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RESUMO
O referido artigo apresenta os resultados do Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado Educação
Ambiental e o Ensino de Química: uma proposta de trabalho, desenvolvido com os alunos do 3º ano
do Ensino Médio do Colégio Estadual Vicente Rijo, Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante
do Município de Londrina. A posposta foi elaborada seguindo a abordagem metodológica dos 3
momentos pedagógicos (MP) de
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009);
Problematização Inicial (PI), Organização do Conhecimento (OC) e Aplicação do Conhecimento (AC)
e contemplou conteúdos de Química Orgânica, mais especificamente os Hidrocarbonetos; com
ênfase no tema combustíveis fósseis. O objetivo foi investigar algumas compreensões dos estudantes
acerca da Educação Ambiental e tentar identificar as relações estabelecidas pelos estudantes entre a
Educação Ambiental e o Ensino de Química, acreditando que a proposta da disciplina é formar
cidadãos capazes de compreender as transformações que acontecem no meio ambiente por ação do
homem e seus diversos interesses sociais, econômicos e culturais. Os resultados atingiram os
objetivos propostos o que possibilitou ao estudante conhecer os efeitos causados pelos combustíveis
fósseis e formas alternativas de gerar energia. Com o desenvolvimento do projeto foi observado que
os estudantes conseguiram entender que a química está além da sala de aula, presente também no
nosso cotidiano.
Palavras-chave: Ensino de Química. Educação Ambiental. Cidadania.

INTRODUÇÃO
Este artigo relata uma proposta de trabalho voltada para o tema Química,
Educação Ambiental e Cidadania. A ideia surgiu mediante a dificuldade em trabalhar
com o tema Educação Ambiental relacionando-o com o conteúdo programático.
Ainda hoje nos deparamos com uma prática escolar em que os conteúdos são
trabalhados de forma tradicional, fragmentados, isolados de seus contextos de
produção científica, educacional e social em que é levado ao estudante apenas o
produto final da atividade científica, o conhecimento pronto organizado, sem maiores
reflexões sobre a complexidade dos diversos assuntos (FRACALANZA; AMARAL;
GOUVEIA, 1986).
Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná (Paraná, 2008, p.54) “cabe ao professor criar
situações de aprendizagem de modo que o aluno pense mais criticamente sobre o
mundo,
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considerarmos que o meio ambiente está ligado diretamente à química, e que vários
problemas de ordem ambiental podem ser discutidos nesta disciplina.
Nesse contexto de múltiplas possibilidades, a proposta aqui relatada faz parte
de uma intervenção pedagógica em sala de aula utilizando os mais diversos
recursos didáticos e metodológicos, dentro de uma linha pedagógica ambiental
transformadora e crítica. O trabalho foi realizado com alunos do 3º ano do Ensino
Médio do Colégio Estadual Vicente Rijo de Londrina, abordando o conteúdo
programático

hidrocarboneto,

com

ênfase

no

tema

combustíveis

fósseis,

especificamente gasolina. Para abordar o conteúdo foi proposta uma série de
atividades diversificadas articulando a Educação Ambiental e o Ensino de Química,
mediante momentos de discussão e esclarecimento sobre os efeitos provocados na
natureza a partir do uso de combustíveis fósseis (gasolina) e propondo alternativas
de substituição do referido combustível.
O tema Educação Ambiental proporciona ao indivíduo conhecimentos
relacionados aos interesses sociais, econômicos e políticos relacionados aos
derivados do petróleo, no caso a gasolina que possibilitam o pensamento crítico.
Diante desses interesses o meio ambiente sofre as consequências de uma poluição
atmosférica, provocado pelo efeito estufa, com o aumento da temperatura global
provocando o desequilíbrio ambiental.
Em consequência de tantas dificuldades de ordem ambiental encontradas no
nosso cotidiano é pertinente investigar o que estudantes entendem por Educação
Ambiental e Cidadania e qual a contribuição que o Ensino de Química pode fornecer
para a formação de uma cidadania ambiental, partindo do conteúdo proposto,
combustíveis fósseis (gasolina), hidrocarbonetos, fazendo assim, uma reflexão-açãoreflexão dos males que essas substâncias podem fazer para a humanidade e a
natureza. Essa abordagem pretende identificar a(s) compreensão(ões) que os
estudantes apresentam da importância da preservação ambiental do nosso planeta,
assim como possibilitar discussões e reflexões oriundas dessa temática.

Educação Ambiental em foco
Segundo a Constituição Brasileira de 1988, Art 225, Capítulo VI – Do Meio
Ambiente
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
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poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, art.25).

Diante desse fato, cabe a coletividade e ao poder público a responsabilidade
de preservação do meio ambiente que é de uso comum, reconhecendo sua
importância para o bem da humanidade. Dentro do contexto da coletividade, existem
instituições escolares formais, que necessitam de normas regulamentadas.
A instituição educacional pública tem a oportunidade de interagir junto à
sociedade de forma a colaborar, esclarecer e mostrar a importância dos problemas
socioambientais, da sua fragilidade e dos interesses socioeconômicos.
A Educação Ambiental passou a ser Lei em 27 de abril de 1999, a Lei n°
9795/99, em que se encontram:
[...] a educação ambiental é um componente essencial permanente da
educação nacional, devendo estar presente de forma articulada, em todos
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e nãoformal (BRASIL, 1999, Art. 2).

Quando a EA normatiza-se, as discussões tornam-se mais acirradas, devido a
várias denominações atribuídas a ela, tais como a Educação Ambiental Crítica,
Conservadora, Transformadora, Ecopedagogia, entre outras. Diante de tantas
nomenclaturas diferenciadas, espera-se uma postura do educador frente às distintas
categorias.
O Ministério do Meio Ambiente produziu um livro intitulado “Identidades da
Educação Ambiental Brasileira”, (LAYRARGUES, 2004) no qual convidou diversos
especialistas no campo da Educação Ambiental para refletir sobre as distintas
tendências pedagógicas.
Uma das vertentes da Educação Ambiental é a Crítica que:
[...] tem suas raízes nos ideais democráticos e emancipatórios do
pensamento crítico aplicado à educação. No Brasil, estes ideais foram
constituídos da educação popular que rompe com uma visão de educação
tecnicista, difusora e repassadora de conhecimentos implicados na vida dos
sujeitos (CARVALHO, 2004, p.18).

