordas de nylon e fixada em estacas nos viveiros. 

 Uso de aeradores: são aparelhos mecânicos que ajudam na inserção do 

oxigênio e no movimento na água dos viveiros, o que contribui para o aumento 

da taxa de sobrevivência. 
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O período de cultivo termina quando os camarões atingem o tamanho comercial de 10 

a 14 gramas e é nesse momento que a despesca é realizada. O início desse processo acontece 

1 dia antes ao baixar gradualmente o nível do viveiro em pelo menos 30% do volume total. 

No Brasil, essa etapa é feita usando redes com cerca de 8 m de comprimento, com 7 mm², ou 

ainda, por processo mecanizado. A rede é encaixada nos frisos do lado externo da comporta 

para assegurar que os animais não saiam pelas laterais, por cima ou por baixo. Logo após a 

retirada da rede os camarões vão saindo seguindo o fluxo, e nesse momento, eles devem ser 

imediatamente imersos em água gelada a uma temperatura de 3º C, contendo metabissulfito 

de sódio (tóxico para o ser humano, podendo provocar crises respiratórias e é cumulativo no 

organismo) a uma concentração de 7 a 9% em volume, com o intuito de causar uma morte 

rápida e impedir o processo da melanose (ABRUNHOSA, 2011; ARIAS, 2011). 

 

Beneficiamento: os camarões derivados da despesca são lavados, classificados por 

tamanho, às vezes descabeçados (exportação para os Estados Unidos), encaixotados e 

congelados para exportação e para o mercado interno. Com isso, nesta etapa há a participação 

das empresas de beneficiamento do produto, das empresas de insumo e das empresas que 

utilizam os resíduos do camarão como matéria-prima para fabricação de produtos químicos 

(quitina, quitosana etc.). 

O Brasil possuía, em 2000, 18 centros de processamento de camarão, mas a maior 

parte da produção era direcionada ao mercado externo, especialmente Estados Unidos e 

Europa (FIGUEIRÊDO; ROSA; GONDIM, 2003). Por fim, todas as principais etapas de 

cultivo do camarão são representadas na Figura 5 abaixo para uma melhor visualização. 

 

  

Figura 5: Principais setores da cadeia produtiva do cultivo de camarão no Brasil 

 

Fonte: autoria própria, elaborada com dados de Figueiredo, Rosa e Gondim (2003) 
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Esses setores estão totalmente vinculados com outras grandes indústrias de insumos 

(ração, fertilizantes nitrogenados e fosfatados, probióticos etc.) e equipamentos (geradores, 

bombas, motores, medidores de parâmetros físico-químicos água e outros 

insumos/equipamentos que fazem parte do processo do camarão), distribuição, embalagem e 

de outros serviços (TAHIM; DAMACENO; ARAUJO JUNIOR, 2015). 

Todas essas etapas de larvicultura, fazendas de engorda e beneficiamento apresentam 

diversos impactos ambientais (Quadro 8), mas é preciso destacar que a intensidade dos 

impactos pode variar dependendo do porte da empresa, das tecnologias utilizadas, das 

características hidrológicas e de qualidade da água dos estuários e rios onde a atividade está 

inserida (FIGUEIRÊDO; ROSA; GONDIM, 2003).  

 

Quadro 8: Resumo dos principais impactos ambientais da cadeia produtiva da carcinicultura no Brasil 

Etapa Aspecto Ambiental 

 

Impacto Ambiental 

 

 

LARVICULTURA 

Desmatamento das áreas de 

mangue 

- Aumento da erosão, aumento da temperatura e 

evaporação, perda da biodiversidade; Mudança na 

paisagem. 

Ocupação de faixa de praia 
- Mudança na paisagem com impacto visual; 

- Conflito com outros usos como turismo. 

 

Lançamento de efluentes nos 

cursos d’água 

- Contaminação dos corpos hídricos pelo aumento 

da carga orgânica, substâncias químicas e geração 

de sedimentos. 

- Assoreamento, aumento da turbidez, eutrofização e 

redução da biodiversidade. 

Tratamentos microbiológicos 
- Possíveis alterações nas características físico-

químicas e bacteriológicas da água. 

Acasalamento contínuo entre 

parentes 
Maior susceptibilidade do camarão a doenças. 

 

 

ENGORDA 

Desmatamento das áreas de 

mangue 

Aumento da erosão, aumento da temperatura e 

evaporação, perda da biodiversidade; 

Ocupação de faixa de praia 
- Mudança na paisagem com impacto visual; 

- Conflito com outros usos como turismo. 

 

Lançamento de efluentes dos 

viveiros ricos em sedimentos 

e nutrientes 

- Contaminação dos corpos hídricos pelo aumento 

da carga orgânica, substâncias químicas e geração 

de sedimentos. 

- Assoreamento, aumento da turbidez, eutrofização e 

redução da biodiversidade. 

Lançamento de efluentes de 

metabissulfito de sódio em 

corpos hídricos 

Morte da flora e fauna aquática por anoxia. 

Percolação de água salina e 

rica em nutrientes dos 

viveiros 

- Salinização do solo e águas subterrâneas; 

- Contaminação de águas subterrâneas pela 

lixiviação de nutrientes. 

Lançamento de efluentes 

salinos (aclimatação) em 

áreas interiores 

Salinização do solo e/ou de corpos hídricos. 

 - Risco de entrada de doenças exógenas; 
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Escape de espécie exótica - Alterações na cadeia alimentar. 

Consumo de grandes 

volumes da água 

- Alteração do regime hidrológico de estuários e 

Rios; 

- Conflitos de uso entre usuários. 

 

BENEFICIAMENTO 

Retirada da casca do camarão Geração de resíduos sólidos orgânicos 

Lançamento de efluentes Poluição dos corpos d’água 

Fonte: Figueirêdo; Rosa e Gondim (2003, p.249). 

 

As fazendas de camarão do Nordeste Brasileiro costumam ficar localizadas nas 

proximidades das águas do estuário onde há mistura das águas do mar com águas do rio por 

serem propícias ao cultivo da espécie. Essas águas são utilizadas tanto para captação, para a 

criação dos camarões, quanto para o lançamento final dos efluentes gerados no 

empreendimento, principalmente no período da despesca do camarão. Os efluentes da 

despesca são compostos por todos os produtos utilizados no processo de engorda de camarão, 

restos de ração, e também excesso de nutrientes que quando lançados diretamente nas águas 

do rio, podem ultrapassar a capacidade de assimilação afetando a qualidade das águas e a vida 

das espécies aquáticas naturais.  

As regiões estuarinas são integrantes da zona costeira e possuem ecossistemas frágeis 

a mudanças bruscas ou não, por isso, precisam ser preservados em sua totalidade, como é o 

caso das margens dos rios, dos manguezais, os quais são reconhecidos pela legislação 

brasileira, como Áreas de Preservação Permanente (APPs) que se forem tomadas e 

degradadas podem gerar impactos ambientais, como os referentes ao fluxo de circulação da 

água no estuário, às trocas de nutrientes entre os rios e o mar, e até mesmo à extinção da fauna 

original. 

O Rio Potengi, localizado no litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte, 

alcançando em parte os municípios de Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Natal, a qual é a 

cidade principal por ser a capital do estado, vem sofrendo com os desgastes ambientais por 

diversas causas, principalmente com a carcinicultura. O empreendimento de carcinicultura 

localizado nas margens do Rio Jundiaí e do Rio Potengi, área que contempla a região 

estuarina da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi, situa-se no município de São Gonçalo do 

Amarante, s/n, com sede na Fazenda Carnaubinha e sob o nome empresarial Veríssimo e 

Filhos LTDA. 

Este rio compreende uma área de 4.093 km² ocupando 7,7% do território estadual, 

além disso, suas nascentes estão distribuídas entre a Serra de Santana, em Cerro Corá, e outras 
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regiões de Currais Novos, Campo Redondo e São Tomé (São Boa Ventura), e seu fluxo 

percorre de oeste para leste com 40 km de largura e atinge seu limite ao sul com a bacia do 

Rio Jacu e ao norte com a bacia do Rio Ceará Mirim (MEDEIROS, 2009).  

Este autor mostra também, seus principais afluentes são formados pelos rios Pedra 

Preta, Pedra Branca, Guajiru e Jaguaribe, na margem esquerda. Já na margem direita, têm-se 

os rios Jundiaí, Guarapes e o Riacho do Salgado, o que constitui o maior estuário do Estado, e 

desagua no Oceano Atlântico em Natal. De acordo com Frazão (2003), o estuário se divide 

em três setores: zona marítima ou estuário inferior, em contato direto com o mar aberto; 

estuário médio, no qual ocorre o encontro da água doce com água salgada; estuário superior 

ou fluvial, onde há água doce, porém ainda exposta à interferência da maré. 

O estuário do rio Potengi corresponde a um ambiente favorável e produtivo para o 

desenvolvimento de atividades diversas que provocam grandes interesses econômicos, 

embora não gerem poucos benefícios às populações ribeirinhas que obtém seu sustento e 

alimento nesse estuário, como mostra a pesquisa realizada por Medeiros (2009) ao investigar 

os aspectos que mais afetaram a comunidade próxima ao rio, e a resposta foi a falta de 

pescado. 

 O crescimento e avanço na expansão territorial da carcinicultura nas últimas décadas, 

tem mostrado o potencial ameaçador à subsistência do ecossistema manguezal e a 

biodiversidade, além de provocar diversos problemas sociais por descaracterizar as 

populações tradicionais que exploravam a área para sua sobrevivência. Ainda segundo 

Medeiros (2009), para os que dependem do estuário, a instalação da atividade da 

carcinicultura se deu de maneira em excesso destrutiva, pois a construção dos viveiros e sua 

distribuição na zona estuarina impede o acesso daqueles que usufrui do sistma manguezal 

para obtenção de sustento para sua família. 

Segundo Ribeiro (2014), no Brasil, essa atividade expandiu de forma significativa, e, 

atualmente, é possível aplicar tecnologias em todas as etapas de produção, para minimizar os 

potenciais impactos negativos a medida em que promovem um avanço na produtividade. 

Ademais, elaborou-se leis com a intenção de monitorar a implantação, assim como as outras 

etapas do cultivo, através de inúmeras diretrizes que buscam tanto à produtividade como à 

preservação ambiental. Para manter a lucratividade e sustentabilidade da carcinicultura, é 

preciso investir em pesquisa, tecnologia e inovação. Além disso, é necessário um maior 

diálogo entre os órgãos reguladores e fiscalizadores com os produtores, principalmente os 
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pequenos empreendedores, que, muitas vezes, não conhecem os métodos e os procedimentos 

mais adequados de cultivo. 

 Diante da importância, social, econômica e ambiental da produção de camarão, 

principalmente no Nordeste do Brasil, ao longo desta pesquisa de mestrado, reconhecemos 

que esta temática possui um grande potencial para contextualizar o Ensino de Ciências no que 

diz respeito as suas tecnologias, relações sociais e ambientais, assim como os conceitos 

científicos. Por isso, fez-se necessário analisar e identificar os possíveis estudos e pesquisas 

desenvolvidos, nos últimos anos, para relacionar a carcinicultura ao ensino de ciências na 

educação básica. 

 

2.4. CARCINICULTURA: MAPEAMENTO EM BASE DE DADOS  

 Ao reconhecer a influência da prática da carcinicultura no estado do Rio Grande do 

Norte e no nordeste, assim como seus impactos sociais e ambientais, é importante revelar o 

que tem sido produzido nas pesquisas sobre a carcinicultura, e também verificar se essa 

temática tem sido trabalhada na sala de aula em vista da relevância dessa prática no contexto 

nordestino. Segundo Marconi e Lakatos (2010), as etapas da pesquisa de campo exigem um 

levantamento bibliográfico sobre o tema em questão que será o ponto de partida para 

conhecer a situação atual das pesquisas relacionadas a essa temática.  

 Tendo em vista o tema em estudo, foi realizado um levantamento de publicações na 

área de Ensino de Ciências (Física, Química e Biologia) na última década. Assim, as fontes de 

pesquisas foram: base3 de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) na área de Ensino de Ciências, nos idiomas português e inglês.  

 O estudo foi realizado entre os meses maio e julho de 2018 e configurou-se em três 

momentos, a saber: 1) definição das categorias a priori; 2) definição dos termos de busca; 3) 

seleção de artigos para leitura flutuante e análise. 

                                                 
3

Programa de Publicações Digitais da Propg – (Unesp), Oxford Jounals – (Oxford University Press), Gale – Academic OneFile, 

Science – (AAAS), Web of Science, Wiley Online Library, Scientific Electronic Library Online – (SCIELO), Scopus, Britannica 
Academic Etition, Science Direct – (Elsevier), SpringerLink, Educational Resources Information Center – (ERIC), OECD ilibrary, 
Applied Social Sciences Index and Abstracts –(ASSIA), National Science Digital Library (NSDL), SPORTDiscus with Full text 
(EBSCO), Academic Search Premier –ASP (ESBSCO), Socindex with Full Text (EBSCO), Univates: Biblioteca digital, Sage 
journal online, Guaiaca- Repositório Institucionl da Universidade Federal de Pelotas, DOAB: directory of Open Access Books, 
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, Repositório Institucional da Universidade de Brasília (UnB), Sociological 
Abstracts (ProQuest), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações : BDTD, Portal de Revistas da Universidade de São Paulo - 
SIBI, Repositório Institucional da Universidade Federal de Goiás (UFG),Repositório Institucional da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR). 
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Os termos utilizados, na consulta das bases, foram: science education, shrimp farming, 

enviromental education, education, chemistry teaching, ensino de ciências, criação de 

camarão, educação ambiental, educação e ensino de química. Destaca-se ainda que foi 

realizado o cruzamento dos termos. Nas bases analisadas não foram encontrados resultados 

que articulassem a prática da carcinicultura ao Ensino de Ciências, indicando, de algum 

modo, que essa atividade não é discutida na sala de aula da Educação Básica. 

 Com o intuito de saber sobre as áreas de conhecimento onde essa temática está sendo 

discutida, foi feita uma busca, mantendo-se os mesmos termos de pesquisa citados 

anteriormente, na base de dados da Scielo, que é uma plataforma nacional que apresenta 

artigos completos e abertos. Buscou-se uma aproximação de aspectos da pré-análise de Bardin 

(2011), utilizando a regra da representatividade, a qual esplana que a amostra é uma parte 

representativa do universo inicial. Assim os resultados obtidos servirão para demosntrar, de 

algum modo, os estudos envolvendo a temática em questão nas diversas áreas. A análise foi 

realizada em torno do ano, número de publicações, área de conhecimento e países. Para tanto 

foi realiza a leituta do título, das palavras-chaves e resumo dos trabalhos. 

 Por meio da análise na base de interesse, foram econtrados sessenta (60) artigos 

bublicados entre 2008 e 2018. Estes artigos são oriundos dos países: Brasil, México, Cuba, 

Colômbia, Tailândia e India. A Figura 6 a seguir apresenta o percentual de publicações pelos 

respectivos países.  

Figura 6: porcentagem de publicações sobre a carcinicultura por país 

  
 

Fonte: Base de dados da Scielo. 
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 Assim é possível perceber que o Brasil, dentre os países destacados, apresentou maior 

número de publicação, nesta base especificamente, acerca da carcinicultura, isso pode ser 

atrelado à base de pesquisa ser nacional. Contudo, a influência do país na produção de camarão, 

a nível mundial, já é reconhecida. De acordo com a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO, 2017), o Brasil ocupa a 9º posição entre os países produtores 

mundiais de camarão marinho cultivado até o ano de 2015. O Quadro 9 indica os dez principais 

países cultivadores de camarão, bem como o crescimento da produção. 

 

Quadro 9: Produção e crescimento do cultivo de camarão 

Países Produtores Produção (toneladas) 
Crescimento da Produção 

(%) 

China 1.892.801 175,27 

Indonésia 595.071 211,31 

Vietnã 550.240 137,46 

Índia 500.758 342,21 

Equador 403.000 293,28 

Tailândia 294.896 - 0,51 

México 130.361 162,96 

Bangladesh 84.024 48,71 

Brasil 69.860 - 22,54 

Filipinas 60.875 64,38 

Fonte: FAO (2017). 

