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Resumo: O artigo relata o projeto de intervenção pedagógica com a temática acerca da aplicação de 
metodologias pedagógicas relacionadas à química sintética, com ênfase em tecnologias sustentáveis 
e enfoque na Química Verde. O projeto focou o desenvolvimento de metodologias inovadoras nas 
aulas de química para o aprendizado cognitivo do aluno com um olhar ambiental correto, envolvendo 
aspecto econômico na busca da autossustentabilidade, com a contextualização ambiental entre os 
conteúdos estruturantes da química sintética e biopolímeros no ensino apresentando os doze 
princípios da Química Verde. As atividades do projeto foram desenvolvidas com os alunos do Centro 
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos no município de Pato Branco, Paraná, no 
período de 01 de setembro a 20 de outubro de 2015. Os resultados indicam que a análise e 
experiência dos professores participantes do Grupo de Trabalho em Rede contribuem para os 
objetivos pretendidos inicialmente, instrumentalizando a unidade didática a melhorar a pesquisa em 
sala de aula, auxiliando os alunos no desenvolvimento da habilidade de questionar, argumentar, 
repercutindo diretamente na autonomia e cidadania do aluno. Observou-se que a sustentabilidade 
consiste em um desafio necessário a se desenvolver no educando um entendimento de mundo e 
interação com o meio ambiente, fazendo escolhas alternativas, respeitando os limites do eco sistema, 
substrato da sobrevivência humana como espécie.  
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1 Introdução 

 

 Por longos séculos, a natureza foi conhecida como fonte de recursos 

concebidos como “infinitos”; desta forma, na cultura humana não há um sentimento 

de preservação do meio ambiente. Os problemas ambientais da atualidade têm 

relação com aspectos socioculturais e históricos do ser humano em relacionar-se 

com a natureza. 

 A crise ecológica também é uma crise de valores humanos, da ética em todas 

as dimensões e traz à tona novos pensamentos, conflitos, possibilidades, soluções e 

comportamentos, porém ainda é possível resgatar para equilibrar. 

 

Muito tempo o homem vem retirando da natureza materiais úteis ao seu 
conforto, madeira, borracha, lã, seda, algodão, couro e pele de animais 
empregados na fabricação de artigos do dia a dia, tais como móveis, pneus, 
roupas, calçados e tapetes. A evolução da tecnologia possibilitou que 
materiais naturais fossem processados e, após passarem por modificações 
adequadas, fornecessem produtos com importantes aplicações (CANTO, 
2004, p. 1). 
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 As modificações adequadas somente são possíveis por intermédio de 

reações químicas apropriadas obtidas através da síntese que transforma os recursos 

naturais em novos produtos. Sabe-se que a demanda por produtos versáteis de 

baixo custo é muito grande; assim, com investimentos em tecnologia de ponta 

pretendem atender todas as classes sociais de acordo com o plano de governo 

federal atual. 

 Para se fornecer produtos leves e resistentes, versáteis e relativamente 

baratos, depara-se com alguns problemas, tais como a não degradação de produtos 

que acabam acumulando em lixões ou sendo transportados de país em país. 

 Este trabalho é uma proposta de um projeto de intervenção pedagógica tendo 

como tema a aplicação de metodologias pedagógicas práticas em química sintética, 

com ênfase em tecnologias sustentáveis e enfoque na Química Verde (QV). 

 O tema abre muitas portas para estudos, é atraente e instigante e enfoca o 

desenvolvimento de metodologias inovadoras nas aulas de química, para 

desenvolver o aprendizado cognitivo do aluno com um olhar ambiental correto. 

 A preocupação com os impactos ambientais promovidos pelo homem vem 

aumentando gradativamente fazendo com que busque alternativas inovadoras com 

o intuito de reduzir os efeitos destes impactos; isto deve ser feito de forma 

organizada, inteligente, sem radicalizar o modo de vida humano. 

 Assim como as pessoas, a natureza se equilibra pelo gasto e reposição de 

energia. Práticas sustentáveis em crianças e jovens buscam desenvolver processos 

educativos permanentes e continuados, capazes de sensibilizar o indivíduo e a 

coletividade para a construção de conhecimentos, valores, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a construção de uma sociedade de direitos, 

ambientalmente justa, com uma proposta inclusiva, de respeito aos direitos humanos 

e à qualidade de vida valorizando as diversidades que influenciarão diretamente 

quando adulto. 

 A educação ambiental está inserida nos saberes de atitudes e valores, 

sempre tem estado presente no sistema de ensino, ainda que de uma maneira 

implícita. Incorpora-se como um conteúdo próprio da ação de competência escolar, 

presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, BRASIL, 1998). 

 A escola está cada vez mais presente na vida das pessoas; quanto mais 

complexas as sociedades, mais tempo de escolaridade tendem ter as pessoas, 



 

formando redes de relacionamentos. Nela, estudantes e seus familiares, professores 

e outros funcionários interagem durante parte significativa de suas vidas.   

 Mesmo com a legislação, a tecnologia e o planejamento energético 

relacionados com diferentes maneiras estratégicas de ajudar aos impactos do 

planeta, nenhum é tão eficiente quanto a educação. Sem ela, as leis não vingam e a 

tecnologia fica sem ter quem a desenvolva. 