Para Paulo Freire, um dos fundadores do pensamento crítico é necessário à
participação do sujeito no fazer pedagógico. Essa participação ocorre de forma
democrática na construção do conhecimento, partindo de sua realidade social.
A Educação Ambiental Crítica compreende as relações da sociedade com a
natureza para intervir nos problemas e conflitos ambientais. Para Carvalho (2004,
p.19), “[...] a prática educativa é a formação do sujeito humano enquanto ser
individual e social, historicamente situado”.
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Por meio da Educação Ambiental Crítica, é possível construir uma prática
educativa que leve o sujeito à compreensão dos problemas socioambientais,
fazendo uma correlação entre o mundo natural e o social, sendo mediado pelos
problemas sociais, por meio do conhecimento científico.
Em outra perspectiva há a Educação Ambiental Conservadora, que pensa a
sociedade desvinculada da ambiental, entendida aqui como natureza, não
estabelece um vínculo entre o social e o ambiental. A ação educativa está voltada
para o indivíduo, desconsiderando a diversidade das relações humanas, priorizando
o individualismo à mudança de comportamento, por isso, o conhecimento ficou
retido, armazenado por essa ação. Acredita-se que só assim ocorrerá uma mudança
na sociedade.
[...] a Educação Ambiental Conservadora tende, refletindo os paradigmas da
sociedade moderna, a privilegiar ou promover: o aspecto cognitivo do
processo pedagógico, acreditando que transmitindo o conhecimento correto
fará com que o indivíduo compreenda a problemática ambiental e que isso
vá transformar seu comportamento e a sociedade; o racionalismo sobre a
emoção; sobrepor a teoria à prática; o conhecimento desvinculado da
realidade; a disciplinaridade frente a transversalidade; o individualismo
diante da coletividade; o local descontextualizado do global; a dimensão
tecnicista frente à política; entre outros (GUIMARÃES, 2004, p.27).

A proposta pedagógica da educação ambiental crítica, questiona a ação
educativa da educação ambiental conservadora que, assume um papel de
passividade diante de mudanças socioambientais significativas. Outra vertente da
Educação Ambiental é a Ecopedagogia, proposta pelo educador e pesquisador
costarriquenho Francisco Gutiérrez, estudioso da obra de Paulo Freire.
Para Avanzi (2004),
[...] a ecopedagogia considera a Educação Ambiental como uma mudança
de mentalidade em relação à qualidade de vida, associada à busca do
estabelecimento de uma relação saudável e equilibrada com o contexto,
com o outro e com o ambiente (AVANZI, 2004, p.36).

A mudança de mentalidade ocorre mediante a reflexão que o sujeito faz do
meio em que está inserido, estimulando a solidariedade, a igualdade, o respeito ao
outro e ao individual, uma relação holística entre o ser humano, a natureza e o
universo de forma interdisciplinar. Integrar conhecimentos, valores, atitudes com
experiências educativas das sociedades sustentáveis formando uma consciência
ética sobre as diferentes formas de vida com as quais compartilhamos no planeta.
A Ecopedagogia pretende desenvolver um novo olhar para a educação, um
olhar global, uma nova maneira de ser estar no mundo, um jeito de pensar a
partir da vida cotidiana, que busca sentido em cada momento, em cada ato,
que pensa a prática (Paulo Freire) em cada instante de nossas vidas,
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evitando a burocratização do olhar e do pensamento (GADOTTI, 2000, p.82
apud AVANZI, 2004, p.37).

Por sua vez há também a Educação Ambiental Transformadora que tenta
redefinir como nos relacionamos conosco e com a natureza, com as demais
espécies e com o planeta. Por meio da metodologia participativa, considerada como
a mais propícia ao fazer educativo ambiental com diferentes atores sociais,
promovendo a cidadania, comprometimento com a democracia, melhoria na
qualidade de vida e justiça social. Vincular o processo educativo com outras práticas
sociais de vínculo econômico, social e político.
A EA é entendida como um espaço formal e não-formal pela aproximação da
escola à comunidade em que se insere, propondo planejamento integrado de
atividades curriculares e extra-curriculares pela construção coletiva e democrática do
projeto político pedagógico.
Diante de tantas denominações sobre EA e das diversas tendências
pedagógicas cabe ao educador posicionar-se frente a essa discussão.
Nesse sentido a proposta deste trabalho está em desenvolver, tomando
como base a vertente pedagógica da Educação Ambiental Crítica, uma sequência
de aulas, voltada à disciplina de Química que promovam a compreensão dos
problemas socioambientais e que desafiem a participação dos estudantes na
resolução de problemas e conflitos frente a esses problemas.

O Ensino de Química e a Educação Ambiental
Com a aprovação da LDB − Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei
9.394/96 − (BRASIL, 1996), bem como os PCNEM − Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio – (BRASIL, 1999), surgem propostas de como o
professor de química deve trabalhar em sala de aula e que o conteúdo deve ser
abordado de forma interdisciplinar e contextualizado, partindo sempre da vivência do
aluno. Segundo os PCNEM, “[...] há necessidade de se reorganizar os conteúdos
químicos atualmente ensinados, bem como a metodologia empregada” (BRASIL,
1999, p.241).
Para alcançar os objetivos propostos os PCNEM sugerem as competências e
habilidades a serem desenvolvidas em Química, assim como recomendam temas
relacionados com os conteúdos a serem trabalhados. Para a discussão dos
problemas ambientais propõe-se,
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[...] num primeiro momento, ser estudado em termos do entendimento das
reações de combustão, tanto em seus aspectos qualitativos, quantitativos,
macroscópicos e microscópicos. Num segundo momento, deve-se procurar
entender a problemática dos combustíveis, considerando-se as fontes
renováveis e não renováveis, litosfera e biosfera, os problemas ambientais
decorrentes do uso dos combustíveis, as relações entre desenvolvimento
socioeconômico e disponibilidade de energia (BRASIL, 1999, p.248).

Diante de tantas inovações, como o professor pode abordar a Educação
Ambiental em sala de aula?
Em uma pesquisa realizada em uma escola de Capina Grande – PB, em
2009, foi questionado junto aos professores qual a concepção que eles tinham sobre
o meio ambiente. A maioria dos professores relacionou o meio ambiente com
Poluição e Degradação. Em uma outra questão investigavam se existia relação do
conteúdo trabalhado em sala de aula com o meio ambiente e as respostas não
demonstraram conhecimento acerca do assunto para construir saberes neste tema.
A partir dos dados coletados a proposta sugerida pela pesquisa é a necessidade de
formação continuada para os professores, voltada para a Educação Ambiental
(SANTOS, 2009).
No Paraná, a Secretaria de Estado da Educação, formulou em 2008 as
Diretrizes Curriculares da Educação Básica da disciplina de Química (PARANÁ,
2008). Nestas diretrizes destaca-se a importância dos conteúdos disciplinares.
Esses conteúdos são chamados de conteúdos estruturantes, entendidos como
conhecimentos de grande amplitude, conceitos, teorias ou práticas que identificam e
organizam os campos de estudo. Propõe também, o diálogo com outras disciplinas
em uma concepção interdisciplinar e contextualizada.
O meio ambiente está intimamente ligado à Química, uma vez que o planeta
vem sendo atingido por vários problemas que correspondem a esse campo
do conhecimento. Grande parte da humanidade sabe da potencialização do
efeito estufa e do conseqüente aumento da temperatura da Terra, dos
problemas causados pelo buraco da camada de ozônio na estratosfera, por
onde passam os nocivos raios ultravioletas que atingem a superfície com
maior intensidade (PARANÁ, 2008, p.55)

Nestas diretrizes, espera-se que o professor proporcione ao aluno situações
de aprendizagem em que o estudante pense criticamente sobre os problemas
ambientais, fazendo uma correlação com os conhecimentos científicos, para
entender as dinâmicas do mundo e mudanças de atitude frente a ele.
Nesse contexto, de propostas curriculares que correlacionem conteúdos
específicos a contextos de Educação Ambiental, surge a ideia desse projeto que
consiste em investigar qual o entendimento que estudantes do 3º ano do Ensino
Médio apresentam sobre a Educação Ambiental e o Ensino de Química e a
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importância do conhecimento sobre o tema para a formação de uma cidadania
ambiental.