  

 De acordo com os dados de FAO (2017), ao realizar um estudo comparativo da 

produção de camarão dos dez principais países cultivadores, entre os anos de 2003 e 2015, 

destaca-se que 8 dos 10 países apresentaram um aumento significativo no cultivo da prática, 

todavia, o Brasil foi o país que obteve maior decréscimo da produção, declinando cerca de 

22% do cultivo da atividade.  

 Tal acontecimento pode ser explicado por diversos problemas ocorridos entre os anos 

de 2004 e 2009, quando houve inundações das áreas de cultivo devido fortes chuvas, a 

propagação de doenças como o vírus da Mancha Branca e da Mionecrose Infecciosa (IMNV), 

desvalorização do dólar ante ao real, política de dumping executada pelos Estados Unidos à 

produção de camarão brasileira (LOPES, 2010; SILVEIRA, 2017). 

 Ainda conforme as autoras, a disseminação, do vírus da Mionecrose Infecciosa 

(IMNV) foi caracterizado como um dos principais responsáveis pela redução na produção de 

camarão, desde que foi identificado contaminação nos viveiros no ano de 2005. 
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 O número de publicações presentes na Scielo, entre os anos de 2008 e 2018 são 

apresentados na Figura 7 a seguir. 

 

Figura 7: Quantidade de publicações sobre a carcinicultura entre 2008 e 2018 

 
 

Fonte: Base de dados da Scielo. 

 

  

 

Por meio da Figura 7, nota-se que o maior número de produções de estudos na 

respectiva base de dados, foi no ano de 2016, neste foram publicados 11 trabalhos. Em 2017 

observou-se uma diminuição considerável de artigos, essa quantidade pequena também é 

presente em 2018. 

 Considerando os principais temas abordados nos trabalhos submetidos à base de dados 

de interesse, foram criadas categorias para agrupar os temas semelhantes. O Quadro 10 aponta 

os resultados. 

 

Quadro 10: Categorias criadas dos trabalhos na base da Scielo na última década sobre carcinicultura 

Categorias Descrição 
Número de 

trabalhos (%) 

Impactos ambientais da 

atividade 

Apontaram impactos sociais, ambientais e à saúde 

dos trabalhadores envolvidos na carcinicultura. 
12 (20%) 

Produção de camarão Utilizaram técnicas ou análises da produção. 09 (15%) 

Análise bioquímica 
Realizaram análises bioquímicas de solos ou 

efluentes dos viveiros. 
07 (12%) 

Crescimento do camarão Apresentaram técnicas ou teste de alimentação para 06 (10%) 
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aumentar o crescimento dos camarões. 

Análises econômicas 
Apontaram análises econômicas, administrativas e 

de empreendimentos relacionados à prática. 
06 (10%) 

Análise de metais em 

efluentes 

Investigaram a presença de metais pesados nos 

efluentes do viveiro. 
04 (7%) 

Doênças no camarão 
Realizaram estudos para eliminar doenças, 

infecções, bactérias ou vírus no camarão. 
04 (7%) 

Análise de espécies 
Desenvolveram análises acerca da pureza ou 

variabilidade de espécies. 
04 (7%) 

Análise nos viveiros 
Analisaram os parâmetros físico-químicos nos 

viveiros. 
03 (5%) 

Alternativas mitigadoras 
Pesquisaram formas de minimizar os impactos 

ambientais causados pela carcinicultura. 
02 (3%) 

Estudos de áreas de cultivo 
Examinaram  áreas favoráveis ao cultivo de 

camarão. 
02 (3%) 

Fonte: Base de dados da Scielo. 

  

 O Quadro 10 aponta que dentre as publicações na base de pesquisa supracitada, a 

principal temática de estudo está relacionada com os impactos socioambientais presentes na 

prática da carcinicultura (quadro 8 de impactos ambientais). Esses são os maiores desafios 

enfrentados pelo ramo da carcinicultura, dos quais destaca-se as ampliações dos viveiros em 

áreas de preservação permanentes, degradação de mangues e resíduos produzidos no cultivo 

de camarão, os quais foram consequência de um crescimento econômico sem considerar a 

sustentabilidade ambiental, a lucratividade na atividade atraiu muitos novos produtores sem se 

preocupar com o meio ambiente, e fez com que expandissem suas áreas de produção até onde 

fosse possível sem refletir sobre os efeitos desse avanço (LOPES, 2010). 

 Recentemente, práticas sustentáveis, vem sendo usadas na aquicultura: técnicas para 

reduzir a poluição química e biológica tais como, vacinas para substituir o uso de antibióticos 

no controle de enfermidades, limpeza de fezes, quando necessário; controle de pragas;  

sistemas de recirculação de água inseridos em terra, assim como a aquicultura offshore (em 

águas oceânicas, profundas) são formas de desenvolver a aquicultura com maior controle dos 

impactos ambientais. Aquele sistema é aplicado na aquicultura proporcionando um controle 

em produções superintensas, potencializando a reutilização de água, através da remoção de 

sólidos, biofiltração, balanceamento de gás, oxigenação e desinfecção (SEBRAE, 2015). 

Além disso, a ABCC (2013) ressalta a importância da utilização de probióticos como 

ferramenta tecnológica, empregada nos principais países produtores de camarão, por 

promover melhoria na área de cultivo e também trazer benefícios sustentáveis e aumentar a 

produtividade. Boas Práticas de Manejo associadas a Medidas de Biossegurança, são métodos 
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seguros e apropriados quando se discute sobre uma produção com sustentabilidade ambiental, 

social e técnica. 

 Seguidamente, tem-se que as pesquisas buscam otimizar a produção do camarão, 

para tanto são desenvolvidos estudos para melhor desenvolvê-la. Visto que, como já discutido 

o Brasil é um produtor importante deste cultivo no mundo. Cavalheiro (2016) destaca que 

essa prática vem apresentando crescimento econômico a nível mundial nos últimos anos. Em 

2014, a produção mundial de camarões capturados e cultivados foi de 5,328 milhões de 

toneladas, em que 33,87% vieram da carcinicultura, a qual está presente em mais de 50 países 

e produz 25% de todo camarão consumido no mundo, apresentando um volume médio de 

1.000.000 ton/ano. Esta elevada produção é consequência do aumento da demanda do 

mercado mundial, diminuição da obtenção de camarão por pesca extrativa e também por 

pesquisas na área tecnológica (CAVALHEIRO, 2016). 

 Ademais, é importante destacar a escassez de trabalhos que discutam essa temática na 

sala de aula no Ensino de Ciências, como mostra o Quadro 10 acima. Diante da relevância 

histórica, cultural, social, econômica e ambiental, a prática da carcinicultura pode ser utilizada 

para contextualizar as aulas de Ciências Naturais na Educação Básica por meio de debates 

sobre a influência dessa prática no ambiente natural e na vida das pessoas no local onde esta 

atividade está inserida. É possível estudar a tecnologia e as técnicas empregadas na prática da 

criação de camarão e associar ao conhecimento científico ali aplicado, além de avaliar os 

impactos, positivos e negativos, dessas ações. 
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CAPÍTULO 3 

Este capítulo apresenta os objetivos e sujeitos da pesquisa, o contexto da investigação, 

bem como, o percurso metodológico, sendo descritos neste último, os caminhos traçados e 

métodos empregados para a coleta de dados.  

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo geral 

 Investigar que implicações sociais e ambientais têm a pratica da carcinicultura na realidade 

numa escola pública de Natal. 

3.1.2. Objetivos específicos 

• Identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a prática da carcinicultura 

no rio Potengi; 

• Elaborar e aplicar uma sequência de atividades fazendo uso da temática 

carcinicultura numa escola pública do entorno do Rio Potengi; 

• Avaliar a aplicação da sequência de atividades. 

 

3.2. CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 A investigação foi realizada na Escola Estadual Professora Josefa Sampaio, em Natal 

– RN, localizada na Avenida Presidente Café Filho, 18 - Santos Reis. O período de 

intervenção ocorreu em 7 aulas ao longo de 5 semanas e numa turma de 2° ano do Ensino 

Médio, com uma média de 20 alunos entre 15 a 19 anos. A frequência nas aulas oscilava 

bastante, entre 10 até 21 alunos presentes, por influência da greve dos professores da rede 

estadual de ensino. 

 A Escola Estadual Professora Josefa Sampaio, situa-se na região leste de Natal no 

estado do Rio Grande do Norte, oferta Ensino Médio Regular durante o dia e a Educação de 

Jovens e Adultos (supletivo) à noite. Ademais, está localizada à margem do rio Potengi. A 

maioria destes alunos são moradores dos bairros das Rocas e de Santos Reis e constituem-se 

como classe de nível socioeconômico médio e baixo. 
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Figura 8: Escola Estadual Professora Josefa Sampaio, Natal - RN 

 
Fonte: Observatório da Escola. 

 

 

 

3.3. PERCURSO METODOLÓGICO 

  

Levando em consideração que a sala de aula foi utilizada como fonte de coleta de 

dados, bem como, os caminhos que foram traçados para que os objetivos fossem atingidos, foi 

utilizada na presente investigação uma abordagem de natureza qualitativa. De acordo com 

Bogdan e Biklen (1994) na pesquisa qualitativa o ambiente natural torna-se a fonte direta de 

dados, sendo o investigador o instrumento principal. Esses autores ainda afirmam que: 

 

 

Os investigadores introduzem-se e despendem grandes quantidades de 

tempo em escolas, famílias, bairros e outros locais tentando elucidar 

questões educativas. Ainda que alguns investigadores utilizem 

equipamento vídeo ou áudio, muitos limitam-se exclusivamente a 

utilizar um bloco de apontamentos e um lápis (BOGDAN; BIKLEN 

1994, p.47-48).  

 

 

De acordo com Oliveira (2012), ela consiste em uma reflexão e análise da realidade 

por meio do uso de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em 

seu contexto histórico e/ou segundo a sua estruturação. Complementando este pensamento, 

Sadín-Esteban (2010) afirma que nela, todos os fatos e fenômenos são significativos e 

importantes, e podem ser trabalhados através de diversas técnicas, como: entrevistas, 
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observações, análise de conteúdo, análise do discurso, estudo de caso, estudos etnográficos, 

dentre outros (SADÍN-ESTEBAN, 2010). 

Para Gil (2002) a pesquisa qualitativa é importante, pois, permite o aprofundamento 

das questões norteadoras da investigação, além de provocar uma maior valorização do contato 

com a situação estudada, permitindo abertura para percepção da individualidade e 

significados múltiplos. Nela, é comum que o pesquisador procure entender o fenômeno, 

segundo a perspectiva dos participantes e, a partir desse ponto situar sua interpretação dos 

fenômenos estudados, realizar comparações com outros estudos, para que através de sua 

narrativa detalhada o pesquisador possa dar credibilidade para seus modelos interpretativos 

(GÜNTHER, 2006; MOREIRA; ROSA, 2008).  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, houve a elaboração e aplicação de uma 

sequência de atividades, utilizando-se de conceitos químicos, envolvendo elementos da 

abordagem CTS, EA e dos ODS. Com o intuito de alcançar os objetivos traçados, os dados 

foram coletados utilizando-se dois instrumentos: I) um questionário inicial (Apêndice A) para 

investigar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a prática da carcinicultura no rio 

Potengi e, II) um questionário final (Apêndice B), usado após a aplicação da Sequência de 

Atividades, visando avaliar a opinião dos estudantes quanto às atividades desenvolvidas. Para 

tanto, foi utilizado para a análise dos dados procedimentos direcionados à Observação 

Participante (MARTINS, 1996; QUEIROZ et al., 2007) e Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2011). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010) a observação é um método de coleta de 

dados utilizado para obter informações e utilizar os sentidos na aquisição de determinados 

aspectos da realidade. Ainda conforme essas autoras, ela não consiste apenas em ver e ouvir, 

mas também em avaliar fatos ou fenômenos que se deseja estudar. No tocante a observação 

participante, Queiroz et al. (2007) afirmam que ela é um dos métodos mais utilizados pelos 

pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa, e consiste na inserção do pesquisador no 

interior do grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos períodos com os 

sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação. 

Para Martins (1996), as principais características do método dizem respeito ao fato de o 

pesquisador mergulhar de cabeça no campo, observando a partir de uma perspectiva de 

membro, mas devendo, também, influenciar o que é observado, graças a sua participação.  
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Dentro deste contexto, Marconi e Lakatos (2010) destacam um conjunto de vantagens 

no processo da observação, tais como viabilizar meios diretos e satisfatórios para examinar 

uma rica variedade de fenômenos, bem como, possibilitar a busca de dados sobre uma soma 

de atitudes tipicamente comportamentais. Além disso, as técnicas de observação são úteis 

para diagnosticas novos aspectos de um determinado problema (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

No que diz respeito à análise de conteúdo, Bardin (2011) afirma que ela consiste em 

um conjunto de instrumentos metodológicos que se aperfeiçoa constantemente e se aplica a 

estudos diversificados. Para a autora, trata-se de uma técnica que possibilita compreender o 

contexto dos dados obtidos e a efetivar a inferência de conhecimentos, através de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(podendo ser de natureza qualitativa ou não).  

Bardin (2011) sistematiza a análise de conteúdo em três etapas: I) Pré-análise: é a fase 

de organização. Diz respeito a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar 

operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de modo a conduzir a um esquema preciso do 

desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise; II) Exploração do material: 

versa essencialmente em operações de codificação, decomposição/enumeração, em função de 

regras previamente formuladas. Nesta fase são constituídas as categorias, e III) Tratamento 

dos resultados: interpretação dos dados e inferência de conhecimentos, que consiste em tratar 

os resultados brutos de maneira a serem significativos (“falantes”) e válidos. 

 

3.4. COLETA DE DADOS 

3.4.1. SONDAGEM DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS E AVALIAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Os questionários foram aplicados com alunos de uma turma do 2º ano do Ensino 

Médio da Escola Estadual Professora Josefa Sampaio, inicialmente com o objetivo de 

identificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a prática da carcinicultura no rio 

Potengi e os aspectos ambientais envolvidos. Este instrumento foi elaborado com quatro 

perguntas abertas e uma de múltipla escolha, as quais abordavam o conhecimento dos 

participantes sobre a temática em questão e os aspectos envolvidos, a influência do rio 

Potengi em seu dia a dia e se a criação de camarão é desenvolvida como temática nas aulas de 

ciências.  
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Após o término da aplicação da intervenção didática, o segundo questionário foi 

entregue aos estudantes com o objetivo de avaliar a Sequência de Atividades. Foram 

elaboradas seis perguntas abertas para analisar a opinião dos alunos sobre as aulas e 

atividades, sobre o interesse pelo tema e se a intervenção didática contribuiu para 

aprendizagem de conceitos químicos. 

O questionário foi elaborado com várias perguntas em sequência com o intuito de 

obter registros por escrito e sem o auxílio do pesquisador. Segundo Gil (2007) o questionário 

é uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são aplicadas com 

sujeitos com o objetivo de buscar informações a respeito das crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, etc. Ainda de acordo com o autor, para a elaboração de questionários 

deve-se existir uma série de cuidados, tais como: buscar contatar a sua eficiência para atingir 

os objetivos, saber determinar a forma e o conteúdo da questão, além da quantidade de 

ordenação, construção de alternativas, entre outros.  

Dentre as muitas vantagens desse instrumento, citadas por Marconi e Lakatos (2010), 

podemos destacar: obtém grande número de dados, alcança maior número de pessoas 

simultaneamente, consegue respostas mais rápidas e precisas, há maior autonomia e segurança 

nas respostas devido o anonimato, maior tempo para responder e pode proporcionar mais 

uniformidade na avaliação por ser uma ferramenta igualmente distribuída a todos os 

investigados.  