 Considerando a necessidade de um contínuo desenvolvimento econômico, 

social e ambiental sustentável, com vistas à manutenção e melhoria de qualidade de 

vida mundial, torna-se imperiosa uma nova conduta no ensino de química e até 

mesmo interdisciplinar para o aprimoramento de técnicas e metodologias que se 

adéquem a uma forma não prejudicial ao entorno. 

 

Um dos passos poderia ser uma redução sucessiva da cultura da 
obsolescência de paradigmas decrescentes; o outro, a aplicação dos doze 
princípios da química verde. Estes podem ser implantados como novos 
métodos de ensino que conscientizem o educando, como usar melhor os 
recursos naturais, encontrar novas matérias-primas, gerar menos resíduos e 
reciclar o máximo (STANLEY; MANAHAN, 2014, p. 30). 

 

 A proposta deste projeto envolve a abordagem da utilização de recursos 

renováveis como a aplicação de biopolímeros obtidos a partir do bagaço da cana de 

açúcar que é um resíduo da indústria de álcool e açúcar; amido de milho; mandioca 

e proteínas do leite (caseína). As práticas pedagógicas no desenvolvimento das 

estratégias utilizadas envolveram os princípios da Química Verde, os aspectos 

sócios científicos, questões ambientais, políticos, econômicos, éticas, sociais e 

culturais relativas à ciência e a tecnologia, visando lucros e respeitando os limites do 

equilíbrio do planeta à sustentabilidade. 

 Os objetivos específicos são: propor metodologias de ensino, práticas 

contextualizadas na área educacional ambiental, relacionadas à química sintética, 

conhecendo os conteúdos historicamente construídos dos biopolímeros e assim 

 Possibilitar que o aluno obtenha entendimento do mundo e sua interação com 

o meio ambiente, uma vez que o planeta vem sendo atingido por vários problemas 

impactantes que correspondem a esse campo de conhecimento.  

 Refletir criticamente contemplando o conteúdo estruturante; química sintética, 

sobre a destinação dos resíduos sólidos. 



 

 Despertar no educando escolhas alternativas de desenvolvimento 

sustentável, respeitando os limites dos ecossistemas substrato de nossa própria 

sobrevivência como espécie. 

 Proporcionar oportunidade de comércio, tendência de mercado sócio justo, 

ambientalmente correto, transformando os resíduos em matéria-prima, buscando 

conhecimento técnico de processo produtivo, oferecendo um espaço de diálogo em 

percurso formativo para promover o educando. 

 Apoiar e somar as ações de educação ambiental que já acontecem, no 

sentido de fomentar a reflexão-participação-ação sobre processos educacionais 

contínuos e sustentáveis. 

 O projeto de implementação pedagógica foi realizado com 25 alunos do 

Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) de Pato 

Branco, localizado à Rua Tapajós, 777, centro, no município de Pato Branco, 

Paraná, no período de 01 de setembro a 20 de outubro de 2015. 

 O projeto foi desenvolvido em etapas a seguir (Quadro 1).  

 

Sessão 1:  Recursos naturais 
As escolhas fazem a diferença: trabalhamos a obsolescência programada, como se 
tornar sustentável e acompanhar a tecnologia. 
Os indicadores de sustentabilidade foram promovidos pelos alunos através de um 
júri simulado em sala de aula: recursos naturais e os impactos ambientais, como 
resolver a situação sem radicalizar. 

Sessão 2:  A era dos plásticos 
Após conhecer os históricos dos polímeros, os alunos pesquisaram o tempo de 
decomposição de diferentes tipos de polímeros; através de grupos realizaram os 
experimentos selecionados que atendem os critérios citados e podem ser realizados 
com materiais de fácil acesso.  

Sessão 3: Polímeros naturais e artificiais: após estudar os conceitos das reciclagens e 
conhecermos algumas fórmulas moleculares, estrutural, as utilidades dos polímeros 
visitamos a empresa de reciclagem Química Sordi Plásticos Pato Branco, onde os 
alunos, professores e empresária conheceram, na prática, a matéria-prima até o 
produto final. 

Sessão 4:  Biopolímeros 
O trabalho foi realizado conhecendo alguns tipos de biopolímeros; optou-se por uma 
atividade demonstrativa realizada na visita pedagógica na empresa Sementes 
Guerra observando a produção de bioplásticos a partir de milho híbrido com tempo 
de decomposição de 180 dias na natureza.  
Realizado em sala de aula devido à falta de laboratório na escola os experimentos 
com as frutas banhadas em biopolímeros aumentando o tempo de utilização na 
prateleira do supermercado. http://arq.e-escola.pr.gov.br/pde2012/12143-91.pdf 

Sessão 5:  Participação de Workshops apresentado pelo Sebrae. 
Os alunos se deslocaram até o Sebrae/SESI, nos laboratórios, e realizaram alguns 
experimentos da apostila “50 experimentos de Química verde” debatendo os 
resultados encontrados. 

Sessão 6:  Química Verde e os desafios no novo milênio. 
Definindo conceitos buscando reduzir ou eliminar o uso de gerações nocivas a saúde 
humana.  



 

Elaboração de uma carta para o secretário do meio ambiente solicitando a palestra 
sobre as iniciativas do poder legislativo segundo o enunciado da Química Verde.  