METODOLOGIA

Para desenvolver a proposta desse trabalho, foram elaboradas sequências de
aula fazendo-se uso da abordagem dos Três Momentos Pedagógicos (3MP)
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009). Trata-se de uma proposta
dinâmica para abordar os conteúdos em sala de aula. Essa dinâmica é dividida em
três momentos, a saber: problematização inicial, organização do conhecimento e
aplicação do conhecimento. O primeiro momento, identificado por Problematização
Inicial (PI) caracteriza-se por apresentar situações reais que os alunos conhecem e
vivenciam, na intenção de que exponham o que pensam sobre o assunto. Nessa
etapa, os estudantes foram solicitados a responder cinco perguntas:
Quadro 1: Questões iniciais propostas aos estudantes.
1)
2)
3)
4)

O que você entende por Educação Ambiental?
Para você, que relações há entre o Ensino de Química e a Educação Ambiental?
Você sabe como é obtida a gasolina?
Que relação há entre os combustíveis fósseis (gasolina) e a poluição ambiental?
Explique com suas palavras.
5) Como a sociedade pode contribuir para diminuir os impactos ambientais
causados pela poluição atmosférica e pela queima de combustíveis fósseis?

As respostas dos estudantes às questões iniciais foram tabeladas de acordo
com a argumentação dos alunos, sendo nomeadas por estudante 1, 2 e assim por
diante.
No segundo momento denominado de Organização do Conhecimento (OC),
foram apresentados aos estudantes outros conhecimentos para a compreensão do
problema, isto é, os conceitos científicos, já selecionados para serem abordados
nesta etapa (DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2009). Nesse momento
foram apresentados os conteúdos estruturantes, química sintética e biogeoquímica.
Para trabalhar o conteúdo específico – hidrocarbonetos, conforme as Diretrizes
Curriculares da Educação Básica da Secretaria de Estado do Paraná (PARANÁ,
2008) utilizou-se recursos áudio visuais, leitura de textos e experimentos. O primeiro
texto apresentado aos estudantes foi Primavera Silenciosa, retirado o livro Natureza
e Agroquímicos (BRANCO,1992). Os estudantes deveriam fazer a leitura e
interpretação do texto, respondendo a cinco perguntas.
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Em seguida, foram propostas atividades na sala áudio visual da escola, em
que foi apresentado por meio de slides o Art. 225, Capítulo VI do Meio Ambiente da
Constituição Brasileira de 1988, com o objetivo de discutir direitos e deveres para
com o Meio Ambiente.
Foram apresentados também três vídeos. O primeiro trazia uma reflexão
sobre as diversas culturas e a consequência do desenvolvimento industrial para o
meio ambiente3. O segundo vídeo tratava especificamente dos impactos ambientais
causados na natureza nos dias atuais4. O terceiro sobre uma reflexão a respeito do
antropocentrismo; o que realmente o homem espera com a exploração sem
precedentes do meio ambiente5. Após a apresentação dos vídeos os estudantes
foram sensibilizados a refletir sobre o tema Educação Ambiental, ouvindo os
questionamentos de diversas culturas a respeito da degradação ambiental, o uso
irracional dos recursos naturais e os reflexos desses danos para gerações futuras.
Para concluir, os alunos individualmente responderam a seguinte pergunta: Qual é o
seu direito e dever sobre o Meio Ambiente?
Após a apresentação dos vídeos, os trabalhos a seguir foram realizados com
apresentação de slides na sala de áudio visual. Conforme a apresentação oral e
visual dos tópicos os alunos interviam para esclarecimentos, bem como
questionamentos eram lançados para a reflexão e discussão.
Outra atividade desenvolvida com os estudantes consistiu em discutir um
breve histórico da origem do petróleo e sua utilização em diversos momentos até a
Revolução Industrial. Com a discussão das consequências da Revolução Industrial,
os alunos trabalharam o texto Neblinas Venenosas, retirado do livro, Natureza e
Agroquímicos (BRANCO,1992). Em grupos de 3 ou 4 alunos eles deveriam
responder a 4 perguntas sobre o texto, sendo que algumas delas poderiam ser
pesquisadas no computador, utilizando a sala de informática.
Após as questões, iniciou-se com as características do petróleo, sua
formação, quais localidades no Brasil é encontrado, o processo de obtenção dos
derivados do petróleo, através da destilação fracionada.
Mais especificamente, foi trabalhada a gasolina, sua obtenção por meio da
destilação fracionada, craqueamento térmico ou catalítico, subprodutos do
craqueamento. Logo em seguida foi trabalhado o índice de octanagem, teor de
álcool na gasolina com suas vantagens e desvantagens, combustão completa e
3