Por meio do uso de elementos de análise de conteúdo, as respostas dos estudantes 

registradas nos questionários foram agrupadas utilizando o programa Microsoft Excel 2016. 

Os dados obtidos foram estruturados em quadros contendo: I) categorias visualizadas, II) 

critérios categoriais, III) frequência categorial e, IV) exemplos de registros escritos dos 

estudantes. De modo geral, buscou-se identificar os dados qualitativos repetidos dos 

elementos quantificáveis e estes foram examinados a partir de uma perspectiva da estatística 

básica.  

O fluxograma a seguir, Figura 9, resume o percurso metodológico utilizado ao longo 

da pesquisa. 
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Figura 9: Fluxograma retratando o percurso metodológico da pesquisa 
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CAPÍTULO 4 

 

4. SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 

 Neste capítulo apresentamos a descrição da Sequência de Atividades que foi avaliada e 

validada antes da sua aplicação por professoras da área de pesquisa em Ensino de Química 

que compuseram a banca do exame de qualificação desta pesquisa de mestrado. Na sua 

elaboração foram utilizados aspectos da abordagem CTS, da Educação Ambiental e dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e foram trabalhados conceitos químicos tais 

como: concentração oxigênio dissolvido, reações de oxidação e redução, evidências de reação 

química, balanceamento de equações e cálculo estequiométrico, a partir da temática proposta 

com o intuito de problematizar a discussão em torno do tema.  

 Segundo Santos e Mortimer (2002), metodologicamente falando, utiliza-se como 

ponto de partida, temas sociais para os conceitos científicos e, destes, retorna-se aos temas 

iniciais. Sugere-se assim que comece problematizando temas sociais contemporâneos 

vinculados à Ciência e Tecnologia relevantes para os estudantes, e depois, estes temas 

deverão ser apresentados em situações-problema reais, locais (regionais ou mundiais) e atuais. 

O estudante é instigado pelo assunto escolhido para uma maior atuação na sociedade. 

 Os Parâmetros Curriculares orientam utilizar situações-problemas de natureza química 

que envolvam o contexto do aluno, assim sugere o estudo do tema água com suas diversas 

vertentes ambientais, sociais, econômicas e científicas para reconhecer a sua importância à 

vida. Por isso, a presente pesquisa se detém ao estudo de alguns conceitos químicos, águas 

naturais (rio), poluição, aspectos sociais e ambientais através da temática carcinicultura no rio 

Potengi. 

 Ainda sobre as orientações fornecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+), realizar a análise das águas no entorno da escola desde o uso escolar até rios lagos ou 

mares em sua proximidade ou ainda estudos de meios que podem ser feitos em conjunto com 

outras disciplinas que podem promover a identificação de uma situação problemática ou tema 

de estudo. A fim de preparar os estudantes para interagir criticamente com os dados 

analisados frente a comunidade local (BRASIL, 2002). 
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 Na problemática da poluição das águas deve-se compreender a composição de 

interações dos materiais das substâncias que causam perturbações, suas consequências e 

procedimentos adequados para evita-la. Além disso, buscar informações sobre a ação 

antropológica na hidrosfera e articular o conhecimento químico e de outras áreas diante de 

situações-problemas e sua relação com os aspectos sociais, econômicos e ambientais 

(BRASIL 2002). 

Sendo assim, a sequência de atividades apresentada neste trabalho visa promover o 

estudo de alguns conceitos químicos através de um tema social que faz parte da realidade do 

aluno, de maneira que aproxima o conhecimento científico para discussões acerca de um 

problema real e de suas possíveis soluções como é descrito a seguir. 

A aplicação da SA aconteceu no início do ano letivo de 2018.1 em uma das turmas do 

2º ano do Ensino Médio, do turno matutino, de uma escola estadual na cidade de Natal e foi 

aplicada numa sucessão de seis encontros (9 aulas de 50 minutos cada).  As aulas foram 

distribuídas conforme a necessidade, ou seja, cada encontro pode ser composto por uma, duas 

ou três aulas de cinquenta minutos cada, e estas foram aplicadas no decorrer de cinco 

semanas. Apesar de não ser a professora efetiva da turma, a pesquisadora assumiu os dois 

papeis de pesquisador e professor e fez as observações e registros fotográficos. Apenas no 

segundo encontro houve o auxílio de uma integrante do grupo de pesquisa do qual a mesma 

participa.  

Vale ressaltar que devido a alguns contratempos, no período da intervenção, alguns 

ajustes foram necessários, em função da rotina da escola ter sido alterada influenciada pelo 

início de uma greve dos professores da rede estadual de ensino. Entretanto, a professora 

regular, Verônica Patrícia da Costa, não mediu esforços para vencermos os obstáculos que 

surgiram ao longo do processo. 

 A seguir, descreve-se as ações executadas em cada encontro conforme seus objetivos 

e recursos didáticos utilizados.  

 

4.1.  ENCONTRO 1: SONDAGEM DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS 

ESTUDANTES E ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DO CONAMA 

 

 E. E. Profª. Josefa Sampaio 

08 de março, 2018 – 

Natal/RN 

07h50 min – 09h20 min 

2º Ano A do Ensino Médio 

19 alunos presentes 
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Este encontro ocorreu em 2 aulas de 50 minutos. Para a primeira atividade, foi 

elaborado um questionário de sondagem com cinco perguntas a fim de identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre a criação de camarão no rio Potengi. Além disso, foi 

elaborado um roteiro guia para a segunda atividade, a simulação da reunião do CONAMA.  

 

• Objetivos 

- Identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a atividade da carcinicultura 

no rio Potengi; 

- Apresentar a funcionalidade dos órgãos CONAMA e IBAMA; 

- Orientar os estudantes sobre os papeis na simulação da reunião do CONAMA. 

 

• Recursos didáticos: questionários de sondagem, projetor de imagens e roteiro 

orientador. 

 

Inicialmente foram distribuídos os questionários avaliativos individualmente, e para 

isso foram disponibilizados 20 minutos para registro das respostas.  Após esse primeiro 

momento, a turma foi organizada em um grande grupo para discussão e socialização das 

respostas do questionário anterior, diante disso, os alunos externaram a sua falta de contato e 

conhecimento sobre a criação de camarão no rio Potengi, e também levantaram dúvidas sobre 

o assunto, por isso, fizemos uma breve discussão sobre o que é a carcinicultura e sua 

influência para o estado do RN. 

 Ao longo dessa discussão a turma foi questionada sobre a existência de algum órgão 

ambiental regulador para o bom funcionamento dessa prática no meio ambiente e alguns se 

arriscavam a declarar algumas opiniões, mas nenhum externou conhecer o trabalho do 

CONAMA e do IBAMA. Então, realizou-se rapidamente a exposição da existência do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

(IBAMA) como regulamentadores e fiscalizadores da prática da carcinicultura, tal 

conhecimento se fez importante para as discussões da aula seguinte.  

Por fim, apresentou-se o roteiro guia para a reunião do CONAMA. Para isto, os 

estudantes foram orientados sobre seus papéis como fiscais do IBAMA, sobre o papel do 

professor como presidente do conselho (CONAMA) e também a função do diretor que 

participaria organizando a reunião. Além disso, a turma foi instruída sobre a importância da 
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postura no decorrer da reunião, ou seja, respeitar a opinião do colega, respeitar o tempo de 

fala de cada um, saber ouvir e a trabalhar em grupo. 

 

4.2. ENCONTRO 2: PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL 

 

 

 

 

 

O encontro ocorreu durante uma aula de 50 minutos e foi planejado para simular uma 

reunião do CONAMA com fiscais do IBAMA (representados pelos alunos) sobre um desastre 

ambiental ocorrido no rio Potengi no ano de 2007. Por isso, foram elaborados materiais para a 

reunião, como pasta de documentos, diário de bordo, texto jornalístico adaptado sobre o 

desastre ambiental, crachás de fiscais do IBAMA, crachás de fiscal e o termo de compromisso 

para assumir a responsabilidade como fiscal e analista do IBAMA para os próximos 

encontros. Estes materiais são exibidos nas Figuras 10, 11 e 12 a seguir: 

 

Figura 10: Kit Fiscal utilizado na etapa de "problemática socioambiental" 

 
Fonte: Próprio autor 

E. E. Profª. Josefa Sampaio 

13 de março, 2018 – 

Natal/RN 

08h30 min – 09h20 min 

2º Ano A do Ensino Médio 

19 alunos presentes 
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Figura 11: Diário de Campo utilizado pelos estudantes na etapa de "problemática socioambiental" 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 12: Texto jornalístico, termo de compromisso e crachá de fiscal 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

• Objetivos 

- Simular uma reunião do CONAMA e integrar os estudantes como membros desse 

conselho; 
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- Refletir sobre a problemática com relação à prática da carcinicultura no rio Potengi; 

 

• Recursos Didáticos: texto jornalístico, caderno ou bloco de notas como diário de bordo, 

pastas, termo de compromisso, crachás de fiscal. 

Primeiramente, a sala de aula teve sua configuração mudada para a simulação da 

reunião, então, as cadeiras e mesas foram dispostas em um grande círculo para leitura e 

discussão do texto jornalístico. A turma foi dividida em quatro grupos de cinco integrantes 

cada, dentre os quais cada grupo recebeu um kit de recursos (diários de bordo, atividades, 

texto jornalístico, crachás, termos de compromisso e caneta) para ser utilizado até o fim da 

intervenção, além disso, os alunos escolheram entre si um líder em cada grupo para ser o 

porta voz e responsável por sempre manter a organização das atividades do grupo. 

A atividade teve início com o discurso do suposto presidente do conselho 

(pesquisador/professor) para começar a reunião, enquanto isso o diretor (auxiliar convidado) 

mantinha a organização ao longo da discussão. Em seguida, lemos e discutimos no grande 

grupo cada etapa do texto jornalístico.  

No decorrer deste momento os alunos tiveram a liberdade de esclarecer suas dúvidas 

sobre termos desconhecidos na leitura, e também foram questionados sobre conceitos ali 

presentes e sobre possíveis soluções para o problema apresentado. Os estudantes 

demonstraram ter dificuldades na compreensão da definição de termos como afluente, 

efluentes, concentração, matéria orgânica, amônia, dissolvido e decomposição, por isso, foi 

preciso explicar cada conceito desses para melhor clareza na leitura.  

Em seguida, os grupos elaboraram respostas juntos para as duas perguntas 

apresentadas no fim do texto jornalístico e fizeram seus registros nos diários de campo 

entregues inicialmente. Como mostram as Figuras 13 e 14 abaixo: 
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Figura 13: Simulação reunião CONAMA durante a etapa de problemática socioambiental 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

Figura 14: Discussões em grupo acerca da problemática utilizada 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 Nesta atividade, cada líder expressou a resposta do grupo para concordância, 

discordância e ajustes no grande grupo. Por fim, eles foram orientados sobre seu papel como 

fiscal no decorrer dos encontros seguintes, pois eles seriam responsáveis por conhecer 

carcinicultura no rio Potengi e analisar um dos aspectos dessa prática. Todos assinaram os 

termos de compromisso e preencheram seus crachás de fiscais. 
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4.3. ENCONTRO 3: PRÁTICA DA CARCINICULTURA NO RN: BREVE HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

Este terceiro encontro, aconteceu o longo de uma aula de 50 minutos, inicialmente, 

todo o aparelho multimídia (Data show, caixa de som e vídeo) foi organizado para o 

desenvolvimento desta aula. Posteriormente, foram distribuídas a atividade 2 para cada 

estudante, pois nela deveriam registrar as informações mais relevantes apresentadas no vídeo 

sobre a carcinicultura. Em seguida, a turma foi organizada para apresentação da reportagem 

em forma de vídeo. As discussões realizadas nessa aula foram sucintas devido ao tempo 

disponível. 

 

• Objetivos 

- Conhecer aspectos históricos da prática da carcinicultura no estado do RN; 

- Compreender o funcionamento da prática da criação de camarão e a tecnologia 

envolvida; 

- Reconhecer a importância dessa prática para o nordeste e principalmente para o RN; 

 

• Recursos Didáticos:  

- Data show e caixa de som; 

     - Vídeo: “Maior fazenda de criação de camarão da Bahia, em Valença”; 

       (disponível em - https://www.youtube.com/watch?v=6WnOsvGxKog). 

 

O vídeo, “Maior fazenda de criação de camarão da Bahia, em Valença”, com duração 

de 08 minutos e 50 segundos, exibiu uma reportagem sobre o funcionamento de uma fazenda 

de camarão na Bahia, desde as etapas da carcinicultura - larvicultura, engorda e 

beneficiamento - como as técnicas e tecnologias utilizadas, cuidados na qualidade das águas 

E. E. Profª. Josefa Sampaio 

15 de março, 2018 – 

Natal/RN 

07h50 min – 08h30 min 

2º Ano A do Ensino Médio 

21 alunos presentes 
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nos viveiros e também alguns aspectos ambientais e sociais sobre a geração de emprego e 

renda. 

A partir disso, discutimos sobre alguns aspectos históricos do surgimento e 

desenvolvimento dessa prática ao longo dos anos. Destacamos os maiores produtores 

mundiais de camarão, partimos para os maiores produtores nacionais e conhecemos os 

munícipios onde estão presentes essa prática no estado do RN. Além disso, analisamos as 

técnicas e tecnologias apresentadas no vídeo para o cultivo do camarão. Discutimos sobre a 

importância de cada uma delas nas etapas descritas e, também, como essa tecnologia pode 

afetar a comunidade e ambiente onde está inserida. Os estudantes demonstraram curiosidade 

para saber mais sobre o tema, ao logo da discussão, alguns levantavam questionamentos sobre 

os possíveis impactos ocasionados nesse tipo de atividade. Devido ao tempo reduzido, a aula 

precisou ser encerrada antes do término. A discussão foi retomada e concluída na aula 

seguinte.  

 

4.4. ENCONTRO 4: CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO DO ENCONTRO  

 

 

 

 

  

 

No intuito de encerrar a discussão da aula anterior sobre o tema carcicnicultura, neste 

encontro foi possível discutir sobre a criação de camarão no rio Potengi, uma vez que, a 

escola encontra-se à margem deste rio. 

 

• Objetivos 

- Identificar possíveis impactos socioambientais da carcinicultura no rio Potengi. 

- Reconhecer a importância do camarão na comunidade onde está inserido. 

 

• Recursos Didáticos:  

- Diário de campo para registro de respostas. 

E. E. Profª. Josefa Sampaio 

20 de março, 2018 – 

Natal/RN 

08h30 min – 09h20 min 

2º Ano A do Ensino Médio 

 

18 alunos presentes 
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Levantamos discussões sobre como a atividade pode influenciar a comunidade em que 

está inserida e quais mudanças os estudantes observavam ao longo de sua vivência no rio e 

alguns apontaram a diminuição da vegetação do manguezal, então, a partir disso, destacamos 

as possíveis causas para este fato.  

Além disso, discutimos sobre a colaboração dessa atividade na geração de emprego e 

renda para famílias da comunidade. Em seguida, o professor fez o seguinte questionamento: 

“Suponha que todo o camarão presente no RN acabe em todos os setores, como na 

carcinicultura, nos restaurantes, nos pontos de vendas, e mercado de peixe. Isso faria alguma 

diferença na sua vida, no seu bairro, ou no estado do RN? Explique.”. Todos os presentes 

registraram suas respostas nos seus diários de campo. 

 

A Figura 15 retrata o momento de reflexão e registro a respeito da questão levantada 

sobre a possível escassez do camarão. 

 

Figura 15: Resolução de atividades durante o quarto encontro 

 

Fonte: Próprio autor 
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4.5. ENCONTRO 5: ANÁLISE DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO EM ÁGUA (AULA 

EXPERIMENTAL) 

 

 

 

 

 

A experimentação teve caráter investigativo e por isso foi empregada antes da 

abordagem conceitual para obter informações que direcionem as reflexões e explicações de 

maneira que o aluno não compreenda apenas os conceitos, mas adquira a habilidade de refletir 

criticamente e falar sobre o que ocorre no fenômeno (FRANCISCO JR et al., 2008). Sendo 

assim, através da atividade experimental, os alunos fizeram a análise de uma amostra de água 

com o intuito de verificar a concentração do oxigênio dissolvido. 