Sessão 7:  Palestra e visita ao Aterro Sanitário e barracão de triagem da Prefeitura Municipal de 
Pato Branco abordando o tema “Aspectos sociais, científicos, políticos, ambientais, 
econômicos e culturais relacionados aos 12 princípios da Química Verde.” 

 

2 O ambiente natural e o uso do plástico nas atividades humanas 

 

2.1 Aportes às questões ambientais atuais 

 

 Apesar das questões ambientais fazerem parte permanente da mídia e ser 

um tema exaustivo em escolas, é primordial a conscientização da população em 

práticas simples do dia a dia, mas que repercutem com grande impacto para uma 

vida de recursos sustentáveis parecem ações simples, entretanto, relevantes para 

um planeta que está próximo a exaustão. 

A Constituição Federal, em seu artigo 225 estabelece que: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 2010, p.37). 

 

 Apesar de existirem leis responsáveis pela manutenção e equilíbrio do 

planeta, em um país capitalista como o Brasil, com processos industriais em grande 

escala, onde cada vez mais se produz e mais se consome o aumento de utilização 

de recursos naturais e a produção de resíduos, vem preocupando a humanidade.  

 Entende-se que para ativar e manter a economia é necessário em um país, 

produzir e consumir a um nível muito grande, isso influenciando a melhoria na 

qualidade de vida e dos ganhos mais elevados, a população consome muito e 

interfere diretamente contribuindo na extração de recursos. 

 

Nos dados de nível de consumo entre países ricos e pobres, fica clara a 
disparidade existente na qual o primeiro supera enormemente o segundo. 
Sem contar que os países ricos incentivam a extração de recursos nos 
países subdesenvolvidos para suprir suas necessidades, uma vez que seus 
recursos já se encontram esgotados há muito tempo, e até então 
continuam tendente em desovar os seus resíduos, em países de terceiro 
mundo dizendo ser sub produtos (FREITAS, 2011, p. 12). 

 

 Outro ponto que favorece o surgimento de problemas ambientais é o 

crescimento demográfico sem controle e que, para atender as suas necessidades 



 

não tem limites de uso da quantidade de recursos naturais, fazendo com que as 

mudanças ambientais que visivelmente veem ocorrendo, mostrem que este quadro é 

insustentável. 

 Segundo Cozetti: 

 

A urbanização concentrou cerca de 85% dos brasileiros nas cidades, nas 
últimas décadas, e tornou os resíduos uns dos grandes problemas das 
áreas metropolitanas. Ao redor das montanhas, de restos de todo tipo, uma 
população sobrevive de catar e vender material reciclável. Calcula-se que o 
país perca quatro bilhões de dólares anuais com materiais que deixam de 
ser aproveitados. O tema se tornou um desafio de múltiplas fases, 
sobretudo social e ambiental (COZETTI, 2001, p.10). 

 

 Diante de todos esses problemas, não basta apenas denunciar os estragos 

feitos pelo homem na natureza: é necessário um processo educativo, com atitudes 

pró-ambientais e sociais, porém já se pensando em soluções. A pesquisa mostra 

que de acordo com algumas linhas de pensamento apresentadas, chega-se à 

conclusão de que essa questão está ligada muito mais ao modelo de consumo do 

que propriamente à densidade demográfica. Nota-se que a urbanização do planeta 

cresce aceleradamente, a população das cidades deverá dobrar até 2025 atingindo 

a marca de 8,2 bilhões de habitantes, trata-se de uma urbanização intensa, e o que 

é pior, desordenada. 

 Para o secretário geral da Habitat II, N’Dow, Wally (2011, p.55) quanto à 

poluição: “A cada ano 10 milhões de pessoas  morrem  nas  cidades  por  causa  da  

poluição,  derivada  de produtos e sub produtos depositados em qualquer lugar, falta 

de saneamento e de água tratada encanada [...] nenhuma guerra matou tanto”. 

 

2.2 Os resíduos e o seu destino 

 

 O destino dos resíduos é um dos temas de maior relevância, trata-se de saber 

como se livrar do que é considerado inservível e de reconhecer que se está diante 

de um problema ambiental de grandes proporções. O consumo é feito sem qualquer 

preocupação com a destinação das sobras, popularmente chamado de lixo, mesmo 

sabendo a situação na qual se encontram os recursos naturais. Uma das soluções 

que poderia ser verificada é o modelo de desenvolvimento dos produtos no mercado 

que apresentam pouco tempo de vida útil; na prática esta análise é referida como 

“do berço ao túmulo” (CORRÊA; ZUIN, 2009, p. 18). 



 

 “A análise do Ciclo de Vida de um produto compreende desde a extração dos 

recursos naturais até as matérias-primas, necessários à sua produção, disposição 

final do produto ao fim de sua vida útil” (VALLE, 2004, p. 145). 

 A norma que regulamenta o impacto do ciclo de vida de um produto é o ISO 

14.042:2000. A análise pela norma ISO não compreende os aspectos 

mercadológicos que analisa o produto desde a sua introdução no mercado 

(nascimento), até a sua retirada (morte). (BARBIERI, 2006, p. 145-6). 