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=atVb4M1WHoQ. Acesso em: 30/09/14
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WKcoQVEy7vg. Acesso em: 30/09/14
5
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XCfgckoPPT0. Acesso em: 30/09/14
4
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incompleta. As apresentações foram feitas com problematizações e discussões
dessas abordagens. Para concluir foram abordados alguns temas como a chuva
ácida, o efeito estufa e formas alternativas de combater a poluição atmosférica.
No terceiro momento conhecido como aplicação do conhecimento (AC), as
informações e conceitos que foram trabalhados na organização do conhecimento
foram utilizados pelos alunos para analisar, interpretar tanto as situações iniciais que
determinam o estudo, como outras situações em contextos diversos (Delizoicov,
Angotti e Pernamuco, 2009). Neste momento os alunos receberam um material
contendo 15 questões do Exame Nacional do Ensino Médio − ENEM (Anexo 1)
referente ao conteúdo trabalhado na Organização do Conhecimento.
Essas questões foram inicialmente realizadas em sala de aula com consulta
ao material. Algumas questões foram resolvidas em casa. As questões foram
recolhidas em uma aula posterior e corrigidas em sala junto com os alunos.
Foi realizada uma aula experimental (Anexo 2) para determinar o teor de
álcool na gasolina de 3 postos de combustíveis da cidade de Londrina/PR. Em
grupos os estudantes resolveram quatro questões pertinentes a atividade.
Ao final de todas as atividades foi proposto um questionário individual,
baseado nas questões iniciais. Com as questões propostas buscou-se comparar e
avaliar as respostas dadas pelos estudantes a fim de investigar se eles conseguiram
(re)construir seu conhecimento tendo como base situações significativas, reais.
Em todas as etapas foram feitos registros dos dados, por meio de anotações
em caderno de campo e registros das atividades realizadas pelos estudantes e estes
serão apresentados a seguir.
Para análise dos dados faremos uso dos procedimentos e definições da
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÔES
O Projeto de Intervenção Pedagógica iniciou-se com a apresentação à
Diretora e a Equipe Pedagógica da proposta de trabalhar com os alunos do 3º ano,
turma B, do período matutino, expondo o tema e a forma como seria desenvolvido o
projeto e os objetivos a serem alcançados. Logo em seguida, apresentou-se às
ideias aos alunos que tiveram boa receptividade.
Nas questões referentes à Problematização Inicial (PI) buscou-se apresentar
situações em que os alunos expusessem o que pensam sobre o assunto.
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Na primeira pergunta acerca do que eles entendiam por Educação Ambiental
(EA) a maioria dos alunos responderam, que EA é uma forma de conscientizar os
indivíduos sobre os problemas ambientais, estudo sobre o meio ambiente, evitando
a poluição, queimadas, jogar lixo na rua. Uma das respostas que chamou a atenção
foi do estudante B20, transcrita a seguir: Eu entendo que Educação Ambiental é uma
organização para melhorar o país. O nosso país passa por grandes dificuldades
ambientais, a nossa sociedade não está ligando para o que pode acontecer no
futuro. Do jeito que estamos às pessoas poluindo cada vez mais [...] eu acho que
tem que ter Educação Ambiental. Na sua argumentação, o estudante B20 consegue
visualizar que a Educação Ambiental “é uma organização”, incluindo um grupo que
pode ajudar a sociedade, e que por meio dela pode-se evitar um mal maior.
Na Lei nº 9795/99 em seu Art. 1º, encontramos:
[...] entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida
e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999, Art.1)

No que diz respeito à segunda questão acerca das relações entre Ensino de
Química e a Educação Ambiental, a maioria dos alunos estabelece essa relação
mencionando elementos químicos, reações químicas, produtos químicos, fórmulas
químicas e experimentos que ocorrem na na natureza. Eles não conseguem
identificar o tipo de transformação que associa a Educação Ambiental e o Ensino de
Química, o aluno B38 relata: [...] muitas das formas de poluição ao meio ambiente
estão relacionados à química, pois geram reações.
As outras questões estão relacionadas aos conhecimentos que os estudantes
têm sobre a obtenção da gasolina e todos identificam que a gasolina vem do
petróleo e passa por um processo de obtenção, no entanto, eles desconhecem os
processos utilizados para obter os seus derivados, no caso a gasolina. Quanto à
relação entre o combustível fóssil (gasolina) e a poluição ambiental, a maioria dos
estudantes identifica que a queima da gasolina polui o meio ambiente, mas também,
não mencionam os gases produzidos pela queima que causam a poluição. Outros
alunos conseguem identificar o gás carbônico (CO2), como produto da queima da
gasolina e comentam que prejudica a camada de ozônio, provocando o efeito estufa.
Logo após os questionamentos iniciais, os alunos reuniram-se em grupos de
três ou quatro e fizeram a leitura do texto “Primavera Silenciosa” comentando a
biografia de Rachel Carson. Nesse momento os alunos mostraram-se bastante
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interessados e ficaram surpresos com a coragem e determinação da bióloga que
provocou uma reação na opinião pública acerca dos efeitos altamente nocivos e
alarmantes que os inseticidas, quando aplicados sem critério, podiam causar a
natureza, houve grande reação das indústrias de inseticidas com a denúncia feita
pela bióloga. Após a leitura do texto responderam algumas questões de
interpretação e os estudantes, em sua maioria, conseguiram associar os efeitos
nocivos dos inseticidas na natureza e a participação da bióloga em denunciar para o
mundo inteiro os males que estavam causando para a humanidade. Neste momento,
o grupo formado pelos alunos B01, B24, B32 fizeram o seguinte comentário: [...] a
humanidade voltou suas atenções para as suas próprias destruições biológicas,
causados pela civilização moderna despertando um senso de Educação Ambiental.
O referido grupo ressalta a importância da Educação Ambiental para
denunciar e intervir junto à população, delatando as multinacionais produtoras de
inseticidas clorados.
Outra questão abordada foi às consequências ambientais provocadas pelo
uso abusivo de inseticidas na natureza, contaminado pássaros e outros animais e
pouco a pouco o homem estava contaminando o seu meio ambiente com
substâncias tóxicas que, uma vez aplicadas, não eram mais eliminadas da natureza;
ao contrário, acumulavam-se, aumentando de concentração nos seres vivos,
inclusive vegetais, animais, leite e ovos, que constituem o alimento diário do ser
humano. Os alunos em sua totalidade reconhecem essa denúncia no texto.
Os estudantes reconheceram a importância do livro de Rachel Carson,
Primavera Silenciosa, para Educação Ambiental e Cidadania principalmente quanto
às proibições e as medidas de fiscalização do uso de inseticidas, nas plantações e
nos alimentos. Ainda no contexto de leitura e interpretação do texto, foi mencionado
o ano de publicação do livro 1962 e a sua importância para a época e abordou-se
que os combustíveis fósseis (gasolina) também são uma preocupação hoje,
considerando os efeitos nocivos que provocam ao ambiente. Para investigar acerca
dos conhecimentos prévios sobre o assunto questionou-se sobre como a sociedade
poderia contribuir para diminuir os impactos ambientais, provocados pela poluição
atmosférica. Alguns grupos conseguiram mencionar que a queima da gasolina
resulta na liberação de CO2, que prejudica a camada de ozônio, o Grupo 1
constituído pelos estudantes B7, B10, B31 e B38 mencionam [...] combustíveis fósseis
quando queimados, produzem gás carbônico que polui o meio ambiente, que pode
causar a destruição da camada de ozônio e o efeito estufa. Utilização de energia
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solar, redução de veículos, fazer o uso de materiais recicláveis e instalar o modo
comunista. Interessante que o grupo visualiza os efeitos nocivos provocados pela
queima da gasolina liberando o CO2 que também interfere na camada de ozônio e o
efeito estufa. Propõe alternativas para tentar resolver o problema ambiental com a
mudança de regime social, político e econômico − o comunismo. O tema Educação
Ambiental e o Ensino de Química, proporciona aos alunos uma discussão para além
dos conceitos químicos.
Pensamento já sinalizado por LIMA (2004) que expressa:
[...] entendemos o processo educativo como um processo libertador,
precisamos fornecer subsídios para que os aprendizes resgatem e exerçam
sua autonomia pensando por si próprios e realizando livremente as escolhas
que julguem mais adequadas às suas vidas e necessidades individuais e
sociais. (LIMA, 2004, p.92)