 

• Objetivos: 

- Calcular a concentração de oxigênio dissolvido com a água do rio ou água corrente, 

previamente coletada pelo professor. 

 

• Recursos Didáticos: 

- Cartilha experimental 

  

Para este encontro, foram necessárias duas aulas de 50 minutos. Para agilizar, algumas 

etapas do procedimento experimental foram iniciadas, pelo professor, dias antes da atividade. 

Os pedaços da palha de aço foram pesados nas balanças de precisão em laboratórios da 

UFRN, pois a escola não dispunha deste aparelho, as garrafas4 PET’s foram preenchidas com 

a palha de aço e com água corrente porque não foi possível fazer a coleta da água do rio 

Potengi, porém a intenção era conhecer a técnica. Essas amostras foram observadas e 

fotografadas por três dias, visto que não foi possível deixar as amostras na escola para que os 

alunos observassem e registrassem as mudanças. Então, as fotografias foram mostradas na 

                                                 
4 São diferentes em volume e cor devido a disponibilidade que se conseguiu ter acesso, mas se fez o possível 

para manter a mesma/próxima quantidade de água em todas as garrafas. 

E. E. Profª. Josefa Sampaio 

22 de março, 2018 – 

Natal/RN 

07h50 min – 09h20 min 

2º Ano A do Ensino Médio 

16 alunos presentes 
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aula experimental para que os alunos observassem e levantassem hipóteses sobre o fenômeno. 

O quadro 11 retrata a ocorrência da reação de formação da ferrugem. 

 

Quadro 11: Reação de formação da ferrugem 

1º Dia 

 

2º Dia 
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3º Dia 

 

 

Fonte: Próprio autor  

 

Primeiramente, o laboratório foi organizado conforme a configuração necessária para 

a atividade. As bancadas foram preparadas com os roteiros experimentais e os materiais 

necessários. Vale ressaltar que as vidrarias Funis e Béquers foram pegos emprestados em 

laboratórios da UFRN, pois este material estava em falta na escola. A Figura 19 demonstra a 

organização para o experimento. 

 

 

 

Figura 16: Bancadas organizadas para o experimento 

 

Fonte: Próprio autor 
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Os alunos foram divididos em quatro grupos, os mesmos formados no segundo 

encontro, lembramos sobre o papel do fiscal do IBAMA que iria, naquela aula, analisar a 

concentração de oxigênio dissolvido na água para relacionar com a problemática discutida 

sobre o desastre ambiental no rio Potengi em 2007.  Assim, cada grupo recebeu seu kit fiscal 

com todo o material necessário para distribuir entre os membros, além disso, foi entregue a 

cada aluno um jaleco e seu crachá de fiscal do IBAMA, como tinha sido definido no segundo 

encontro.  

A princípio, os estudantes observaram as fotos das garrafas de seu grupo que foi 

registrada durante três dias. Eles foram instruídos a anotar suas hipóteses sobre o que poderia 

ter provocado a mudança de coloração da água. As Figuras 20, 21, 22, 23 e 24 mostram esse 

momento de observação elaboração de hipóteses. 

 

Figura 17: Estudantes observando o fenômeno e registrando suas hipóteses 

 

Fonte: Próprio autor 
 

Figura 18: Grupo 03 registrando suas observações 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 19: Grupo 01 registrando suas observações 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 20: Grupo 04 registrando suas observações 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 21: Grupo 02 registrando suas observações 

 

Fonte: Próprio autor 

  

Posteriormente, abriram suas garrafas para iniciar o processo de filtração da água com 

a palha de aço, pois buscava-se obter a massa do sólido vermelho formado, como mostram as 

Figuras 25, 26, 27 e 28 abaixo: 

Figura 22: Grupo 01 filtrando a água 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 23: Grupo 02 filtrando a água 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

Figura 24: Grupo 03 filtrando a água 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 25: Grupo 04 filtrando a água 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 Após a filtração, o grupo discutiu e anotou suas respostas sobre a questão presente no 

roteiro experimental para discussão na aula seguinte. Destaca-se, que a secagem do sistema 

(papel filtro + sólido) foi realizada na estufa (110º C, 1h) do laboratório de ensino da UFRN, 

pois o forno da escola não estava funcionado, então, o pesquisador levou as amostras do 

grupo, secou, pesou e registrou os valores para os estudantes realizarem os cálculos no 

próximo encontro. Vale salientar que o papel filtro não foi secado antes de ser utilizado na 

filtração, ele foi apenas pesado em laboratórios na UFRN antes da aula experimental. 

 

4.6. ENCONTRO 6: DISCUTINDO CONCEITOS CIENTÍFICOS E AVALIAÇÃO DA 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

E. E. Profª. Josefa Sampaio 

05 de abril, 2018 – Natal/RN 

07h50 min – 09h20 min 

2º Ano A do Ensino Médio 

10 alunos presentes 

 



 

 

85 

 

 

Após uma semana sem aula, devido à greve, as atividades foram retomadas apenas 

para encerrar a aplicação da sequência de atividades. Diante desse cenário, foi necessário 

realizar em duas aulas, de 50 minutos cada, a discussão breve de conceitos químicos 

relacionados ao que foi analisado e observado no experimento, como também a aplicação do 

questionário de avaliação da sequência de atividades.  

 

• Objetivos: 

- Discutir os fenômenos observados na aula experimental; 

- Calcular a concentração de oxigênio na amostra de água; 

- Avaliar a sequência de atividades. 

• Recursos Didáticos: 

- Quadro e pincel 

- Ficha de avaliação 

 

No quinto encontro, foram abordados alguns conceitos químicos, como, concentração 

oxigênio dissolvido, reações de oxidação e redução, evidências de reação química, 

balanceamento de equações e cálculo estequiométrico, todos relacionados ao experimento 

realizado na aula anterior. No decorrer deste encontro, os estudantes foram indagados sobre os 

registros dos fenômenos observados na aula experimental como também foi discutido sobre a 

conclusão do grupo a respeito dos resultados obtidos. 

Abordamos com os estudantes como se deu a formação da ferrugem nas garrafas. 

Após algumas horas, a água apresentou coloração amarelada evidenciando o início da 

corrosão e o Fe(0) da palha-de-aço foi oxidado a Fe(II) que se espalhou pela solução. Ao final 

dos três dias, verificou-se a presença de um sólido marrom avermelhado nas garrafas.  

A reação global do procedimento estudado pode ser representada da seguinte forma: 

2Fe(s)    +    3/2O2(g)   +   nH2O(l)              Fe2O3.nH2O(s) 

Mas o processo envolve uma sucessão de reações redox, reações de precipitação e de 

formação da ferrugem: 
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Redução 

O2(g)   +   2H2O(l)   +   4e-             4OH-
(aq) 

Oxidação 

Fe(s)           Fe2+
(aq)   +   2e- 

Fe2+
(aq)                 Fe3+

(aq)   +   e- 

Precipitação 

Fe3+
(aq)    +    3OH- (aq)           Fe(OH)3(s) 

Formação de Ferrugem 

2Fe(OH)3(s)    +    (n-3)H2O(l)            Fe2O3.nH2O(s) 

Por meio da reação de formação da ferrugem foi realizado o cálculo da concentração 

de oxigênio dissolvido na água. Cada grupo possuía seus dados e calculou a concentração de 

oxigênio dissolvido na sua própria amostra de água. Ao comparar os resultados entre os 

grupos e com o valor esperado (não inferior a 6,0 mg/L – resolução CONAMA), foi possível 

constatar que os valores estavam muito acima do esperado, e por isso, foi discutido 

brevemente quais as possíveis razões para obter esses dados e destacou-se que as reações 

redox nas garrafas PET podem ter sido incompletas (poucos dias de observação), erros na 

medição das massas, eliminação incompleta das águas de hidratação no processo de secagem 

da palha de aço, o transporte das amostras e a falta da secagem do papel filtro antes de pesar 

também foi levantada como opção. 

Após essa breve discussão dos conceitos, foram distribuídas as fichas de avaliação da 

sequência de atividades no intuito de saber a opinião dos alunos sobre a temática, a dinâmica 

das aulas e se gostariam de discutir sobre novos temas nas aulas de Ciências. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No presente capítulo são apresentadas a análise e a discussão dos dados obtidos 

durante a sequência de atividades. Como ferramenta de obtenção de dados, foram utilizados 

dois questionários. O primeiro objetivou identificar as ideias prévias dos estudantes sobre o 

tema carcinicultura. O segundo intentou avaliar as aulas no quesito compreensão e clareza, 

assim como buscou identificar outros temas de interesse dos estudantes. 

Durante a aplicação da sequência de atividades, as escolas públicas do estado do Rio 

Grande do Norte estavam atravessando um período de greve e de forma que isto influenciou a 

aplicação desta intervenção, uma vez que o número de alunos diminuiu, o que interferiu na 

participação dos alunos durante as atividades. Assim 19 estudantes responderam o 

questionário prévio aplicado no primeiro encontro, já o ultimo encontro foram contabilizados 

10 alunos participantes.  

Assim, para a análise a seguir, foi utilizada a organização de Análise de Conteúdo 

segundo Bardin (2011). Deste modo, as respostas de interesse, foram apresentadas de modo 

literal, preservando a identidade dos alunos. As respostas semelhantes seguiram agrupadas em 

uma mesma categoria. Os registros dos participantes do questionário prévio são indicados 

pela sigla A, já os respondentes do questionário final, são representados pela letra B.  

 

5.1. QUESTIONÁRIO 1 

 

 De acordo com a formulação de hipótese (BARDIN, 2011), a qual indica ser uma 

afirmação provisória a ser verificada, o questionário prévio visava revelar o contato dos 

estudantes ou conhecimento a respeito da carcinicultura no rio Potengi em Natal-RN, já que 

os mesmos estudavam em uma escola no entorno do rio mencionado. 

 Na primeira pergunta do questionário buscou-se saber qual o conhecimento e contato 

dos estudantes sobre a prática da carcinicultura no rio Potengi, como também se conheciam 
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alguém que participava de tal atividade (Quadro 12). As respostas dos estudantes indicaram 

que 9 estudantes, o que representa 47%, apontaram não ter contato ou não sabem a respeito do 

tema, já 8 (42%) alunos relataram conhecer alguém que trabalha com a carcinicultura. Os 

alunos A14 e A16 apresentam em seu comentário interesse em conhecer mais sobre o tema. Já 

A7 e A8 demonstram que tem familiares envolvidos na atividade. Dois alunos demonstraram 

conhecimento sobre a prática da carcinicultura. A seguir as falas dos estudantes A2 e A19.  

 

 

 

Quadro 12: Conhecimento geral dos estudantes a respeito da prática da carcinicultura 

CONHECIMENTO SOBRE O 

TEMA 

NÚMERO DE 

INDIVÍDUOS 

(%) 

REGISTRO DAS RESPOSTAS DOS 

PARTICIPANTES 
Categoria Descrição 

Conhece o 

tema 

Afirmaram conhecer 

a carcinicultura, e 

descreveu benefícios 

dessa prática. 

02 (11%) 

A19:“Para o sustento de famílias e empregos. Já 

tive o contato e já conheci um amigo que trabalha 

lá.” 

 

A2: “O camarão é utilizado de várias maneiras 

podem ser utilizada para pesca e consumo próprio 

dos moradores da região e vendido no mercado de 

peixe, com a venda do camarão consegue ter 

obtenção de renda e alimento.” 

Conhece 

parcialmente 

o tema 

Apontou conhecer 

pessoas envolvidas 

com a prática, 

entretanto, não sabia 

que se tratava da 

carcinicultura. 

 

08 (42%) 

A7:“Eu não conheço bem sobre a criação de 

camarão mas meu pai trabalhava nos barcos e sabia 

de tudo.” 

 

A8:“Eu não tenho conhecimento minha tia trabalha 

com camarão.” 

Não 

conhece o 

tema 

Afirmaram não 

conhecer a 

carcinicultura, nem 

conhecia pessoas 

envolvidas com essa 

prática. 

09 (47%) 

A14: “Não nunca tive contato com essa prática. É a 

primeira vez que vou trabalhar com isso.” 

 

A16: “Eu não sei muita coisa sobre criação de 

camarão, até porque nunca chegaram para mim 

falar sobre isso” 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Assim, nota-se que mediante os registros, os estudantes conhecem, superficialmente, 

sobre a atividade da carcinicultura e a relevância dessa prática no Estado. O que corrobora 

com a pesquisa de Silva et al (2017), que ao investigar as concepções alternativas de 

estudantes de uma turma de 2º ano da Educação Básica da Escola Estadual José Fernandes 

Machado, no bairro de Ponta Negra (Natal/RN), região praiana, sobre aspectos relacionados a 

crustáceos, perceberam que os discentes apresentaram pouco conhecimento sobre esse grupo, 

dentre eles o camarão. 

  A pesquisa pecuária municipal do Ano de 2016, sobre a produção de camarão, 

demonstra que o Nordeste Brasileiro produz cerca de 51.726.748 kg de camarão, sendo esta 

região a maior produtora de camarão no país. O Rio Grande do Norte ocupa o segundo lugar 

dos estados da região, sendo responsável por 14.656.104 kg, o que representa 28% da 

produção do Nordeste (BRASIL, 2016).  

 A segunda pergunta questionava sobre os pontos positivos e negativos da 

carcinicultura, como também se os estudantes tinham conhecimento das consequências 

socioambientais dessa prática. Assim, 3 estudantes não responderam à pergunta. 13 alunos 

(68%) não souberam apontar impactos positivos e negativos. A resposta do aluno A13 e A14 

demonstram tal desconhecimento. Já 4 estudantes (aproximadamente 21 %) apresentaram 

conhecimento sobre a questão abordada, os quais estão descritos na Quadro 13 a seguir. 

 

Quadro 13: Aspectos positivos e negativos sobre a prática da carcinicultura 

ASPECTOS SOBRE O TEMA NÚMERO DE 

INDIVÍDUOS 

(%) 

REGISTRO DAS RESPOSTAS DOS 

PARTICIPANTES Categoria Descrição 

Não 

responderam 

a questão 

Os estudantes 

deixaram a questão 

em branco.  

02 (11%) 

 

 

 

Não houveram registros 

Não 

apresentaram 

nenhum dos 

aspectos 

Afirmaram 

desconhecer os 

impactos e não 

relataram pontos 

 

13 (68%) 

A13: “Não sei. Nunca observei nenhum impacto 

com essa prática.” 

 

A14: “Não sei porque é a primeira vez que vou 
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questionado positivos nem 

negativos. 

trabalhar com essa prática” 

Apresentaram 

Aspectos 

negativos  

Apontaram algum 

impacto 

socioambiental ou 

algum aspecto 

negativo. 

03 (16%) 

A19: “Os pontos negativos que eu encontro é o 

desmatamento do mangue e isso prejudica a 

procriação de diversas espécies de peixes 

migratórios que eles usa o mangue como um 

berçário. Daqui a alguns anos isso pode acabar e 

as espécies de peixe podem entrar em extinção e 

dificultar o ganha pão dos pescadores” 

 

A9: “Não tenho muita noção mas parece que o 

desmatamento deu origem a algo” 

 

A18: “Sei não, acho que a extinção da espécie 

pelas pessoas consumirem muito” 

Apresentaram 

Aspectos 

positivos 

Apontaram algum 

impacto 

socioambiental ou 

algum aspecto 

positivo. 

01 (5%) 

A2: “A prática positiva no consumo de camarão é 

sua utilização de venda que gera renda para as 

famílias dos pescadores.” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Deste modo, observa-se que os estudantes em grande parte, não identificaram os 

impactos dessa prática, mesmo inseridos em um contexto onde a carcinicultura é uma fonte de 

renda para a comunidade local e, por vezes, presente como atividade entre os familiares. 