 Todo produto, aceito pelo mercado, tem um ciclo de vida bem definido, ou 

seja, tem: gestação, nascimento, crescimento, maturidade, envelhecimento e morte, 

exatamente como nós seres humanos. A morte de um produto tem duas 

consequências bem definidas, uma para o fabricante e outra para o consumidor e a 

sociedade. Para o fabricante a morte significa descontinuidade de produção, parada 

nas vendas e perda de lucros, por este motivo é que as empresas devem estar 

sempre pesquisando e desenvolvendo novos produtos; caso contrário a empresa 

morre junto com o produto.  Para o consumidor a morte significa não disponibilidade 

do produto. 

 E para a sociedade, por mais simples que seja, todo produto causa um 

desequilíbrio ecológico, desde a coleta da matéria prima, fabricação, uso e descarte, 

em toda a cadeia produtiva existe impacto. Um dos grandes desafios atual da 

humanidade é exatamente este: produzir cada vez mais, com o mínimo de impacto 

ambiental. 

 A Química, neste contexto, aparece como uma grande vilã, associada direta 

ou indiretamente aos problemas ambientais que, em muitos momentos de conflitos 

se esquece de que a partir desta ciência aconteceram muitas contribuições e 

avanços para a melhoria da qualidade de vida. Pode ser citado o aumento de 

expectativa de vida em nossa espécie, e manutenção de outras, tais como: 

medicamentos, vacinas, tecnologias, entre outros.  

 Essa ciência está presente em praticamente todos os produtos utilizados pelo 

homem em dia-a-dia, tem forte participação no Produto Interno Bruto (PIB) dos 

países desenvolvidos e o consequente impacto na vida econômica do país, devido 

ao volume de produção, número de empregos gerados e envolvimento com todas as 

atividades da cadeia produtiva. 



 

 De forma geral, os processos produtivos são extremamente dispendiosos e 

poluentes. Após mais de 250 anos, da primeira revolução industrial, os recursos 

naturais ainda são mal utilizados. 

 Apenas para ilustrar tal fato é transcrita a seguinte afirmação, citada por 

Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 699), com dados de 1996. “Para suprir as 

necessidades básicas de uma pessoa nos EUA são necessários 4,9 hectares de 

terra. Na Holanda são necessários 3,2 hectares e na índia apenas 0,4 hectare”. 

 Calculada dessa maneira, a pegada ecológica da Holanda cobriria 15 vezes a 

sua área. A pegada ecológica da índia é 1,35 da sua área. Entretanto, se o mundo 

inteiro vivesse como os norte-americanos, seriam necessários três planetas Terra 

para suprir as necessidades da população atual.  

 Considerando a necessidade de um contínuo desenvolvimento econômico, 

social e ambiental sustentável, com vistas à manutenção e melhoria da qualidade de 

vida em todo o globo, torna-se imprescindível uma nova conduta para o 

aprimoramento de técnicas e metodologias, com a geração cada vez menor de 

resíduos e efluentes tóxicos; essa filosofia é conhecida como Química Verde. 

 Segundo Correa e Zuin (2009, p.9), podem ser definidas como utilização de 

técnicas químicas e metodologias que reduzem e eliminam o uso de solventes 

reagentes ou geração de produtos e subprodutos tóxicos, que são nocivos à saúde 

humana e ao meio ambiente. 

 Quando otimizado o uso de reagentes e aumentada a vida útil dos produtos 

desenvolvidos o planeta se torna mais sustentável. Neste sentido, a sustentabilidade 

apresenta muitos conceitos diferentes: se pressupõe que algo deve ser sustentado, 

ser mantido; na concepção ambiental deveriam ser os recursos naturais. 

 O planeta tem a parte da litosfera, solos, minérios, a hidrosfera, a atmosfera, 

o ar; esses são os meios abióticos e a biosfera, vegetais e animais, meios biótipo, 

então, como poderiam ser usados os recursos sem esgotá-los. 

 Um dos pontos positivos seria reutilizar: significa utilizar novamente de outra 

forma, reciclar começar um novo Ciclo de Vida. Por exemplo, o pote de vidro pode 

ser derretido e transformado em outro produto, apesar desta fase estar representada 

como uma parte negativa dos lucros, ou seja, como custos, o reuso ou reciclagem 

de um produto pode até gerar um lucro indireto. 

 Segundo Calderoni, a reciclagem de alguns materiais significa economia de 

energia, quando comparada com o que seria gasto a partir das matérias-primas. 



 

Alguns exemplos podem ser citados: 71% para o papel; 78,7% para o plástico; 95% 

para o alumínio; 74% para o aço; e, 13% para o vidro (CALDERONI, 1998 apud 

ABRANTES, 2001, p.103). 

 Revendo o passado e comparando com o presente faz-se análises do futuro. 

A vida instintiva atendia para as necessidades da manutenção, a reposição do 

alimento pela natureza era igual ao equilíbrio natural. Com a evolução do homem, a 

capacidade de pensar e criar passa de um planeta antrópico, onde deixou de ter 

uma vida instintiva de atendimento de necessidades básicas de sobrevivência, para 

uma fase antrópica de atendimento na busca de melhoria na qualidade vida. Inicia a 

criação e inovação de produtos, conhecimento de novas culturas, informação e 

tecnologia, onde o mundo se adaptou a outras necessidades e a natureza não 

consegue satisfazer a reposição, acontecendo o desequilíbrio natural. 