O grupo demonstrou um conhecimento sobre o gás que agrava o efeito
estufa, propôs uma alternativa para o uso do combustível fóssil e sinaliza para uma
mudança de regime político. Aparentemente, eles conseguem identificar que a
Educação Ambiental subsidia os aprendizes informações sociais, políticas e
econômicas capazes de transformar a sociedade, considerando que eles são
agentes transformadores.
Para fornecer mais informações, utilizando de recursos audiovisuais, os
estudantes discutiram o Art. 225, Capítulo VI do Meio Ambiente, conforme a
Constituição Brasileira de 1988, que diz:
[...] Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
poder público e à coletividade o dever de defender preservá-lo para os
presentes e futuras gerações.. (BRASIL, 1988, Art.225)

Logo após a exposição do Artigo, eles assistiram a três vídeos.
O primeiro vídeo HOPE (Ainda há tempo), tem como objetivo demonstrar que
o homem para atender as suas necessidades de consumo, explora o meio ambiente
de forma desordenada, provocando um desequilíbrio ecológico, entre outros o efeito
estufa. Independentemente do lugar onde o homem se encontra, do momento
histórico em que vive, ele sempre está em contato com a natureza. O mundo
capitalista incentiva o consumo material exagerado e sem limites, a ganância
permeia a sociedade e a ilusão de que o ser humano está separado do meio
ambiente, sem sofrer as consequências das suas atitudes. Após a apresentação os
alunos conseguiram entender a mensagem central do texto.
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O segundo sobre os Impactos Ambientais, o objetivo é demonstrar que as
belezas naturais, encantam o meio ambiente. A importância da flora e a fauna e
como elas estão sendo destruídas pelo homem, apontando as formas alternativas
para evitar tanta destruição. Houve uma reflexão por parte dos alunos sobre o
impacto ambiental provocado pela ação inconsequente do homem, concordando que
ainda há tempo para agirmos.
Para concluir as apresentações foi discutido o terceiro vídeo − Ecologia
Mental de Leonardo Boff. O vídeo discute que além da ecologia ambiental e social
há a ecologia mental, de valores e preconceitos. A agressão com a natureza nasce
dentro das pessoas por hábitos culturais. A ecologia mental é a chave para ter novas
mentes e novos corações.
Esse vídeo foi o mais discutido pelos estudantes pela abordagem
antropocêntrica, o homem o centro do universo. Chegaram à conclusão que a ação
humana não mede as consequências com a degradação ambiental agindo em
benefício próprio.
Depois das apresentações dos três vídeos, responderam uma questão acerca
dos direitos e deveres sobre o Meio Ambiente. A maioria dos alunos entende ser de
direito usufruir o que a natureza tem a oferecer, mas é dever preservá-la. O
estudante B28 relata “todos nós temos direitos e deveres, mas para que possamos
ter nossos direitos temos que cumprir com os nossos deveres, se todos nós temos
direito de respirar é por que temos o dever de cuidar do ar, não utilizando produtos
com CFC, utilizando combustíveis alternativos, etc. Temos o direito de derrubar uma
árvore para construir um móvel, mas temos o dever de plantar árvores. Cumprindo
nossos deveres temos todos os nossos direitos preservados”.
Na atividade que abordava um histórico do petróleo e sua utilização, os
estudantes leram o texto “Neblinas Venenosas” Foram abordados os efeitos da
industrialização, principalmente o uso de máquinas a vapor, cujas caldeiras eram
aquecidas a carvão mineral, as partículas de carbono e outros compostos químicos
existentes na fumaça do carvão, misturados e às reações químicas que ocorrem
dentro das gotículas de água, sob ação das radiações ultravioleta e outras que
fazem parte da luz solar, resultando na formação mais frequente do ácido nítrico e
sulfúrico e os seus efeitos no ambiente, provocando assim a formação das Neblinas
Venenosas.
Quanto às questões relacionadas ao texto, a primeira solicitava o significado
do termo smog, em que o texto esclarece a definição “Smoke (fumaça) com fog
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(neblina)”. De forma geral os alunos não tiveram dificuldade em identificar no texto.
Para a segunda; referente às substâncias químicas existentes na fumaça do carvão,
os alunos ficaram restritos ao texto, mas o Grupo 2 formado pelos alunos, B5, B9, B14
e B37 aproveitaram a oportunidade e procuraram na internet informações adicionais,
como “substâncias químicas presentes no carvão; monóxido de carbono (CO),
Óxidos de Nitrogênio (NO), Dióxido de enxofre (SO2), Hidrocarbonetos, Aldeídos,
Chumbo, Oxidantes Fotoquímicos, Mercúrio, etc.”
A terceira pergunta estava relacionada à reação química que forma o ácido
sulfúrico e o ácido nítrico, compostos responsáveis pelo efeito estufa. Os grupos em
sua maioria tiveram dificuldade em representar a reação química. Apenas um grupo
conseguiu identificar a reação na internet.
Embora com toda tecnologia à disposição dos estudantes e com a infinidade
de materiais disponíveis na internet os alunos apresentaram bastante dificuldade em
buscar e identificar as reações solicitadas.
A outra questão, referente a neblinas venenosas no campo, com altas
concentrações de inseticida e herbicida, formados a base de compostos
organofosforados (diazinon, paration e malation) e herbicidas (atrazina, simazina,
pendimetalina, alacloro e metalocloro) os estudantes deveriam procurar a fórmula
molecular e estrutural de dois compostos que formam os herbicidas e inseticidas e
quais os efeitos no ar, na água, no solo e para o homem. Essa atividade foi
concluída com sucesso, após encaminhamento dado pela professora de como
buscar pela internet as informações sugeridas na questão.
Seguiram as apresentações na sala de áudio visual, com apresentação oral
de slides, com questionamentos e debates, na obtenção do petróleo, regiões do
Brasil onde são encontrados, o processo de obtenção da gasolina, destilação
fracionada, craqueamento térmico e catalítico, os subprodutos do craqueamento,
índice de octanagem e a classificação da gasolina brasileira, o teor de álcool na
gasolina suas vantagens e desvantagens.
Para discutir a poluição ambiental foi apresentado aos alunos à combustão
completa e incompleta da gasolina, a formação da chuva ácida e suas reações
químicas envolvidas e para concluir a formação e consequência do efeito estufa.
Para

finalizar

os

alunos

resolveram,

individualmente,
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questões

selecionadas, em sua maioria, do ENEM, referente ao conteúdo específico. Foi
proporcionado duas aulas para tentarem resolver em sala de aula com os colegas e
com consulta ao material didático. A média de acerto foi de 8 questões.
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A seguir apresentamos no Quadro X, o número da questão, o número de
acerto de cada questão e o comentário dos resultados.
Quadro X: Questões resolvidas pelos estudantes, número da questão, acerto e
comentário.
Questão