Segundo a pesquisa pecuária municipal do Ano de 2016, a qual demonstra a produção da 

aquicultura por tipo de produto (camarão), a cidade de Natal produziu cerca de 20.000 Kg do 

produto (BRASIL, 2016). De acordo com o anuário estatístico do Rio Grande do Norte de 

2016, o estado possui 167 municípios, dos quais 27 cultivam o camarão, sendo a região leste 

do Estado a principal criadora. A cidade de Natal ocupa o 25º lugar de destaque em produção 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2016).  

 O aluno A2 cita como ponto positivo a geração de emprego e renda na comunidade 

local, através da atividade da carcinicultura. Tal apontamento já foi citado nos trabalhos de 
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Mendonça (2005) e Silva (2004), esta indica que as fazendas de camarão geram empregos no 

litoral nordestino. Até 2002 estima-se que 20 mil empregos diretos e 50 mil indiretos 

beneficiaram os trabalhadores da região. Contudo Mendonça (2005) reforça a necessidade de 

rever esses números, já que não se sabe até que ponto as comunidades e os antigos pescadores 

estão sendo beneficiados.  

As respostas de A9 e A19 apontaram o desmatamento como consequência, cujo 

impacto está presente na Larvicultura e Engorda, como também o aluno A19 indica também a 

perda da biodiversidade e alteração na cadeia alimentar como pontos negativos. Tais 

inferências corroboram com Figuerêdo, Rosa e Gondim (2003), os quais indicam os impactos 

ambientais da cadeia produtiva da carcinicultura no Brasil. 

Tendo em vista que algumas consequências poderiam ser notadas considerando a 

cultura local e a leitura do cenário ambiental como o desmatamento do mangue, a mudanças 

na paisagem, o uso do camarão como fonte de alimento, a geração de renda e emprego; 

esperava-se que a maioria das respostas abordasse, de algum modo, tais aspectos. Essa 

ausência de leitura dos fenômenos da vivência dos estudantes corrobora com os apontamentos 

do PCN+ (BRASIL, 2002) quando orienta à necessidade de preparar os estudantes à interação 

crítica nos problemas em sua comunidade. Santos e Schnetzler (2003) afirmam a importância 

de o conhecimento químico ser encharcado da realidade dos estudantes, a fim buscar uma 

contextualização científica, social, política, econômica, história, dentre outros.  

A questão três investiga sobre o uso das águas no rio Potengi pela família ou por eles 

mesmos, em suas atividades rotineiras. Assim, percebeu-se que 89% dos respondentes nunca 

utilizaram a água do rio para fins de recreação, uso domiciliar, banho, obtenção de renda, 

dentre outros. Dois estudantes (11%) afirmaram já ter feito uso das águas para recreação. O 

aluno A19 indicou “pratico o esporte remo.” A intenção dessa pergunta era reconhecer a 

influência do rio no cotidiano dos estudantes e de sua família. Contudo, foi possível observar 

pouca interferência desse recurso natural no cotidiano dos participantes. 

Na quarta questão os participantes foram inqueridos sobre a existência de órgãos 

ambientais reguladores e fiscalizadores da prática da carcinicultura. Neste casso, apenas um 

aluno indicou a existência da polícia ambiental, mas não discriminou entre IDEMA, 

CONAMA e IBAMA, e nem demonstrou conhecimento sobre o papel dessa função. Assim, 
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tona-se evidente a necessidade de esclarecer as funções dos órgãos competentes de 

fiscalização e regulamentação a nível nacional e regional.  

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), órgão 

estadual, incorpora as atribuições da então Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA), também 

vinculada à SEPLAN/RN, e absorve a competência, dentre outras, de formular, coordenar, 

executar e supervisionar a política estadual de preservação, conservação, aproveitamento, uso 

racional e recuperação dos recursos ambientais, bem como fiscalizar o cumprimento das 

normas de proteção, controle, utilização e recuperação dos recursos ambientais, aplicando as 

penalidades disciplinares e/ou compensatórias às infrações apuradas. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), órgão federal criado pela Lei nº 7.735 de 22 de fevereiro de 1989 é uma autarquia 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). Seus objetivos são a preservação, a 

melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, além de assegurar o desenvolvimento 

econômico, com o uso sustentável dos recursos naturais. O órgão, ao nível federal, pode 

conceder ou não licenciamento ambiental de empreendimentos, ao controle da qualidade 

ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais (água, flora, fauna, solo, etc), e também 

pela fiscalização, monitoramento e controle ambiental. 

CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão consultivo e deliberativo 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, criado pela Política Nacional do Meio 

Ambiente. Ele não é um lugar físico, mas sim um ambiente vivido por reuniões como as 

Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e as Plenárias, as quais se reúnem os Conselheiros. O 

Conselho pode produzir diversos atos, sendo que seu principal e mais conhecido instrumento 

são as suas Resoluções. Por meio desses dispositivos são estabelecidas normas, critérios e 

padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao 

uso racional dos recursos ambientais. 

Diante da importância da existência e execução da fiscalização e controle ambiental, 

Silva (2012) mostra que analisar criticamente o contexto social no qual se está inserido pode 

colaborar significativamente para modificar valores relacionados ao cuidado com o meio 

ambiente, pois possibilita o reconhecimento do mau uso dos recursos naturais afetando a vida 

humana e que a preservação e supervisão do meio ambiente não é responsabilidade apenas 

dos órgãos ambientais, afinal, o cidadão deve contribuir efetivamente nas tomadas de decisões 
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para assumirem seu papel na fiscalização e contenção de responsáveis pela deterioração 

ambiental. 

A pergunta de número 5 questionou se o tema carcinicultura ou algo relacionado ao rio 

Potengi já havia sido trabalhado nas aulas de Ciências (Física, Química ou Biologia). Dentre 

os respondentes, dezesseis (84%) responderam não, já três estudantes (16%) marcaram sim, 

destes, dois não indicaram a disciplina que abordou tal temática. O aluno A17 afirmou ter 

trabalhado com a carcinicultura nas aulas de Ciências. Diante do observado, Silva et al (2017) 

apontam a relevância de se abordar o grupo dos crustáceos no Ensino de Ciências, 

contemplando questões morfofisiológicas, ecológicas e econômicas. Reforçando essa ideia, 

Santos et al. (2011) reforça a necessidade de oportunizar aos estudantes discussões acerca 

desse grupo de animais terrestres e aquáticos, bem como, suas relações ecológicas.  

Percebe-se assim, que esses resultados corroboram com as respostas dos alunos na 

questão 1, na qual foi possível perceber que os discentes não apresentaram conhecimento 

acerca da prática da carcinicultura. Prática esta que é presente no convívio dos estudantes, do 

âmbito escolar e da economia do Estado.  

 Segundo Santos e Schnetzler (2003), o exercício da cidadania depende da relação 

entre dois componentes fundamentais: a informação química e o contexto social, já que a 

participação cidadã é precedida pela leitura da sociedade em que se está inserida. Além disso, 

discutir as problemáticas ambientais direciona o aluno a questionar e refletir sobre questões 

como poluição das águas, do solo e atmosfera, degradação ambiental, má utilização dos 

recursos naturais e fazer a relação com a saúde humana. Nisso está a importância do papel 

transformador da EA, e a escola é o ambiente favorável para que haja a possível conversão de 

valores danosos em éticos, desperdício em reutilização (NUNES, 2009). 

 

5.2. QUESTIONÁRIO 2 

  

Após a intervenção didática foi aplicado um questionário elaborado com cinco 

perguntas abertas e uma fechada, no intuito de analisar a opinião dos alunos sobre as aulas, 

suas dificuldades nas atividades, aprendizagem de conceitos químicos, interesse pelo tema e 

sugestões de novas temáticas para as aulas de Química. Devido o período de greve nas escolas 

estaduais no Rio Grande do Norte, apenas 10 alunos participaram respondendo aos 

questionários. 
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Na primeira questão os estudantes foram indagados sobre as suas opiniões com relação 

as aulas durante a intervenção. As respostas apontaram que todos os participantes 

demonstraram ter gostado das aulas, visto que possibilitou uma leitura a respeito de uma 

prática tradicional no Estado do RN, a qual iniciou no rio Potengi e perdura até hoje. Os 

alunos B3, B7 e B10 se expressaram: 

 

B3 “As aulas foram bem legais e interessantes, deus pra compreender tudo pois as 

aulas foram bem explicadas”; 

B7 “Sim gostei muito das aulas e aprendi bastante com essas aulas de Química.”; 

B10 “As aulas foram muito instrutivas. A professora Mayara explicou muito bem o 

conteúdo.”; 

 

 Nesta direção, pode-se destacar a importância de se considerar as vivências dos 

estudantes para contextualizar o Ensino de Ciências, permitindo uma valoração de suas 

atividades culturais e uma reflexão analítica frente a questões socioambientais, as quais 

outrora não eram percebidas. Seguindo esse raciocínio, Zanon e Maldaner (2012) defendem 

um Ensino de Química partindo da cultura dos estudantes, contemplando as múltiplas formas 

socioculturais de mobilizar, usar e produzir conhecimento. O que possibilita uma leitura de 

mundo carregada de saberes e atitudes transformadoras da realidade, de modo emancipatório. 

Rompendo com a tradicional abordagem de conteúdos isolados e descontextualizados, 

presentes na maioria das propostas curriculares nos programas de Ensino e livros didáticos. O 

que evidencia uma carência de significados e relevância social, devido não se considerar o 

papel formador para uma atuação responsável, necessária à vida na sociedade contemporânea. 

A questão dois solicitava que os alunos relatassem sobre as possíveis dificuldades 

apresentadas em alguma das atividades (leitura, vídeo, experimento, cálculos e etc.). Do total, 

seis (60%) afirmaram não ter tido dificuldade alguma. Dois respondentes (20%), relataram ter 

alguma dificuldade, contudo as dúvidas foram discutidas durante as aulas. Já dois estudantes 

indicaram dificuldades durante os cálculos resolvidos. O Quadro 14 demonstra os dados 

obtidos.  
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Quadro 14: Dificuldades relatadas pelos alunos durante as aulas 

Dificuldades Apresentadas NÚMERO DE 

INDIVÍDUOS 

(%) 

REGISTRO DAS RESPOSTAS DOS 

PARTICIPANTES Categoria Descrição 

Não 

indicaram ter 

dificuldades 

Registraram que não 

tiveram dificuldades 

durante as atividades  

02 (20%) 

 

 

Não houveram registros 

Indicaram 

alguma 

dificuldade  

Afirmaram 

apresentar alguma 

dificuldade durante 

as aulas. 

 

02 (20%) 

B3: “Tive dificuldade em algumas mas após ela 

explicar de novo consegui compreender.” 

B4: “Tive dificuldade em poucas, porém ela sempre 

estava ali tirando minhas dúvidas.” 

Indicaram 

dificuldades 

nos cálculos 

Afirmaram ter 

dificuldades nos 

cálculos 

06 (60%) 

B1: “Só em alguns cálculos.” 

B5: “As maiores dificuldades que tive foi só nos 

cálculos, o resto foi ótimo.” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o Quadro 14, os estudantes B1 e B5 apontaram que apresentaram 

dificuldades com relação aos cálculos realizados, Paz e Pacheco et al (2010) discutiram acerca 

dessas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de Química. Em sua pesquisa os 

autores aplicaram questionários a professores e a alunos, ambos os grupos relataram 

unanimemente que as maiores dificuldades davam-se em torno dos conteúdos que exigem 

cálculos matemáticos. Santos et al (2013) e Maia Júnior, Costa e Rodrigues (2016)  

corroboram com tais apontamentos, visto que as pesquisas observoaram que algumas das 

principais dificuldades dos estudantes no Ensino de Química advinham dos cálculos 

matemática e da complexidade dos conteúdos.  

 

 As dificuldades nos cálculos matemáticos, apontadas pelos estudantes participantes da 

presente pesquisa, vieram à tona nas aulas em que foram abordados os conceitos químicos de 

concentração de oxigênio dissolvido na água e balanceamento de reações de oxidação e 

redução. Santos (2013) ao realizar uma revisão na literatura sobre as dificuldades de 

aprendizagem em estequiometria, constatou que o balanceamento das equações químicas tem 

sido foco de estudos de alguns trabalhos na área de Ensino de Química, visto que os 

estudantes apresentam dificuldades nesse assunto. 
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Nesse sentido, Pozo e Crespo (2009), ao discutirem sobre a aprendizagem das 

Ciências, reconhecem que os estudantes apresentam como uma das dificuldades específicas 

na compreensão dos conteúdos químicos, a interpretação do significado da representação de 

uma reação química ajustada. Tratando das reações quantitativas na Química, o ajuste de 

reações e a concentração de soluções são destacadas pelos autores como parte das 

dificuldades emergidas durante os cálculos. Nesses assuntos surgem equívocos entre os 

coeficientes das substâncias e subíndice das fórmulas quando se busca o balanceamento das 

equações químicas, isso também é percebido quando se trata de soluções ao se interpretar, 

calcular ou comparar.  

  

 Com relação à análise de oxigênio dissolvido (OD) que foi realizada durante a 

atividade experimental, foi possível perceber certas dificuldades dos estudantes, em relacionar 

os fenômenos observados na experimentação aos cálculos químicos necessários à obtenção da 

concentração de OD. Zuin, Loriatti e Matheus (2009) ao investigarem parâmetros físicos e 

químicos para avaliação da qualidade de águas naturais de uma bacia hidrográfica em São 

Carlos (SP), com alunos do Ensino Fundamental e Médio, de uma escola pública, também 

perceberam que os estudantes do Ensino Fundamental apresentaram dificuldades nas aulas 

experimentais que abordavam os mesmos conceitos. 

Na terceira questão, foi requisitado que fosse compartilhado se as discussões e 

atividades contribuíram para a aprendizagem de conceitos químicos. Todos os participantes 

disseram que sim, porém os estudantes não registraram os conceitos aprendidos. Os alunos 

B3, B8, B9 e B10 justificaram suas afirmações: 

 

B3 “Sim, pois foram feitos bastante cálculos.” 

B8 “A gente aprendeu muito sobre cada processo das reações químicas.” 

B9 “A prendi vários conceitos químicos da carcinicultura e dos experimentos.” 

B10 “Sim, foi estudado muitos conceitos químicos e dúvidas foram tiradas.” 

O aluno B3 demonstra enxergar os cálculos como conceitos químicos.  
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Nesse sentido os estudantes registraram ter compreendido alguns dos conceitos 

químicos estudados durante a SA (concentração de oxigênio dissolvido, reações de oxidação e 

redução, evidências de reação química e balanceamento de equações). Destaca-se aqui a 

resposta de B8, o qual reconheceu os conceitos químicos das reações abordadas durante o 

estudo sobre a carcinicultura.  Já B9 conseguiu identificar a presença de conceitos químicos 

no tema estudado, como também nos experimentos realizados. Isso pode indicar que alguns 

dos estudantes foram capazes de realizar relações entre o tema e a Química.  

Santos e Schnetzler (1996; 2003) afirmam que a proposição do Ensino de Química 

para a formação cidadã deve gerar uma visão educacional nova, afim de auxilia-lo na 

reconstrução de um mundo novo. Indicam ainda, que os temas químicos desempenham papel 

primordial no Ensino de Química na formação cidadã, já que possibilitam a contextualização 

da Química ao cotidiano, desenvolvendo uma compreensão sobre os processos químicos do 

cotidiano. Santos e Maldaner (2011) indicam a necessidade de um conhecimento socialmente 

relevante que possibilita inter-relações entre saberes de nível contextual e conceitual através 

da contextualização dos conteúdos escolares promovendo uma internalização de significados 

conceituais cientificamente coerentes. 

A questão 4 procurou identificar se o discente mudaria ou acrescentaria algo para 

melhorar as aulas. Todos os alunos disseram que não fariam alterações no que foi aplicado, 

porém B1 (10%) registrou sua preferência: 

 

B1 “Eu gostaria que as aulas fossem mais dinâmicas e saísse da rotina” 

B3 “Não, pois as aulas estavam bem explicadas.” 