 As necessidades são atendidas por meio de produtos, onde essas 

mercadorias são bens de consumo e serviço; este é obtido a partir dos recursos 

naturais. O Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum (1987), como ficou 

conhecido o documento, definiu desenvolvimento sustentável com “Aquele que 

atende as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1987, p.1). 

 Este Relatório Brundtland fez parte da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (1987), seguido da Agenda 21, um dos principais 

resultados da Conferência Eco-92 ou Rio-92, ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil, em 

1992. 

 Porém, indaga-se, qual o número de gerações futuras? O tema é amplo e 

indefinido, então por mais sustentavelmente que os produtos naturais sejam 

consumidos, chegará um momento que não será suficiente. O estoque de átomos e 

moléculas é finito, porém, constante; desta forma a questão se torna econômica, e 

as consequências uma questão ambiental. 

 O caminho entre o recurso natural e o produto está ligado diretamente com 

desenvolvimento tecnológico, juntamente a busca pela qualidade de vida, que vem 

lesando o meio ambiente e, como consequência um paradoxo: piorou a qualidade de 

vida. 

 Com base nestas realidades cujas informações podem ser comprovadas, a 

situação passa a incomodar e alguns críticos iniciam por se expressar e colocar na 

imprensa, “redução dos reagentes e dos subprodutos”, e suas consequências. 



 

Aparecendo o outro lado, nasce uma nova visão de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, onde autores determinam o que deve ser 

ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente justo (BAIRD, 2002).

 Entende-se que impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, 

sendo que suas causas podem ser naturais ou impactos provocados pelo homem 

interagindo com o meio ambiente, extorsão de recursos naturais, transformação de 

uso do meio físico, e descartes de rejeitos. 

 A educação não pode parecer alheia às novas condições do seu entorno e 

assim o campo da Química torna-se especialmente útil, problematizada e reflexiva 

através de uma visão ampla para possíveis soluções apontadas, as quais, em 

conjunto, buscam quantificar e qualificar os poluentes. Em algumas vezes, a 

Química Ambiental busca formas de atenuar os impactos ambientais enquanto que a 

Química Verde se preocupa em elaborar, ou reformular rotas sintéticas, de tal forma 

transformá-las em menos impactantes ao meio ambiente (IPEA, 2010).  

 As atividades industriais passam por mudanças importantes, causadas por 

várias ameaças, e pela percepção de oportunidades. No caso do Brasil o cenário 

está unindo forças com universidades somando pontos positivos, entre ambos os 

lados, em recuperação e economia da matéria prima, junto à inovação. 

 A demanda dos produtos químicos é causada pela eficiência em 

desempenhar inúmeras funções; essas devem ser desenvolvidas através de 

associações de autossustentabilidade, aplicando métodos já encontrados no 

processo dos doze princípios de Química Verde, que contribuem na minimização 

dos lançamentos de poluentes na atmosfera, e a formação de subprodutos e 

resíduos sólidos e líquidos, em um sistema de tecnologia ou operações que reduzam 

o consumo de energias, investindo e promovendo a utilização cíclica de materiais e 

reagentes (IPEA, 2010).  

 Ainda dentro do ciclo são relacionadas tecnologias inovadoras, experimentos 

desenvolvidos em biopolímeros a partir de caseína, proteína do leite, um filme 

aplicado em frutas com objetivo de aumentar seu tempo de prateleira. As práticas 

são desenvolvidas com objetivo de informar sobre a criação que reduzam as 

dependências de matéria-prima não renovável, através do incentivo e utilização de 

fontes renováveis viabilizando a biodegradação ou até mesmo a reciclagem após o 

uso na indústria. 

 



 

2.3 O plástico e o uso popular 

 

 Os plásticos, popularmente chamados, são a grande parte dos polímeros e 

abundantes. Esses materiais são tão essenciais como metais, papel e madeira, 

porém, com essas novas películas descobertas e comercializadas significou mais 

produtos no mercado, entrelaçado com o aumento da população, tornando-se cada 

vez mais claros os problemas ambientais. Muitos deles são derivados de fósseis e 

combustíveis, ambos de petróleo, apesar de estarmos com autossuficiência na 

produção ao mesmo tempo está se esgotando, sem contar a degradação de um 

polímero desta mesma matéria-prima. 

 A evolução dos plásticos já vem acontecendo desde a antiguidade, porém, 

naquela época só eram usados polímeros naturais; a ciência que domina o processo 

de evolução só aparece a partir da metade do século XIX. Naquela época 

começaram a surgir os modificados e somente no século XX, os processos de 

polimerização foram viabilizados, permitindo a síntese plena dos polímeros; a partir 

de meros, estes vêm sendo aperfeiçoados (GORNI, 2010). 

 De acordo com Gorni (2003), na evolução dos materiais poliméricos ao longo 

do tempo, em 1.000 a.C. os chineses descobrem o verniz de uma árvore (Rhus 

vernicflua), aplicado em uma forma de revestimentos impermeáveis e duráveis que 

foi utilizado para móveis domésticos até 1950.  

 Em 79 a.C. deu-se a descoberta do âmbar, uma resina termoplástica 

provenientes de árvores fossilizadas, que permite a fabricação de pequenas peças 

através de moldagem por compreensão. Plínio, o Velho, cita esse material em sua 

obra História Natural (23-79 A.C.). (GORNI, 2003). 