1

Número
de
Acerto
27

2

20

3

03

4
5

26
11

6
7

19
28

8

13

9

08

10

13

11

02

12

23

13
14

17
05

15

06

Comentários

Questão relativamente fácil, a formação do petróleo no meio
aquático.
Questão que destaca os derivados do petróleo pela destilação
fracionada em ordem dos seus PE. Questão fácil.
Essa questão está relacionada com o processamento do petróleo
após a sua extração, texto menciona que entre os constituintes do
petróleo há os mais conhecidos, gasolina, querosene diesel e muitos
outros. Nessa questão o processamento solicitado é a reação
catalítica para obtenção de hidrocarbonetos de cadeia menores. A
maioria dos alunos entenderam que uma etapa envolveria a
destilação fracionada, para serem posteriormente separadas por PF.
Eles não conseguiram associar a destilação fracionada com PF.
Interessante que a questão anterior a maioria acerta a obtenção dos
derivados do petróleo em ordem crescente do PE. Consideraria, falta
de atenção.
Questão de fácil compreensão.
Questão que aborda tensoativo sintético para diminuir os impactos de
acidentes com hidrocarboneto. Questão de média dificuldade onde o
aluno deveria associar a solução paradodecil-benzenossulfonato de
sódio a solubilidade com compostos apolares.
Questão de interpretação de texto, bastante explicativo.
Texto explicando o efeito estufa, com grau de acerto bastante
significativo, apenas 2 alunos erraram. Esse tema foi muito discutido
com os alunos.
Questão interdisciplinar, abordando conhecimento de biologia e
química, a fotossíntese. Grau de acerto pequeno em relação a
discussão esclarecedora do tema.
Questão que envolve vários conhecimentos dentro da química,
fórmula química, nomenclatura, reações químicas com identificação
de reagentes e produtos. O aluno deveria montar reações químicas
da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerado pela
queima de combustíveis fósseis. Essa dificuldade foi detectada na
pesquisa para montar a reação química gerada pelo efeito estufa. Ela
não foi sanada no decorrer da Organização do Conhecimento.
Questão com muitos detalhes de informação, realmente confunde o
aluno.
Essa questão está relacionada com o calor de entalpia do metano,
butano e octano e pede a ordem crescente desses combustíveis. A
maioria colocou a alternativa D, justamente o oposto da resposta
verdadeira, eles podem ter confundido ordem crescente com
decrescente.
Questão com esclarecimento de “ilhas de calor” tornou-se mais fácil
resolvê-la.
Questão simples e de interpretação de texto.
Questão referente a termoquímica, conteúdo específico do segundo
ano.
Questão com dificuldade crescente, identificação de fórmulas
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químicas, montagem de equação química, balanceamento e cálculo
do coeficiente estequiométrico.