B4 “Não mudaria nada, pra mim a aula foi perfeita.” 

B9 “Não mudaria nada, as aulas foi muito boa, bem explicada.” 

Percebe-se, por meio das considerações dos estudantes, que eles têm dificuldade de 

apontar suas considerações a respeito do conhecimento apresentado. Com isso, observa-se, ao 

menos, dois agravantes no discurso expostos. Primeiramente, pode-se presumir que a 

pergunta apresentou limitações em sua elaboração estrutural, o que contribuiu para respostas 

simplistas. Visto que, não foi solicitado que os estudantes apontassem especificamente o que 
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mais gostaram e/ou menos gostaram durante a intervenção. Conforme Marconi e Lakatos 

(2010), algumas das desvantagens apresentadas na utilização de questionários como 

instrumento de coleta de dados, são a impossibilidade de auxiliar os informantes em questões 

mal compreendidas, dificuldade de compreensão dos informantes, o que leva a uma 

uniformidade aparente. Laville e Dionne (1999), advertem sobre a ambiguidade das questões, 

pois o interrogado não pode esclarece-la. Por isso, as respostas podem se distanciar do que o 

pesquisador espera obter, assim, há o risco de surpresas quando o respondente não reconhece 

as dimensões dos conceitos envolvidos. 

Supõe-se também que os discentes podem ter sido moldados pelo sistema de ensino 

tradicional para serem apenas receptores de informações, prevalecendo uma visão acrítica ao 

longo de sua formação, nesse sentido, a função do professor é transmitir o conhecimento, já 

que aquele detém um saber acabado.  

 A respeito disso, Pozo e Crespo (2009) destacam a necessidade dos conhecimentos 

escolares prepararem os estudantes para enfrentar os problemas de modo autônomo, 

promovendo novas atitudes contrárias às geradas por esse modelo, que está baseado em um 

saber externo e autoritário, o qual não assegura o uso dinâmico dos conteúdos fora da sala de 

aula, como também, geram dificuldades dentro dela. Deste modo, a motivação de caminhar 

rumo à construção do conhecimento científico junto com o professor não se trata somente da 

falta de disposição dos estudantes, mas também, é uma questão de interação em sala e de 

compartilhamento de metas e destinos da aprendizagem. 

 A questão 5 buscou identificar quais outros temas os alunos gostariam de estudar nas 

aulas de Química. Cinco alunos (50%) não souberam responder quais temas gostariam de 

estudar ou se abstiveram da pergunta; os alunos B1, B8 e B4 especificaram os temas de sua 

preferência, a saber: assuntos relacionados a cidade, processos de esgoto e plásticos 

respectivamente.  B4 ainda registrou interesse em aulas experimentais. Tal afirmação também 

foi apontada por B3 e B5, estes não indicaram uma temática específica, mas apresentaram 

interesse em experimentos. As respostas supracitadas foram descritas no Quadro 15 abaixo. 
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Quadro 15: Temas sugeridos pelos estudantes 

Temas de Interesse Sugeridos NÚMERO DE 

INDIVÍDUOS 

(%) 

REGISTRO DAS RESPOSTAS DOS 

PARTICIPANTES Categoria Descrição 

Não sugeriu 

outros temas 

Não indicaram 

sugestão de temas ou 

não responderam a 

pergunta.  

05 (50%) 

 

B10: “Não sei. Gostei muito do assunto estudado” 

B6 “Não sei, mas gostaria que fosse algo novo para 

que a gente possa ficar mais curioso para 

aprender.” 

Sugeriram 

Temas  

Apontaram algum 

tema de interesse. 

 

02 (20%) 

B8: “Falar sobre o processo de esgoto. Ir mais 

fundo sobre o assunto.” 

B1: “Alguns temas relacionados a nossa cidade.” 

Apresentaram 

uma 

estratégia de 

ensino 

Não especificaram 

temas de interesse. 

Sugeriram atividades 

experimentais. 

02 (20%) 

B3: “Mais experimentos nas aulas.” 

B5: “Experimentos, pois é uma coisa que gosto 

muito.” 

Apresentou 

tema e 

estratégia de 

ensino 

Sugeriu um tema e 

também atividades 

experimentais. 

01 (10%) B4: “plásticos, experimentos.” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Destaca-se, nesse sentido, os registros de B1 e B8, onde observou-se que os temas 

citados por eles estavam relacionados a questões locais e ambientais. O que pode sugerir, de 

algum modo, que através das aulas despertou-se interesse ou inquietações sobre sua percepção 

de mundo em seu contexto cultural, sendo observadas ao externarem preocupações durante as 

discussões nas aulas. Segundo Pozo e Crespo (2009), o aprendizado da ciência visa dar 

significado ao mundo que nos rodeia e compreender o sentido do conhecimento cientifico 

partindo do conhecimento cotidiano. 

Freire (2014) ressalta a relevância dos temas para o estabelecimento de relações de 

homens e mulheres com o mundo. Destacando a necessidade de vincular questões 

socioculturais à vivência dos alunos, pois acredita que as situações locais possibilitam olhares 

de questões mais abrangentes, a nível regional e nacional, o que caracteriza uma educação 

emancipatória. Reforçando tal afirmativa, Santos e Maldaner (2011) defendem um estudo 
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baseado em princípios CTS e EA, a fim de propiciar a análise de questões socioambientais 

cotidianas e relaciona-las numa perspectiva global. 

Tendo em vista que B3, B4 e B5 demonstraram interesse em aulas experimentais, 

pode-se considerar a relevância dessas atividades nas aulas de Química, por meio das quais é 

possível realizar problematizações e investigações, e assim, como aponta Santos e Maldaner 

(2011) permitem a articulação entre os fenômenos e teorias, entre o fazer ciência e o pensar. 

Binsfeld e Auth (2011) apontam que as atividades experimentais deveriam ser mais utilizadas 

como prática educativa, já que os estudantes demonstram maior interesse nas aulas de 

química, entretanto, afirmam que geralmente o experimento é apenas demonstrado pelo 

professor e muitos estudantes não tem contato com atividades desse tipo desde o ensino 

fundamental. 

Com relação à experimentação, Machado e Mól (2008) esclarecem que a atividade 

experimental deve priorizar o caráter investigativo, contribuindo para a compreensão dos 

conceitos científicos da disciplina. O experimento permite introduzir os conteúdos por meio 

de seus aspectos macroscópicos, através de uma análise qualitativa de fenômenos. Além 

disso, pode proporcionar o estudo das etapas de elaboração ou reelaboração do conhecimento 

e da história por trás da formação de conceitos científicos. 

Ademais, Silva e Machado (2008) afirmam que o conceito de atividade prática não 

pode restringir-se aos que são realizados na sala de aula ou no laboratório, mas também os 

que são concretizados na vivência social. Dessa forma, as questões socioambientais assumem 

um papel crucial ao possibilitar uma consciência coletiva, podendo ocasionar na troca de 

atitudes diante do conceito de meio ambiente. Vale ressaltar que a experimentação não 

assegura a aprendizagem por si mesma, não tem a finalidade de formar cientistas e não é uma 

comprovação da teoria ou vice-versa. 

 Entretanto, ainda segundo os autores, o uso de experimentos é um desafio para os 

professores, pois alegam diversos impedimentos para a utilização desse recurso nas aulas, 

como a falta ou precariedade de laboratórios, carga horária reduzida, currículos inadequados, 

despreparo por parte dos professores, falta de tempo por ter muitas turmas, por isso, a 

escassez de atividades experimentais na escola. 

Por fim, foi possível perceber elementos da educação ambiental no discurso dos 

estudantes e em seus registros no questionário de avaliação da sequência de atividades ao 

expressarem suas preocupações com a poluição percebida no rio Potengi que ameaça a saúde 
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humana e a sobrevivência de espécies nesse ecossistema, além disso, eles questionavam quais 

ações poderiam ser praticadas para amenizar esses danos e como seria possível prevenir novas 

degradações. Infelizmente, devido aos imprevistos com relação a greve, não foi possível 

aprofundar essa discussão e nem desenvolver uma ação de conscientização na escola e na 

comunidade.  Entretanto, o produto educacional desenvolvido nesta pesquisa apresenta 

sugestões que podem ser aplicadas como opções para serem aplicadas na sala de aula a fim de 

proporcionar uma conscientização cidadã. 
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 CAPÍTULO 6 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa realizada em base dados durante este trabalho, revelou uma escassez da 

abordagem da temática carcinicultura para contextualização das aulas de Ciências da 

Educação Básica. No levantamento realizado nas bases de dados da CAPES, na área de 

Ensino de Ciências, ao longo dos últimos 10 anos, não foram encontrados resultados que 

articulassem a prática da carcinicultura à Educação Básica. Além disso, no levantamento 

realizado na base de dados nacional Scielo, verificou-se que a prática da carcinicultura vem 

sendo estudada na academia e discute assuntos como impactos ambientais da atividade, 

produção de camarão, análise bioquímica, crescimento do camarão, análises econômicas, 

análise de metais em efluentes, doenças no camarão, análise de espécies, análise nos viveiros, 

alternativas mitigadoras e estudos de áreas de cultivo. 

Por outro lado, percebeu-se que o cultivo de camarão é um tema em potencial para 

promover a Educação Ambiental e discutir questões referentes à economia, sociedade, meio 

ambiente, aspectos administrativos e jurídicos, tecnológica, política, dentre outros. O que 

corrobora com o referencial teórico do campo de estudos CTS considerado. Pode-se destacar 

também, que a temática viabilizou estudar alguns dos conceitos inseridos na área da Química 

Ambiental como, concentração oxigênio dissolvido, reações de oxidação e redução, 

evidências de reação química, impactos ambientais, balanceamento de equações e cálculo 

estequiométrico. 

Aliado a isso, pesquisas e estatísticas mostram a relevância dessa prática para o país ao 

apontarem o Brasil como o nono maior produtor mundial de camarão cultivado, pois nosso 

território apresenta condições climáticas e aquáticas favoráveis ao desenvolvimento desse 

crustáceo (FAO, 2017). Não podemos deixar de destacar a região Nordeste com a maior 

concentração dessa produção nacional, na qual o Ceará e o Rio Grande do Norte lideram esse 

ranking, pois ocupam o primeiro e segundo lugar, respectivamente, na produção do país 

(BRASIL, 2016). 
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 Sendo assim, essa atividade é uma das responsáveis pela movimentação da economia 

do estado, tanto na venda interna como externa de camarão, além da geração de renda e 

emprego (CAVALHEIRO, 2016). Entretanto, não podemos negligenciar os impactos 

ambientais causados por essa prática, como lançamento de efluentes nos cursos d’água, 

desmatamento das áreas de mangue, ocupação de faixa de praia, consumo de grandes volumes 

da água, geração de resíduos sólidos orgânicos, dentre outros (LOPES, 2010).  

Desse modo, é pertinente e possível trabalhar essa temática na sala de aula no Ensino 

de Ciências (Física, Química e Biologia), visto que pode ser utilizada para problematizar e 

contextualizar essas aulas já que pode ser vista como contexto do nosso estado. 

 Com relação à elaboração e aplicação da sequência de atividades, é possível afirmar 

que foi desafiador diante do fato de associar o conhecimento científico ao prático, ou seja, 

relacionar conceitos químicos nessa temática e transpor para a linguagem e realidade do 

ensino da Educação Básica. Durante a intervenção, foi necessário fazer ajustes e adaptações 

das atividades planejadas com intuito de contornar os obstáculos que emergiam como falta de 

estrutura, ausência de materiais para as atividades experimentais e greve dos professores. 

Ademais, percebemos limitações com relação ao tempo de duração das atividades em alguns 

encontros, o que afetou a discussão de certos assuntos e conceitos que não puderam ser 

aprofundados. 

 Sobre os resultados obtidos, dos 19 alunos participantes, 47% (9) apontaram não ter 

contato ou não sabem a respeito do tema, já 8 (42%) alunos relataram conhecer alguém que 

trabalha com a carcinicultura; contudo apenas 2 demonstraram conhecimento sobre a prática 

da carcinicultura. Assim, percebe-se que a maioria dos estudantes não conhecia o 

funcionamento desta prática e não tinham contato com a atividade mesmo sendo integrantes 

de uma escola localizada à margem do rio Potengi, o qual é cenário da criação de camarão. 

Sendo assim, os estudantes desconheciam a relevância da carcinicultura para a comunidade 

local, para o estado e para o país.  

Entretanto, após o estudo, os discursos externados nas aulas evidenciaram o interesse 

pela temática, bem como sinalizaram que os estudantes conseguiram reconhecer a química 

presente nas etapas dessa atividade, como declararam os alunos B3 “As aulas foram bem 

legais e interessantes, deu para compreender tudo pois as aulas foram bem explicadas” e B7 

“Sim gostei muito das aulas e aprendi bastante com essas aulas de Química.”. 
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  Como recomendação para o prosseguimento desta pequisa, a abordagem CTS 

associado à Educação Ambiental possibilita um estudo ainda mais amplo dessa temática ao 

promover o ensino de valores para a cidadania. Assim, o aluno pode ser conduzido a 

amadurecer o seu olhar frente a realidade que o cerca, através de debates e simulações com 

papeis governamentais e ambientais, visitas às fazendas de criação de camarão, campanhas 

para preservação do ecossistema manguezal, conhecimento da tecnologia envolvida, ações 

sustentáveis para minimizar os impactos socioambientais, comparação entre a prática do 

cultivo e a pesca artesanal. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE IDEIAS PRÉVIAS 

 

1) Qual o seu conhecimento sobre a criação de camarão (carcinicultura) 

no rio Potengi? Você já teve contato com essa prática ou conhece 

alguém que já tenha tido? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2) Quais os pontos positivos e negativos dessa prática? Você já observou 

algum impacto social ou ambiental devido essa prática? Explique. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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3) Você e sua família já fizeram ou fazem uso das águas do rio Potengi de 

alguma maneira? Sim ou não? Em caso afirmativo, assinale as 

alternativas abaixo (pode escolher mais de uma alternativa): ________                

□ Banho  

□ Recreação                               

□ Consumo para beber  

□ Uso domiciliar (cozinhar, lavar louça, roupa e etc)        

□ Obtenção de renda e alimento (pesca, turismo e etc) 

□ Nunca utilizamos a água do rio Potengi 

□ Carcinicultura  

□ Outros ___________________________________________ 

4) Você conhece algum órgão ou conselho ambiental responsável por 

regulamentar e fiscalizar a prática da carcinicultura?  

 

□ SIM               □ NÃO                  Se SIM cite exemplos. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

5) O tema carcinicultura ou algo relacionado ao rio Potengi já foi 

trabalhado nas aulas de ciências (Física, Química ou Biologia)? Cite-os 

 

□ SIM                                                     □ NÃO 

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

Questionário de Avaliação da Sequência de Atividades 

1. Qual a sua opinião sobre as aulas? Você não gostou ou não compreendeu alguma(s) 

dela(s)? Explique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2.  Você teve dificuldade em alguma(s) das atividades (leitura, vídeo, experimento, cálculos e 

etc) realizadas? Indique qual(is) e explique. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.  As discussões e atividades contribuíram para a aprendizagem de conceitos químicos? 

Explique. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Você mudaria ou acrescentaria algo para melhorar as aulas? Exemplifique. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Qual(is) outro(s) tema(s) você gostaria que fosse estudado(s) nas aulas de Química?  
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS 

Olá professor! 

Esse produto educacional é constituído por 
um material de apoio ao livro didático de Química e 
foi elaborado com o intuito de fazer uma abordagem 
temática sobre a prática da carcinicultura, tão rele-
vante na cultura e economia do Rio Grande do Norte. 
Através deste, é possível você, professor, trabalhar 
aspectos sociais e ambientais desta prática e tam-
bém discutir conceitos científi cos tais como concen-
tração oxigênio dissolvido, reações de oxidação e re-
dução, evidências de reação química, balanceamento 
de equações e cálculo estequiométrico.