 Em 0 a.C. houve a descoberta do chifre como um material conformável, ele é 

composto por uma chapa de material termoplástico, podendo ser cortado e moldado 

após ter sido aquecido em água quente. Lâminas deste material podem ser 

sobrepostas de forma a se produzir peças com maior espessura, com aplicações em 

botões de roupas e outros produtos (GORNI, 2003). 

 E as descobertas continuavam: o surgimento da guta-percha (800 d.C.); 

borracha natural (1950); goma laca, por Jhon Huyglen Von Linschoeten, na Índia 

(1596); fabricação de discos fonográficos, PVC (1880); Rayon (1884); acetato de 

celulose (1919); policarbonato, por Hermann Schnell (1953); poliamidas (1962). E, 



 

como uma grande vitória, em 1973 a produção mundial de plástico supera o aço, 

tomando como base o volume de material fabricado. 

 Aparecendo em seguida os polímeros, linear de baixa densidade (1975), de 

acordo com a demanda, e assim o início das atividades Polo Petroquímico de 

Camaçari (BA), abrindo portas a central de matérias primas, viabilizou o surgimento 

de outros fabricantes brasileiros de plásticos: Polietileno (PEBD e EVA), Polialden 

(PEAD), Trikem (PVC), EDN (OS), Polipropileno (PP). Policarbonatos (PC), CPB 

(ABS/SAN) e outros. Somente em 1990, começa a era dos plásticos biodegradáveis: 

Warner Lambert desenvolve o Novon, resina a base de amido; e a ICI lança o 

BIOPOL. 

 

3 Metodologia e resultados da implementação  

 

 A análise e experiência dos colegas do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), 

do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), mostram resultados que 

contribuem para atingir os objetivos.   

 Apesar das diferenças nas especificidades das práticas descritivas, há 

manifestação dos docentes que nos autorizam a sustentar expectativas positivas; 

abaixo seguem as sugestões de alguns deles. 

 As sugestões do prof. Sivaldo Camargo da Silva para a exposição do vídeo 

Plásticos: características, usos, produção e impactos ambientais, disponível no 

endereço https://www.youtube.com/watch?v=AEeENr60upg; também disponível em: 

http://www.ufal.edu.br/usinaciencia/multimidia/livros-digitais-cadernos-

tematicos/Plasticos_caracteristicas_usos_producao_e_impactos_ambientais.pdf. 

 A sugestão da profª Cassiane Polo Vidor, para complementar a atividade 8 

sobre poliacrilato de sódio: 

 

O poliacrilato de sódio é um polímero super absorvente usado em fraldas 
descartáveis, conhecido como gel super absorvente ou floco gel. Consegue 
absorver até 800 vezes seu peso em água. Após identificar os polímeros 
encontrados em uma fralda descartável fazer o seguinte experimento com 
poliacrilato de sódio, 1 béquer, água. Acrescentar uma pequena quantidade 
de poliacrilato de sódio no béquer em seguida o dobro da quantidade de 
água e observe. Após a observação os alunos deverão relatar como ocorre 
a reação. 

 

 Como o colégio tem muitos alunos adultos que já são pais e mães, esta 

https://www.youtube.com/watch?v=AEeENr60upg
http://www.ufal.edu.br/usinaciencia/multimidia/livros-digitais-cadernos-tematicos/Plasticos_caracteristicas_usos_producao_e_impactos_ambientais.pdf
http://www.ufal.edu.br/usinaciencia/multimidia/livros-digitais-cadernos-tematicos/Plasticos_caracteristicas_usos_producao_e_impactos_ambientais.pdf


 

atividade auxilia na compreensão de como a fralda consegue absorver o líquido sem 

molhar. Cassiane sugere ainda a apresentação de alguns vídeos onde a reação 

ocorre rapidamente, que podem acessados nos endereços: http://www.cienciatube 

.com/2008/11/poliacrilato-de-sdio.html; https://www.youtube.com/watch?v=CiP-

xnOavEs; www.youtube.com/watch?v=0V8miZORg6Y; https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Poliacrilato_de_s%C3%B3dio. 

 A profª Viviane de Freitas da Silva sugere, para a Etapa 4, focar na 

reciclagem, mantendo a visita técnica ao aterro sanitário do município, ou visitar 

alguma empresa de coleta de materiais para reciclagem. Os alunos devem ser 

instigados a investigar as dificuldades desse processo, tais como: quais as 

dificuldades no processo de coleta, separação e reciclagem, enfrentadas por essas 

empresas? Se há algum tipo de incentivo fiscal as empresas privadas que fazem a 

coleta de materiais reciclados? 

 Após a visita e realização de pesquisa e investigação realizada pelos alunos, 

os mesmo deverão fazer um levantamento de quanto de lixo/resíduo que cada 

família produz diariamente. 

 Esta atividade é simples, baseia-se na observação e anotação de tudo que foi 

descartado em sua casa, durante um dia. Ex. 01 papel de bala, 02 folhas de papel, 

01 casca de banana ou frutas diversas, embalagens, resto de alimentos, entre 

outros. Após este levantamento, separar quais desses materiais se enquadra em 

orgânicos e artificiais, polímeros naturais e artificiais e analisar como se dá essa 

classificação. 