As questões foram resolvidas e discutidas pela professora em sala com os
alunos, após a entrega das respostas.
Quanto à atividade experimental desenvolvida com os alunos, esta investigou
o teor de álcool na gasolina. A turma foi dividida em 8 grupos, conforme disposição
das mesas no laboratório, cada aluno recebeu um roteiro para seguir conforme
realização da atividade, que foi conduzida pela professora.
Para realizar a atividade, foram coletadas gasolinas de 3 postos de
combustíveis distintos do Município de Londrina/PR.
Após a realização da atividade prática os estudantes efetuaram os cálculos e
responderam a 4 perguntas. Uma delas era sobre o sistema final (homogêneo ou
heterogêneo); quais os componentes presentes na fase mais densa e menos densa
da mistura; determinar a porcentagem de álcool na gasolina e se a gasolina
analisada estava adulterada.
Os estudantes resolveram as questões sem muitos problemas e para esta
aula contou-se com o auxílio de dois estagiários do curso de Licenciatura em
Química da Universidade Estadual de Londrina, que atenderam os grupos para
verificar as medições das provetas, orientação da resolução das atividades,
auxiliaram nos cálculos e nas questões. Os alunos ficaram entusiasmados fizeram
as atividades sem dificuldades e compreenderam os conceitos de mistura,
solubilidade, densidade, porcentagem.
Como não havia rolha para tampar a proveta utilizou-se um saco plástico para
misturar os líquidos. A gasolina foi adquirida por doação dos postos, quando
solicitado para fazer experimento em laboratório.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de desenvolver o tema Educação Ambiental e o Ensino de
Química foi uma oportunidade de abordar conceitos de química relacionados ao
Meio Ambiente. Toda a proposta foi pensada e organizada seguindo a abordagem
dos três Momentos Pedagógicos que ressalta que o conhecimento, além de ser uma
construção historicamente determinada, está acessível para qualquer cidadão e, por
isso, deve ser apreendido, para que se possa fazer uso dele.
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Com materiais diversificados, metodologia diferenciada e uso de tecnologias
foi possível estabelecer uma discussão acerca da problemática proposta
proporcionando uma aprendizagem diferenciada aos estudantes.
Ao final do projeto, os estudantes responderam a três perguntas ressaltando
pontos positivos, negativos e o que o projeto acrescentou como cidadão. De uma
forma geral os alunos gostaram do projeto, a aluna B34 relatou: adquiri conhecimento
sobre o petróleo e seus derivados e os problemas resultantes do seu uso, além de
conhecermos formas alternativas de preservarmos o ambiente, deixando-o sempre
melhor para nossa sobrevivência. Um ponto negativo destacada pela aluna foi a
extensão do trabalho. De forma geral, os alunos gostaram da oportunidade de
discutir conceitos de Química dentro das discussões em EA, o que pode ser
observado no relato do aluno B10 [...] enquanto cidadão pude ter noção do mal que
os agrotóxicos causam as plantações prejudicando a qualidade dos alimentos, do ar,
da água e da terra. Conheci formas alternativas de energia que podem melhorar e
prolongar a vida dos seres humanos no planeta, ter noção da qualidade da gasolina,
o efeito estufa, a chuva ácida e como cuidar do ecossistema.
Durante um ano foi proporcionado pelo Programa de Desenvolvimento
Educacional −PDE− momentos de reflexão, pesquisas e leituras a respeito do tema,
assim como aprender o uso da tecnologia para atender os alunos com metodologias
diferenciadas.
Algumas dificuldades foram encontradas, principalmente com a falta de
manutenção dos poucos recursos tecnológicos que a escola dispõe assim como
pessoal técnico encarregado de apoio a esses recursos. Material de laboratório de
química insuficiente, laboratório de informática com computadores sem manutenção,
internet deficitária, recursos audiovisuais em funcionamento precário, entre outros.
Contudo, foi possível contar com o apoio de dois estagiários do Curso de
Licenciatura de Química da Universidade Estadual de Londrina, que no momento
estavam realizando estágio de regência na escola e contribuíram muito para a
execução das atividades propostas, sem eles não seria possível ter realizado nos
prazos propostos.
Com a finalização do projeto, o reconhecimento por parte dos alunos no
cotidiano escolar , proporcionando a eles uma aprendizagem planejada, pesquisada,
contextualizada e o mais importante dispor de tempo para estudar juntamente com
orientação da professora de Instituição de Ensino Superior, valeu a pena.
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Anexos
Anexo 1 – Questões do ENEM
1 (ENEM 2000) Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos,
é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descrito abaixo. “O petróleo
é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo
dos oceanos primitivos cobertos de sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material
depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra
denominadas jazidas de petróleo.” (Adaptado de TUNDISI. Usos de energia. São Paulo: Atual Editora, 1991)
a) o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo, em razão de sua constante formação
geológica.
b) a exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas
c) a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes dada sua origem natural.
d) o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente, em todas as regiões,
independente da sua origem.
e) o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem
marinha ou em áreas submarinas.
2 (UCDB-MS) Estão em ordem crescente de ponto de ebulição os produtos obtidos na coluna de
fracionamento da destilação fracionada do petróleo:
a) gasolina, querosene, óleo, asfalto e parafina.
b) óleo diesel, gasolina comum, gasolina de aviação, querosene e óleo lubrificante.
c) gasolina de aviação, gasolina comum, querosene, óleo diesel e óleo lubrificante.
d) gás combustível, gasolina, óleo diesel e querosene.
e) gás combustível, gasolina, querosene, parafina e asfalto.
3 (UFSCAR-SP) Dentre os constituintes do petróleo, há aqueles conhecidos, que são usados como
combustíveis, como gasolina, querosene e diesel, mas há muitos outros que são empregados como
matéria-prima para produção industrial de diversos materiais, para as mais variadas aplicações. Após
a sua extração, o petróleo é transportado para refinarias, onde passa por diversos processos.
Assinale a alternativa correta relacionada com o processamento do petróleo.
a) Boa parte do petróleo brasileiro vem de regiões de águas profundas, mas isso não eleva o custo
da exploração.
b) A primeira etapa consiste numa destilação simples, para separar o composto de menor ponto de
ebulição a gasolina.
c) Uma etapa envolve a destilação fracionada do petróleo, na qual vários compostos presentes têm
suas estruturas reduzidas, para serem posteriormente separados por ponto de fusão.
d) Numa etapa chamada de craqueamento, frações sólidas de petróleo são trituradas para serem
utilizadas como fertilizante.
e) Uma fração constituída por hidrocarbonetos de cadeias longas sofre reação química catalisada,
para gerar hidrocarbonetos de cadeias menores.
4 (ENEM) Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a
diminuição dos gases causadores do aquecimento global?
a) Óleo diesel b) Gasolina c) Carvão mineral d) Gás natural e) Vento
5 (ENEM) Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de
grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura
ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecilbenzenossulfonato de sódio, um grande tensoativo sintético, para diminuir os impactos desses
acidentes. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente porque:
a) Promove uma reação de substituição no hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao ambiente.
b) A hidrólise do para-dodecil-benzenossulfonato de sódio produz energia térmica suficiente para
vaporizar o hidrocarboneto.
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c) A mistura desses reagentes provoca a combustão do hidrocarboneto, o que diminui a quantidade
dessa substância na natureza.
d) A solução de para-dodecil-benzenossulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto.
e) O reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto, o que facilita sua retirada do
ambiente.
6 (ENEM) Os ingredientes que compõem uma gotícula de nuvem são o vapor de água e um núcleo
de condensação de nuvens (NCN). Em torno desse núcleo, que consiste em uma minúscula partícula
em suspensão no ar, o vapor de água se condensa, formando uma gotícula microscópica, que,
devido a uma série de processos físicos, cresce até precipitar-se como chuva. Na floresta Amazônica,
a principal fonte natural de NCN é a própria vegetação. As chuvas de nuvens baixas, na estação
chuvosa, devolvem os NCNs, aerossóis, à superfície, praticamente no mesmo lugar em que foram
gerados pela floresta. As nuvens altas são carregadas por ventos mais intensos, de altitude, e viajam
centenas de quilômetros de seu local de origem, exportando as partículas contidas no interior das
gotas de chuva. Na Amazônia, cuja taxa de precipitação é uma das mais altas do mundo, o ciclo de
evaporação e precipitação natural é altamente eficiente. Com a chegada, em larga escala, dos seres
humanos à Amazônia, ao longo dos últimos 30 anos, parte dos ciclos naturais está sendo alterada.
As emissões de poluentes atmosféricos pelas queimadas, na época da seca, modificam as
características físicas e químicas da atmosfera amazônica, provocando o seu aquecimento, com
modificação do perfil natural da variação da temperatura com a altura, o que torna mais difícil a
formação de nuvens.
Paulo Artaxo et al. O mecanismo da floresta para fazer chover. In: Scientific American Brasil, ano 1, n.º 11,
abr./2003, p. 38-45 (com adaptações).

Na Amazônia, o ciclo hidrológico depende fundamentalmente
A) da produção de CO2 oriundo da respiração das árvores.
B) da evaporação, da transpiração e da liberação de aerossóis que atuam como NCNs
C) das queimadas, que produzem gotículas microscópicas de água, as quais crescem até se
precipitarem como chuva.
D) das nuvens de maior altitude, que trazem para a floresta NCNs produzidos a centenas de
quilômetros de seu local de origem.
E) da intervenção humana, mediante ações que modificam as características físicas e químicas da
atmosfera da região.
7 (ENEM) A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N 2) e oxigênio (O2), que somam
cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico (CO 2), vapor de água (H2O), metano
(CH4), ozônio (O3) e o óxido nitroso (N2O), que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os
gases traços, por serem constituídos por pelo menos três átomos, conseguem absorver o calor
irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é
chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial (século XIX), a concentração de gases
traços na atmosfera, em particular o CO2 , tem aumentado significativamente, o que resultou no
aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente
envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento.
BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e comunidades. A.G.
Moreira & S. Schwartzman. As mudanças climáticas globais e os ecossistemas brasileiros. Brasília: Instituto de
Pesquisa Ambiental da Amazônia, 2000 (adaptado).

Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é
A) reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela
industrialização refrigerada.
B) promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à
produção de CH4.
C) reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em absorver o CO 2 da
atmosfera.
D) aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver grande quantidade de
calor.
E) remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor.
8 (ENEM) A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos
fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química que, juntamente com água e gás
carbônico (CO2), é utilizada para a síntese de compostos orgânicos (carboidratos). A fotossíntese é o
único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos,
incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os
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processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração
celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente
(biomassa) como em tempos remotos (combustível fóssil), é resultante da atividade fotossintética. As
informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de
fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir que:
A) o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético.
B) os carboidratos convertem energia solar em energia química.
C) a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol.
D) o processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera.
E) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento de CO 2
atmosférico.
9 (ENEM) O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental,
econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em
maiores proporções na água da chuva são o H 2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a
água, o HNO3, o HNO2, o H 2SO4 e o H 2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a
partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de
combustíveis fósseis.
A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como
também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para
minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos
citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas?
A) HNO3 e HNO2 B) H2SO4 e H2 SO3 C) H2SO3 e HNO2 D) H 2SO4 e HNO3 E) H2CO3 e H2SO3
10 (UFPI 2003) Para um melhor aproveitamento dos recursos naturais, algumas das frações do
petróleo podem sofrer transformações em outros tipos de compostos químicos. Sobre essas
transformações assinale a alternativa correta.
a) a isomerização transforma alcanos de cadeia ramificada em alcanos de cadeia normal.
b) o craqueamento pode converter hidrocarbonetos de ponto de ebulição mais altos em gasolina.
c) a diminuição da ramificação nos alcanos melhora o desempenho da gasolina.
d) a polimerização pode levar à formação de compostos halogenados.
e) o craqueamento térmico, realizado na ausência de um catalisador , produz, principalmente
hidrocarbonetos de cadeia ramificadas.
11 (ENEM) Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira preocupante, sendo
esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO 2 durante a queima de combustíveis
fósseis para geração de energia. O quadro traz as entalpias-padrão de combustão a 25 ºC do
metano, do butano e do octano.

À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia,
cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse
sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do
gás liquefeito de petróleo (GLP) e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos,
é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO 2 gerado, a
ordem crescente desses três combustíveis é:
A)
B)
C)
D)
E)

gasolina, GLP e gás natural.
gás natural, gasolina e GLP.
gasolina, gás natural e GLP.
gás natural, GLP e gasolina.
GLP, gás natural e gasolina.
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12 (ENEM) Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das "ilhas de calor",
espera-se que o consumo de energia elétrica.
A) diminua devido a utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas.
B) aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa.
C) diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias.
D) aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências.
E) diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada.
13 (ENEM) No ano de 2000, um vazamento em um duto de óleo na baía de Guanabara (RJ) causou
um dos maiores acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o
equilíbrio da cadeia alimentar de toda a baía. O petróleo forma uma película na superfície da água, o
que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização de fotossíntese
pelas algas, que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Além disso, o derramamento de óleo
contribuiu para o envenenamento das árvores e, consequentemente, para a intoxicação da fauna e
flora aquáticas, bem como conduziu à morte diversas espécies de animais, entre outras formas de
vida, afetando também a atividade pesqueira.
LAUBIER, L Diversidade da Maré Negra. In: Scientific American Brasil. 4(39), ago. 2005 (adaptado).

A situação exposta no texto e suas implicações:
A) indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho.
B) alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa.
C) ilustram a interdependência das diversas formas de vida (animal, vegetal e outras) e o seu habitat.
D) indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sua
sustentabilidade mesmo em condições extremas de poluição.
E) evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste
com a baixa capacidade das espécies vegetais, que estão na base da cadeia alimentar hídrica.
14 (ENEM) Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio
de processos químicos endotérmicos que mais tarde podem ser revertidos para liberar calor.
Considerando a reação:

e analisando-a como potencial mecanismo para aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se
que se trata de uma estratégia:
A) insatisfatória, pois a reação apresentada não permite que a energia presente no meio externo seja
absorvida pelo sistema para ser utilizada posteriormente.
B) insatisfatória, uma vez que há formação de gases poluentes e com potencial poder explosivo,
tornando-a uma reação perigosa e de difícil controle.
C) insatisfatória, uma vez que a a formação do gás CO que não possui conteúdo energético passível
de ser aproveitado posteriormente e é considerado um gás poluente.
D) satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com absorção de calor e promove a formação das
substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para a obtenção de energia e
realização de trabalho útil.
E) satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com liberação de calor havendo ainda a formação
das substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para a obtenção de energia
a realização de trabalho útil.
15 (ENEM) As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez
mais frequentes. A maior parte dos meios de transportes de massa é, atualmente, movida pela
queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta
saber que um carro produz, em média, cerca de 200 g de dióxido de carbono por km percorrido.
Revista Aquecimento Global. Ano 2, nº 08. Publicação do Instituto Brasileiro de Cultura Ltda.

Um dos principais constituintes da gasolina é o octano (C 8H18). Por meio da combustão do octano é
possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que
representa a reação química desse processo demonstra que
A) no processo há liberação de oxigênio, sob a forma de O2.
B) o coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 do octano.
C) no processo há consumo de água, para que haja liberação de energia.

22

D) o coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano.
E) o coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 octano.

Anexo 2 – Roteiro da atividade experimental
Aula Prática de Laboratório: Determinação da percentagem de álcool na gasolina.
Materiais e reagentes:
01 proveta de 100 mL;
Bastão de vidro;
50 mL de gasolina comum;
50 mL de água

Procedimento:
1) Colocar 50 mL de gasolina comum em uma proveta de 100 mL, mais ou menos 0,5 mL com
tampa.
2) Completar o volume até 100 mL com água.
3) Fechar a proveta, misturar os líquidos invertendo-a 5 vezes.
4) Manter em repouso até a separação das duas fases.
5) Ler o volume de ambas as fases.
6) Denominar o volume da fase aquosa V1.
7) Subtrair de V1, 50 mL e denominar este novo volume de V2, conforme a seguinte equação.
V2 = V1 – 50 mL
8) Calcular a % de álcool na gasolina, através da seguinte relação:
50 mL ------------------------ 100 %
V2 ________________ X %
Lembre-se:
a ) Petróleo e seus derivados (gasolina, querosene, óleo diesel, etc.) são compostos apolares: a
água é polar.
b) O etanol é uma substância polar e apolar. Dissolve tanto em água como em gasolina. A interação
entre as moléculas de água e a parte polar do etanol é muito intensa – ligações com hidrogênio.
Essas ligações são forças mais intensas do que as que existem entre a parte apolar do etanol e as
moléculas de gasolina, o etanol se dissolve de preferência na água. Apresenta solubilidade maior em
água.
Agora, responda:
1 – O sistema final é homogêneo ou heterogêneo?
2 – Quais os componentes presentes na fase mais densa e menos densa da mistura?
3 – Determine a porcentagem de álcool na gasolina.
4 – A gasolina analisada está adulterada?

23