Além disso, este tipo de abordagem corro-
bora para o desenvolvimento do pensamento crítico, 
a participação social e a tomada de decisão reflexiva 
dentro do contexto onde o aluno está inserido.

A Sequência de Atividades – SA, aqui apre-
sentada, está organizada em 7 encontros de 50 mi-
nutos cada, nos quais contemplarão reflexões sobre 
a prática da carcinicultura no Rio Potengi, situado 
no município de Natal/RN. As atividades propos-
tas contém um questionário inicial, uma simulação 
de reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) na qual os alunos atuam como fi scais do 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), apre-
sentamos também um texto jornalístico para leitura 
e discussão, um vídeo sobre o funcionamento da prá-
tica da carcinicultura, aula experimental e fi nalmente 
aula expositiva dialogada para a discussão de alguns 
conteúdos químicos.

Tal proposta da SA sugerida é indicada para 
ser aplicada às turmas da 2° série do ensino médio, 
porém professor, esteja à vontade para fazer suas 
adaptações conforme a sua realidade.

Com o intuito de aprofundar este estudo, fo-
ram disponibilizados textos para enriquecer o conhe-

cimento dos conceitos citados. Associado a isso, são 
disponibilizadas várias referências de textos comple-
mentares, ao término de algumas aulas, que poderão 
auxiliar na elaboração e execução das atividades.

Esperamos contribuir à sua prática docente 
e desejamos uma boa aula.

OBJETIVO GERAL
 
Discutir os conceitos químicos por meio da 
temática carcinicultura para uma educação 
ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identifi car os conhecimentos prévios dos 
alunos sobre a prática da carcinicultura;
- Discutir sobre a prática da criação do ca-
marão no rio Potengi e suas consequências 
socioambientais;
- Analisar a concentração de oxigênio dis-
solvido na água.
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SEQUÊNCIA DE AULAS

CONHECIMENTOS 
PRÉVIOS

RECURSOS DIDÁTICOS: 
Questionários impressos

PROCEDIMENTO
Inicialmente, os questionários avaliativos (atividade 1) devem ser distribuí-

dos individualmente e, em seguida, o professor estipulará um tempo (sugestão 
15 a 20 minutos) para o registro das respostas no questionário. Após esse pri-
meiro momento, forma-se um grande grupo para discussão e socialização das 
respostas.

Ao fi nal, apresenta-se o conselho nacional do meio ambiente (conama) e o 
instituto brasileiro de meio ambiente (ibama) como órgãos regulamentadores e 
fi scalizadores da prática da carcinicultura, pois tal conhecimento se faz impor-
tante para as discussões na aula seguinte.

DURAÇÃO METODOLOGIA

50 min

OBJETIVOS
• Identifi car os conhecimentos prévios 
dos alunos sobre a atividade da carcini-
cultura no rio Potengi;
• Apresentar a existência do CONAMA e 
IBAMA. 

aplicação do 
questionário ini-

cial.

Encontro
1

AVALIAÇÃO
Respostas registradas no questionário e 

participação oral na discussão no grande grupo.
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1) Qual o seu conhecimento sobre a criação de camarão (carcinicultura) no rio Potengi? Você já teve con-
tato com essa prática ou conhece alguém que já tenha tido?

3) Você e sua família já fi zeram ou fazem uso das águas do rio Potengi de alguma maneira? Sim ou não? 
Em caso afi rmativo, assinale as alternativas abaixo (pode escolher mais de uma alternativa): ________               

4) Você conhece algum órgão ou conselho ambiental responsável por regulamentar e fi scalizar a prática 
da carcinicultura? 

SIM 

SIM 

NÃO

NÃO

5) O tema carcinicultura ou algo relacionado ao rio Potengi já foi trabalhado nas aulas de ciências (Física, 
Química ou Biologia)? Cite-os

� Banho 
� Recreação                              
� Consumo para beber 
� Uso domiciliar (cozinhar, lavar louça, roupa e etc)       
� Obtenção de renda e alimento (pesca, turismo e etc)
� Nunca utilizamos a água do rio Potengi
� Carcinicultura 
� Outros ___________________________________________

2) Quais os pontos positivos e negativos dessa prática? Você já observou algum impacto social ou am-
biental devido essa prática? Explique.



PARA SABER +

PARA SABER + REFERÊNCIAS

CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente-SISNAMA, criado pela Política Nacio-
nal do Meio Ambiente. Ele não é um lugar físico, mas 
sim um ambiente vivido por reuniões como as Câma-
ras Técnicas, Grupos de Trabalho e as Plenárias, as 
quais se reúnem os Conselheiros. 

O Conselho pode produzir diversos atos, sendo que 
seu principal e mais conhecido instrumento são as 
suas Resoluções. Por meio desses dispositivos são 
estabelecidas normas, critérios e padrões relativos 
ao controle e à manutenção da qualidade do meio 
ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos 
ambientais. O processo se inicia mediante proposta 
de seus Conselheiros, que segue para ser analisado 
pelo Ministério do Meio Ambiente –MMA e entidades 
vinculadas (Ibama, SFB, ANA e ICMBio), no que couber, 
e segue de acordo com a estrutura de trabalho pré-de-
terminada por seu Regimento Interno.

ACESSO

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/cona-

ma/principal.cfm. Acessado em 01 de março de 2018.

O IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis) é uma autarquia 
federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente do 
Brasil. É de extrema importância para a preservação e 
manutenção do Meio Ambiente no Brasil. Ele atua de 
forma efi ciente para a preservação de nossas matas, 
florestas, rios, fauna e recursos naturais diversos. Sem 
a atuação deste órgão, poderíamos ter um país devas-
tado do ponto de vista ambiental. 

Disponível em: http://www.ibama.gov.br/ acessado 
em 01 de março de 2018.

RIBEIRO, L. F.; SOUZA, M. M.; BARROS, F.; HATJE, V. Desafi os da carcinicultu-
ra: aspectos legais, impactos ambientais e alternativas mitigadoras. Revista de 
Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management, v.14, 
n.3, p. 365-383, 2014. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/pdf/rgci/v14n3/
v14n3a02.pdf.

Resolução CONAMA nº 312, de 10 de outubro de 2002. Dispõe sobre o licen-
ciamento ambiental dos empreendimentos de carcinicultura na zona costeira. 
Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Brasília, DF, 
Brasil. Publicada no DOU de 18/10/2002.Disponívelem: http://www.mma.gov.br/
port/conama/legiabre.cfm?codlegi=334

ABCC - Associação Brasileira de Criadores de Camarão. 
Disponível em: http://abccam.com.br/site/ 

Professor,
 
Ao fi nal, solicitar que os alunos registrem 
imagens do rio ou até mesmo da fazenda 
de camarão da maneira que preferirem 
(celular, câmera e etc) para exposição 
posterior com o objetivo de demonstrar 
a ótica pessoal de cada estudante com 
relação ao rio.

Brasil. Publicada no DOU de 18/10/2002.Disponívelem: http://www.mma.gov.br/

Professor,

Super
Dica!
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SEQUÊNCIA DE AULAS

RECURSOS DIDÁTICOS: 
Roteiro orientador

AVALIAÇÃO
Participação na discussão.

PROCEDIMENTO
Inicialmente, distribua os roteiros orientadores para toda a classe e expli-

que os papéis de cada um deles como fi scais do IBAMA, além disso, esclare-
ça o papel do professor como presidente do conselho (CONAMA) e também 
a função do diretor que estará organizando a reunião. Por fi m, esclareça aos 
alunos a importância da postura no decorrer da reunião, ou seja, respeitar a 

opinião do colega, respeitar o tempo de fala de cada um, saber ouvir e apren-
der a trabalhar em grupo.

DURAÇÃO

50 min
OBJETIVOS METODOLOGIA

Orientar os estudantes so-
bre os papeis na simulação 

da reunião do CONAMA;

Distribuição dos roteiros 
(APÊNDICE A) com as divi-
sões dos papéis para a simu-
lação da reunião do CONAMA 

no próximo encontro. 

ROTEIRO ORIENTADOR 
REUNIÃO DO CONAMA

Encontro
2

7

A PRÁTICA DA CARCINICULTURA NO RIO POTENGI PARA UMA EDUCAÇÃO AMBIENTALA PRÁTICA DA CARCINICULTURA NO RIO POTENGI PARA UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL



SEQUÊNCIA DE AULAS

METODOLOGIA
Discussão e identifi cação do problema no grande grupo sobre a prática da 

carcinicultura no Rio Potengi, através da leitura da reportagem (APÊNDICE B) 
sobre o desastre ambiental em 2007 no rio Potengi com a morte de toneladas 
de peixes. Os alunos serão incumbidos do papel de pesquisador/analista do 
IBAMA que está diretamente relacionado ao CONAMA.   

RECURSOS DIDÁTICOS
Texto jornalístico, caderno ou bloco de notas como diário de bordo, pastas, 

termo de compromisso, crachás de fi scal.

PROCEDIMENTO
A aula deve ser iniciada com a simulação de uma reunião do CONAMA. Para 

isto, a confi guração da sala deve ser modifi cada e os supostos presidente e di-
retor do conselho estarão presentes (professor e auxiliar). No primeiro momen-
to o presidente do Conselho se apresenta e convoca os alunos para compor 
a mesa de reuniões. Em seguida, ele faz a abertura com um pequeno resumo 
sobre o que será discutido na reunião. 

DURAÇÃO

50 min
OBJETIVOS

• Simular uma reunião do CONAMA e integrar os estudantes 
como membros desse conselho;
•Refletir sobre a problemática com relação à prática da carci-
nicultura no rio Potengi;

PROBLEMÁTICA 
SOCIOAMBIENTAL

Encontro
3

8

A PRÁTICA DA CARCINICULTURA NO RIO POTENGI PARA UMA EDUCAÇÃO AMBIENTALA PRÁTICA DA CARCINICULTURA NO RIO POTENGI PARA UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL



No segundo momento, o diretor faz as orientações sobre o tempo de fala de 
cada membro e segue organizando a reunião. Logo após, entrega-se aos alu-
nos a reportagem sobre a temática. No grande grupo, a leitura será realizada, e 
em seguida os alunos se reúnem rapidamente em pequenos grupos para análi-
se e reflexão do texto jornalístico de maneira a responder as perguntas sobre a 
problemática apontada no texto. Em todo o processo, o diretor deve cronome-
trar o tempo em cada etapa e em cada fala.

Ao fi nal, os alunos devem ser conduzidos a assinar o termo de compromis-
so assumindo a postura de analista do IBAMA representante na execução dos 
regulamentos do CONAMA.

Elabore previamente os kits com todo o mate-rial que os analistas irão precisar ao longo dos encontros. Coloque nas pastas o diário de bor-do (o caderno ou bloco de anotações) para que os estudantes registrem suas dúvidas, obser-vações e respostas. Adicione também, o texto jornalístico que será discutido, o formulário de compromisso, o crachá (APÊNDICE B) e uma caneta.

Porém, ao iniciar o encontro entregue apenas o texto jornalístico e o diário de bordo para que não ocorra distrações com o restante dos materiais. No fi nal, entregue os kits para que eles guardem o que foi produzido neste encon-tro, mas recolha o kit para que antes de cada encontro seja colocado o material necessário para o momento.

No último encontro, fi que à vontade para doar defi nitivamente os kits aos seus alunos.

Super
Dica!Super
Dica!

Super
Dica!Super
Dica!

Realize uma pesquisa prévia para discussão da próxima aula, para não haver comprometimen-to de falta de material para discussão.Mude a confi guração da sala! Organize as ca-deiras no formato de meia lua com uma mesa central. 

Avaliação: Participação oral na discussão
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SEQUÊNCIA DE AULAS

AVALIAÇÃO
Apresentação de um vídeo mostrando o funcionamento da carcinicultura e 

suas implicações. Em seguida, discussão no grande grupo.

RECURSOS DIDÁTICOS
- Data show e caixa de som;
- Vídeo: “Maior fazenda de criação de camarão da Bahia, em Valença” 
(disponível em - https://www.youtube.com/watch?v=6WnOsvGxKog).

PROCEDIMENTO
Inicie a aula apresentando o vídeo sobre a carcinicultura, e oriente os alunos 

a responderem perguntas (ATIVIDADE 2) sobre o que está sendo abordado no 
vídeo. Após esse primeiro momento, a turma deve ser organizada em um gran-
de grupo para discussão dos aspectos históricos, sociais e ambientais, assim 
como, abordar a tecnologia utilizada nessa prática e também discutir sobre os 
possíveis impactos gerados por essa atividade no rio Potengi. 

DURAÇÃO

50 min
OBJETIVOS

• Apresentar brevemente o surgimento da prática da carcini-
cultura no estado do RN;
• Compreender o funcionamento da prática da criação de ca-
marão e a tecnologia envolvida;
• Reconhecer a importância dessa prática para o nordeste e 
principalmente para o RN;
• Identifi car possíveis impactos socioambientais da carcinicul-
tura no rio Potengi.

PRÁTICA DA CARCINICULTURA 
NO RN: BREVE HISTÓRICO

Encontro
4

A PRÁTICA DA CARCINICULTURA NO RIO POTENGI PARA UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

METODOLOGIA
Participação dos alunos na discussão e respostas às perguntas sobre o vídeo.
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A PRÁTICA DA CARCINICULTURA NO RIO POTENGI PARA UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1. Quais as etapas na criação de camarão e o que ocorre em cada uma delas?

DÚVIDAS E OBSERVAÇÕES

2. Quais os cuidados necessários na criação de camarão?

3. Cite equipamentos utilizados na carcinicultura que foram apresentados no 
vídeo.



SEQUÊNCIA DE AULAS

METODOLOGIA
atividade experimental

RECURSOS DIDÁTICOS
Cartilha experimental

AVALIAÇÃO
Os estudantes devem ser divididos em grupos de 4 ou 5 componentes, para 

realização da atividade experimental. A atividade tem início com a entrega do 
roteiro (APÊNDICE C) e do material para a execução do experimento. É impor-
tante que os estudantes registrem os resultados e observações para utilizar na 
aula posterior.

AVALIAÇÃO 
participação no experimento.

DURAÇÃO

50 min
2 aulas de

OBJETIVOS
• Comparar a discussão do texto jornalístico com o experimen-
to que será realizado;
• Realizar o experimento sobre a concentração de oxigênio 
dissolvido com a água do rio ou água corrente, previamente 
coletada pelo professor.

ANÁLISE DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO 
EM ÁGUA (AULA EXPERIMENTAL)

Encontro
5
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Super
Dica!Super
Dica!

 Professor,

 É interessante que os materiais para os expe-

rimentos e as carteiras dos estudantes estejam previa-

mente organizados e divididos em grupos para melhor 

aproveitamento do tempo.

 Caso não lhe seja disponibilizado duas aulas 

consecutivas para a realização do experimento, suge-

re-se que realize os experimentos em aulas separadas. 

Certamente se houver uma boa dinâmica entre as aulas, 

tal estruturação não comprometerá o resultado fi nal.

13
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Professor, 
 a água pode ser coletada em qualquer 
ponto do rio, pois o mais importante é os es-
tudantes conhecerem a técnica de análise. Por 
isso, você pode fazer essa coleta individual-
mente e levar para a sala de aula ou conduzir 
e orientar os alunos para realizá-la, sendo este 
último mais interessante. Se não for possível, 
fi que à vontade para utilizar água corrente.
 Aos professores atuantes na cidade de 
Natal-RN, sugerimos programar um passeio 
educativo no rio Potengi promovido pelo Pro-
jeto Barco Escola Chama-Maré, o qual é um es-
paço pedagógico de educação ambiental, vol-
tado para uma reflexão crítica sobre questões 
ambientais do rio Potengi, dentro de uma pers-
pectiva multidisciplinar, abordando aspectos 
histórico-culturais, ecológicos, econômicos e 
sociais.

AGENDAMENTO
Telefone: (84) 3206-2439
agendamento@barcoescolachamamare.com

Super
Dica!
Super
Dica!