 As referências consultadas/indicadas: 

 COLTRO, Leda; DUARTE, Leda C. Reciclagem de embalagens plásticas 

flexíveis: contribuição da identificação correta. Polímeros, v.23, n.1, p.128-134, 

2013. 

 SANTOS, Amélia S. F.; AGNELLI, José Augusto M.; MANRICH, Sati. 

Tendências e desafios da reciclagem de embalagens plásticas. Polímeros, v.14, n.5, 

p.307-312, dez 2004. 

 Globo Repórter. Reciclagem. Disponível em: <https://youtu.be/B68MXiMfdVo>  

 Outra sugestão é trazida pela profª Vivian Buriol: associado a primeira etapa 

da produção didático-pedagógica apresentada, sugiro também a leitura e posterior 

discussão sobre o texto presente no livro da Martha Reis: Química – volume 3, 

disponível na página 239, do ano 2013, no espaço Compreendendo o Mundo. 

http://www.youtube.com/watch?v=0V8miZORg6Y


 

(file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Qu%C3%ADmica%20-%20Martha%20Reis%20 

Vol%203.pdf) este texto veem de encontro as questões abordadas, promovendo um 

debate sobre temas relacionados com o consumo excessivo, principalmente dos 

produtos que utilizam o plástico em sua composição e reflete ainda sobre uma nova 

filosofia de vida, onde adota-se os 5 Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Reeducar e 

Replanejar). 

 Relacionar a valorização do cotidiano pode proporcionar um ensino 

contextualizado e, consequentemente, fomentar o interesse e o gosto dos alunos 

pela Ciência e pela aprendizagem das Ciências, assim como poderá conscientizá-lo 

dos seus atos. 

  Referências bibliográficas sugeridas: 

 REIS, Martha. Química. São Paulo: Ática, 2013. v.3. p.213-239. 

 SANTOS, Wildson L. P. dos et al. Química e sociedade. São Paulo: Nova 

Geração, 2005.p.564-589. 

 VIEIRA, Rui M. et al. A educação em ciências com orientações CTS. 

Lisboa: Bloco Gráfico LTDA, 2011.p.14-26. 

 Na contribuição da profª Flavia de Jesus Mendes Debiasio, a inclusão da 

reciclagem como meio de minimizar os impactos ambientais, pois além da aplicação 

dos princípios da Química Verde e da redução da produção de plásticos, a 

reciclagem também é uma forma importante e relevante nesta ação. Mas, em nosso 

país ainda temos uma porcentagem pequena de reciclagem, pois uma pequena 

parcela dos municípios possui coleta seletiva, apenas 12% dos resíduos sólidos 

urbanos e industriais são reciclados e somente 14% da população brasileira é 

atendida pela coleta seletiva, perdendo R$ 8 bilhões por ano quando deixa de 

reciclar todo resíduo reciclável que é encaminhado para aterros e lixões nas cidades 

brasileiras (IPEA, 2010). 

  Encaminhamento: 

 1)    Passar o vídeo “filhos do lixo”. 

 2)    Após, a apresentação do vídeo fazer uma discussão com os alunos com 

questões como: 

 - pergunte aos alunos o que eles entendem ou chamam de "lixo"? Quais as 

formas de sobreviver do lixo? 

 - se a realidade exibida é exclusiva do nordeste, se reconhecem também na 

cidade/bairro que moram. Pergunte novamente sobre qual forma de sobrevivência a 



 

partir do lixo o vídeo trata. Peça para os alunos observarem o tipo de visão de 

mundo que a mãe das crianças tem, tanto sobre sua vida como a de seus filhos. 

 - que tipo de visão de mundo tem aquelas pessoas? 

 - o que é sobreviver do lixo de acordo com o vídeo? É possível identificar 

algum tipo de preconceito na reportagem? A situação de pobreza e a sobrevivência 

do lixo é incomum nas cidades do sul do Brasil? Como a educação pode contribuir 

para diminuir esses abismos sociais? 

 - conclua a aula solicitando aos alunos que pensem e, se possível, discutam 

mesmo que virtualmente com os colegas, sobre a seguinte questão: as pessoas que 

vivem do lixo estão todas na mesma condição, ou há diferenças entre eles? Ou seja, 

mesmo abaixo da linha da pobreza há os que exploram e os que são explorados? 

 - solicite aos alunos que listem o que eles jogam no lixo durante um dia. (Se 

não houver intervalo de um dia entre uma aula e outra, faça essa solicitação 

previamente). 

  Então é interessante que os alunos busquem fontes de valores pagos a cada 

material reciclado (disponível no site da CEMPRE) para que percebam o “valor” de 

cada material reciclável e como pode gerar renda para muitas famílias, portanto a 

importância social da reciclagem. 

  A respeito da realidade de minha escola, penso que seria interessante fazer 

esta atividade com os agentes de limpeza, para que percebam a importância da 

reciclagem e da coleta seletiva e coloquem esta ação em prática. 

 Referências consultadas/citadas: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php? 

option=com_content&id=1170; http://www.cempre.org.br/servicos_mercado.php; http: 

//www.educacao.video.pr.gov.br/modules/video/upload/201431_os_filhos_do _lixo.flv. 

 Para a profª Simone Rodrigues da Costa a sugestão é quanto ao consumo 

verde, consciente, ético, responsável e sustentável. 