SEQUÊNCIA DE AULAS

METODOLOGIA
Aula expositiva dialogada abordando oxigênio dissolvido em ecossistemas 
aquáticos.

RECURSOS DIDÁTICOS
- Data show - Quadro e pincel

AVALIAÇÃO
Deve ser feita uma discussão sobre o experimento realizado na aula anterior, 

a fi m de analisar e interpretar quimicamente os fenômenos observados. Dessa 
forma, o professor deve representar, com os alunos, as reações de oxidação e 
redução realizadas no experimento, e assim calcular a concentração de oxigê-
nio dissolvido na quantidade de água analisada.

 Durante a aula os alunos devem ser indagados sobre os registros dos fenô-
menos observados na aula experimental realizada anteriormente, como tam-
bém se deve discutir sobre a conclusão do grupo sobre os resultados obtidos, 
de acordo com os parâmetros do CONAMA para água de rios.

AVALIAÇÃO
participação no experimento.

DURAÇÃO

50 min
2 aulas de

OBJETIVOS
• Discutir os fenômenos observados na aula experimental;
• Relacionar as medidas padrões de oxigênio dissolvido com 
os resultados encontrados na análise da água do rio.

DISCUTINDO CONCEITOS 
CIENTÍFICOS 

Encontro
6
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PARA SABER + REFERÊNCIAS
CARMO, M. P.; MARCONDES, M. E. R. Abordando So-

luções em Sala de Aula – uma Experiência de Ensino a 
partir das Ideias dos Alunos. Química Nova na Escola, 
São Paulo - SP n. 28, MAIO 2008.

Link do artigo: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnes-
c28/09-AF-1806.pdf

FIORUCCI, A. R.; FILHO, E. B. A importância do oxi-
gênio dissolvido em ecossistemas aquáticos. Química 
Nova na Escola, n. 22, p. 10-16, 2005.

RESOLUÇÃO CONAMA nº 357, de 17 de março de 
2005. Dispõe sobre a classifi cação dos corpos de 
água e diretrizes ambientais para o seu enquadra-
mento, bem como estabelece as condições e padrões 
de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 
Ministério do Meio Ambiente,Conselho Nacional do 
Meio Ambiente, Brasília, DF, Brasil.Publicada no DOU 
de 17/03/2005.

Disponívelem:http://www.mma.gov.br/port/cona-
ma/res/res05/res35705.pdf

RESOLUÇÃO CONAMA nº 430, de 13 de maio de 
2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lança-
mento de efluentes, complementa e altera a Resolução 
no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente-CONAMA. Ministério do Meio Am-
biente,Conselho Nacional do Meio Ambiente, Brasília, 
DF, Brasil.Publicada no DOU de 13/05/2011.

Disponívelem:http://www.mma.gov.br/port/cona-
ma/res/res11/res43011.pdf 

Super
Dica!Super
Dica!
Professor, 
sugerimos também como texto de apoio o arti-go “Como os estudantes concebem a formação de soluções”.
ECHEVERRÍA, A. R. Como os estudantes conce-bem a formação de soluções. Química Nova na Escola, São Paulo – SP, n. 3, maio 1996.Link do artigo: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc03/aluno.pdf 

Super
Dica!Super
Dica!

SUGESTÕES DE PERGUNTAS PARA SE-REM DISCUTIDAS NA AULA

• Por que é possível faltar oxigênio dissolvido no meio aquático se a molécula da água é for-mada por H2O?
• E se o desastre ambiental voltasse a aconte-cer no rio Potengi, qual seria a solução?
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SEQUÊNCIA DE AULAS

METODOLOGIA
Entrega da fi cha de avaliação aos alunos.

RECURSOS DIDÁTICOS
Ficha de avaliação

AVALIAÇÃO
A aula deve ser iniciada com a aplicação da fi cha de avaliação (APÊNDICE D) 

da sequência didática (15 a 20 minutos). 

AVALIAÇÃO
participação dos alunos na discussão.

DURAÇÃO

50 min

OBJETIVOS

•Aplicar uma fi cha de avaliação da sequência didática

SISTEMATIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO

Encontro
7
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 Professor,

 Sugerimos que após o término de to-
das as atividades, seja realizada uma exposi-
ção à comunidade escolar com todos os mate-
riais elaborados e utilizados pela turma. Assim, 
pode-se expor as notícias, registros históricos, 
fotos do rio tiradas pelos estudantes e apre-
sentar o experimento estudado em sala. Deste 
modo, os estudantes poderão compartilhar seu 
aprendizado, expor o material elaborado, e a 
comunidade poderá adquirir conhecimento so-
bre à prática da carcinicultura local.

 Além disso, você pode fazer uma breve 
cerimônia para entrega de certifi cados de par-
ticipação para os alunos. Afi nal de contas, eles 
foram os pesquisadores do IBAMA e produzi-
ram suas conclusões a respeito da temática 
apresentada na primeira aula. 

Super
Dica!
Super
Dica!

Super
Dica!Super
Dica!

 Professor,

 Você pode dividir os alunos em gru-

pos de representação social envolvidos na im-

plantação da fazenda de carcinicultura no rio 

Potengi. Tais grupos podem representar carci-

nicultores, ambientalistas, pescadores, asso-

ciação de moradores, políticos com o intuito de 

propor uma alternativa sustentável à criação 

de camarão e colocar em discussão a preser-

vação do ecossistema manguezal devido a sua 

importância por ser um dos principais agentes 

de manutenção da vida no mundo e abrigo 

de diversas espécies animais. Dessa forma, é 

possível simular debates ou audiências públi-

cas de situações controvérsias fi ctícias para 

problematizar o cotidiano do aluno, apresentar 

decisões tecnocientífi cas e ampliar os conhe-

cimentos sobre este tema.

17
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APÊNDICE
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ROTEIRO ORIENTADOR
SIMULAÇÃO DA REUNIÃO DO CONAMA

Apesar do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) ser composto por 
diversos cargos e representantes, nesta simulação, nos apropriaremos apenas dos 
cargos de Presidente, Diretor e Representantes (fi scais) do Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Fala inicial do presidente: 5 minutos
Tempo de leitura em grupo: 10 a 15 minutos
Discussão no pequeno grupo para responder as perguntas: 10 minutos
Exposição das respostas para o grande grupo: 3 minutos para cada grupo

PRESIDENTE (professor): introduz rapidamente o 
assunto que será discutido na plenária do dia. Terminada 
a exposição, a matéria será posta em discussão

DIRETOR (auxiliar): é responsável por organizar e manter 
a ordem durante a plenária. Controlando o tempo de fala 
de cada fi scal do IBAMA e do presidente.

APÊNDICE A

Fiscais do IBAMA (estudantes): discuti o problema 
apresentado de maneira a propor possíveis métodos para 
analisar experimentalmente a água do rio em busca de 
respostas.



Em 29 de julho de 2007, ribeirinhos e ambientalistas 
observaram estarrecidos a morte de cerca de 40 tone-
ladas de peixes, crustáceos, moluscos e várias outros 
organismos aquáticos nas margens do estuário Poten-
gi-Jundiaí, no Rio Grande do Norte. Os animais mortos 
podiam ser vistos boiando na água, cobrindo o solo 
e até pendurados na vegetação de mangue durante a 
maré baixa.

A partir daí, desenrolou-se uma complexa história 
que até hoje não viu o seu fi nal. Como em todo desas-
tre, buscou-se primeiramente as causas e os culpados. 
Um laudo preliminar do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(Idema), o órgão estadual de meio ambiente, aponta-
va a empresa de carcinicultura Veríssimo e Filhos Ltda. 
como a principal responsável. Cerca de um mês depois, 
a conclusão foi corroborada por outro documento do 
Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do 
Ceará (Labomar) e, em janeiro de 2009, também por um 
parecer de uma comissão de especialistas da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

De acordo com os documentos, entre os dias 27 e 
28 de julho de 2007 a empresa lançou efluentes não 
tratados durante a despesca de um viveiro de 28 hec-
tares no rio Jundiaí, afluente do Potengi. As elevadas 
concentrações de matéria orgânica, especialmente de 
amônia, despejadas durante a despesca foram a gota 
d’água para o rio. Associados ao baixo nível da maré 
no período e aos poluentes já existentes, os efluentes 
contribuíram para a asfi xia dos animais pela falta de 
oxigênio dissolvido na água. Contudo, a conclusão não 
explicava a morte de garças, galinhas, cachorros e ou-
tros animais que se alimentavam dos peixes e crustá-
ceos, nem o fato de alguns ribeirinhos terem adoecido 
no mesmo período.  Até o presente momento, não fo-
ram apontados quais foram os verdadeiros responsá-
veis pelo desastre. O caso segue sem conclusão.

PARA PENSAR E RESPONDER

1. A partir da leitura do texto, por que a matéria orgânica diminui a 
concentração do oxigênio na água?

2. Na sua opinião, é possível determinar a quantidade de oxigênio 
dissolvido na água? Se sim, como isso poderia ser feito?

Carolina Lisboa

Texto Adaptado
Fonte: https://redesustentabilidade.org.br/2017/07/25/um-dos-

-maiores-desastres-ambientais-do-rn-completa-dez-anos
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UM DOS MAIORES DESASTRES AMBIEN-
TAIS DO RN COMPLETA DEZ ANOS
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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
FISCAL DO IBAMA

 Pelo presente Termo de Compromisso e Responsabilidade, 
eu _______________________________________________________
_ aluno(a) na turma do _________________ do Ensino Médio na Escola 
__________________________________________, comprometo-me a 
assumir a função de � scal analista do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para representar o 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) no estudo da práti-
ca da criação de camarão (carcinicultura) no rio Potengi localizado na 
grande Natal no Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, prometo 
acompanhar integralmente as atividades em sala de aula no decorrer dos 
próximos encontros.

Natal – RN,

________________________________________________
Assinatura do Fiscal

TERMO

APÊNDICE B



CRACHÁ

Nome

Nome completo 
_________________________
__________________________
________________

Turma ____________________
______________

Este crachá é de uso pessoal e 
obrigatório durante sua perma-
nência nas aulas. É de sua total 
responsabilidade cuidar e devol-
ver ao � nal de cada aula.
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CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO 
DISSOLVIDO NA ÁGUA

APÊNDICE C

Nome__________________________________________
________________________________________________
___________________________________

Grupo_________

 A concentração de oxigênio dissolvido (COD) na água é um parâmetro muito importante para 
analisar as características químicas e biológicas das águas.
 No meio ambiente, geralmente, o oxigênio dissolvido (OD) vem da fotossíntese biótica aquática 
ou pela difusão desse gás, que está presente no ar, na superfície da água.
A COD pode variar em razão de algumas circunstâncias, veja as principais:

• Temperatura: A solubilidade do oxigênio em água aumenta com a diminuição da temperatura. 
Portanto, as águas frias retêm mais oxigênio que as águas mais quentes. Em águas frias, os 
níveis de oxigênio dissolvido podem atingir cerca de 10 ppm (mg.L-1);
• Salinidade: Quanto maior a quantidade de sal dissolvido na água, menor será o OD. Assim, po-
de-se dizer que a água do mar contém menos OD que outras águas;
• Pressão: A solubilidade dos gases, incluindo o oxigênio, é diretamente proporcional à pressão, 
ou seja, quanto maior a pressão, maior será a solubilidade dos gases na água. Isso nos mostra 
que a altitude irá interferir na COD.

 O OD é essencial para a sobrevivência das espécies aquáticas, pois promove a respiração bran-
quial dos peixes. A sobrevivência dos peixes requer concentrações mínimas de OD entre 10% e 60% de 
saturação, dependendo da espécie e outras características do sistema aquático. No entanto, em locais 
poluídos, como por meio do lançamento de esgotos domésticos e industriais em rios e lagos, o excesso 
de matéria orgânica causa uma grande diminuição no COD. Com isso, mesmo quantidades moderadas 
de matéria orgânica jogadas nas águas naturais podem resultar numa diminuição signifi cativa no oxi-
gênio dissolvido e, consequentemente, levar à morte de peixes e outras espécies. A fi gura 1 apresenta 
o balanço de oxigênio dissolvido nos sistemas aquáticos.
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Figura 1 - Balanço de oxigênio dissolvido nos sistemas aquáticos

Fonte: Fiorucci e Benedetti Filho, 2005

Agora vamos investigar?
Forme grupos com seus colegas, pois vamos 

analisar a concentração de oxigênio dissolvido em 
algumas amostras de água.

 Material Necessário

• 4 a 5 garrafas PET de refrigerante de 2 L
• 4 a 5 pedaços de palha-de-aço usada em limpeza doméstica 
(Bombril® ou Assolan®)
• Água do rio ou da torneira
• Papel de fi ltro (usado para coar café)
• Acetona comercial
• Bastão de vidro
• Estufa ou forno de fogão doméstico
• Balança de supermercado (com precisão de ±0,01 g)
• 4 Funis ou objeto parecido
• 4 Béquers ou objeto parecido

APÊNDICE C
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• Pesar três pedaços de palha de aço de aproximadamente 1,5 g cada.

• Com o auxílio de um bastão de vidro, cada um dos três pedaços já pesados deve 
ser introduzido em uma garrafa PET devidamente identifi cada.

• Coloca-se na garrafa PET a água a ser analisada, de forma que o fluxo de água 
inserido seja bem pequeno.

OBS: as garrafas devem ser inclinadas (~30°) no momento em que a amostra de água estiver sendo inserida. O fluxo 
de água deve escoar pelas paredes da garrafa, de forma a evitar uma oxigenação da água nesta etapa.

• Após 15 minutos, as garrafas devem ser fechadas e observadas de três a cinco dias. 
 
• As garrafas devem ser abertas e o sólido marrom avermelhado (ferrugem) nelas contido deve ser reco-
lhido por fi ltração. Com funil e béquer.

• O papel de fi ltro deve ser previamente seco (110 °C, 1 h), esfriado à temperatura ambiente e pesado. O 
sólido deve ser lavado com acetona, a fi m de facilitar a secagem.
• O sistema (papel + sólido) deve ser seco em estufa (110 °C, 1 h) e depois transferido para um desseca-
dor. Caso se utilize forno caseiro em substituição à estufa, não use acetona em hipótese alguma.

• Determina-se a massa do sólido vermelho formado utilizando balança. O sistema (papel + ferrugem) 
à temperatura ambiente deve ser pesado e a massa de ferrugem determinada pela subtração da massa 
do papel fi ltro.

• Por meio da estequiometria da reação de formação da ferrugem, é possível calcular a COD na água 
das garrafas. Os resultados devem ser expressos nas unidades mg L-1.

Como Fazer?

Anotações



FERREIRA, L. H; et al. Experimentação em Sala de Aula e Meio Ambiente: Determinação simples 
de oxigênio dissolvido em água. Química Nova na Escola, São Paulo – SP, n. 19, MAIO 2004, 
p.32-35.
RESOLUÇÃO CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classifi cação dos corpos 
de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições 
e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Ministério do Meio Ambiente, 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, Brasília, DF, Brasil. Publicada no DOU de 17/03/2005. 

PARA SABER + REFERÊNCIAS

26

PARA PENSAR E RESPONDER

1. A partir da leitura do texto, por que a matéria orgânica diminui a concentração do oxigênio na água?

2. Na sua opinião, é possível determinar a quantidade de oxigênio dissolvido na água? Se sim, como 
isso poderia ser feito?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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APÊNDICE D

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

1. Qual a sua opinião sobre as aulas? Você não gostou ou não compreendeu alguma(s) dela(s)? 
Explique.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Você teve di� culdade em alguma(s) das atividades (leitura, vídeo, experimento, cálculos e etc) realizadas? 
Indique qual(is) e explique.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3.  As discussões e atividades contribuíram para a aprendizagem de conceitos químicos? Explique.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Você mudaria ou acrescentaria algo para melhorar as aulas? Exempli� que.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Qual(is) outro(s) tema(s) você gostaria que fosse estudado(s) nas aulas de Química? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Muito obrigada pela sua colaboração!
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