 A problemática ambiental, identificada pela poluição e pelas mudanças 

climáticas, fez surgir uma nova ordem mundial em que empresas, governos e 

indivíduos são chamados a assumir suas responsabilidades perante os 

desequilíbrios provocados no planeta. As empresas são responsáveis à medida que 

fabricam produtos que contribuem para o esgotamento acelerado de recursos 

naturais ou, então a problemática ambiental, identificada pela poluição e pelas 

mudanças climáticas, fez surgir uma nova ordem mundial em que empresas, 

governos e indivíduos são chamados a assumir suas responsabilidades perante os 

http://www.cempre.org.br/servicos_mercado.php


 

desequilíbrios provocados no planeta. As empresas são responsáveis à medida que 

fabricam produtos que contribuem para o esgotamento acelerado de recursos 

naturais ou, então, quando poluem o ar, a água e o solo. 

 Porém, nem tudo pode ser reciclado ou reaproveitado. Assim, são 

necessárias modificações de matérias-primas  ou aprimoramento tecnológico, com a 

implantação de procedimentos sustentáveis. Para o fechamento do assunto, os 

alunos poderão dar sugestões para amenizar ou resolver os problemas decorrentes 

da poluição dos rios, do ar e do solo. Leituras são sugeridas pelos 

sites: http://www.fieam.org.br/site/sesi/files/2013/03/Consumo-Consciente-uma-estrat 

%C3%A9gia-para-minimizar-os-impactos-ambientais-nas-nd%C3%BAstrias.pdf; http: 

//www.tjrs.jus.br/ecojus/paginas/pdfs/Projeto_Planeta_na_mente_consumo_conscien

te.pdf 

 O que está descrito aqui, testemunha os objetivos práticos com 

conhecimentos que caracterizam a pesquisa-ação. 

 

4 Considerações finais 

 

Conforme ficou constatado por meio da aplicação da Unidade Didática 

“Ensino de Química sintética, polímeros aplicados em Química Verde”, que faz parte 

da matéria curricular do 3º ano de atendimento coletivo, do CEEBJA – Centro 

Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos de Pato Branco, mostra a 

viabilização de inovações pedagógicas na pesquisa-ação. 

Com base nos estudos realizados, os educandos compreenderam as origens 

dos polímeros relacionando com suas fórmulas químicas no qual se percebeu a 

dificuldade no processo de separação durante a reciclagem devido ao grande 

número de matérias e muitos não apresentarem identificação da composição em 

suas embalagens e ausência de padronizações. 

Com as observações identificadas durante esta pesquisa conclui-se que não 

é possível a eliminação dos polímeros sintéticos (hidrocarbonetos), sabendo que 

causam danos irreversíveis ao meio ambiente não dispondo de tanta tecnologia para 

suprir as necessidades da população mundial. Sendo assim, podem-se reduzir os 

resíduos sólidos gerados através da reciclagem e da implantação de biopolímeros 

diminuindo os recursos naturais extraídos e contribuindo para futuras gerações. 



 

Nesse sentido, os resultados de investigação conduzidos na problematização 

“A consciência de que recursos naturais são finitos, a que contexto se origina a 

pergunta, assimilar e avaliar a química dos polímeros sintéticos que desenvolvam 

atitudes em relação ao uso destes materiais para minimizar seus descartes”. 

Evidenciam o potencial de estratégias para inserção de técnicas de ensino, 

praticas contextualizadas tais como: desenvolvimento de atitudes, nas quais os 

alunos possam identificar problemas ambientais locais, adoção de estratégias 

cotidianas para a realização de experimentos com mudanças de rotinas no 

laboratório que incorpore os princípios da Química Verde, como redução de 

consumo de reagentes e de resíduos químicos e a implementação de medidas de 

segurança; abordagem de questões sócios ambientais por meio dos temas ciência, 

tecnologia e sociedade; desenvolvimento de atitudes que enfatizam questões 

socioambientais, desigualdade social e pobreza; além de atitudes como leitura e 

discussão de textos, exibição de animações, vídeos, oficina workshop, júri simulado, 

visita de campo e palestras. 

A pesquisa realizada comprova que a sustentabilidade é um desafio 

necessário a se desenvolver no educando um entendimento de mundo e interação 

com o meio ambiente, fazendo escolhas alternativas, respeitando os limites do eco 

sistema, substrato de nossas sobrevivências como espécie.  

É possível proporcionar oportunidade de comércio, tendências de mercado 

justo, ambientalmente correto com ações coordenadas em planejamentos mais 

amplos, salientando a perspectiva interdisciplinar e a incorporação constante de 

reflexões nas ações pedagógicas, que busquem um novo modelo de 

sustentabilidade de forma global a fim de desenvolver autonomia e a criatividade 

fomentando a reflexão-participação-ação. 

Assim, entende-se que um desenvolvimento sustentável, sem prejudicar o 

meio ambiente, proporcionando aos seus cidadãos o necessário para ter uma vida 

de qualidade onde todos têm acesso à alimentação, saúde, vestuário, educação, 

moradia é um grande desafio. Se houver parcerias com empresas, indústrias, 

governantes, a sociedade civil e principalmente a educação nas escolas, ou seja, 

todos os setores da sociedade, pode-se promover a qualidade de vida, englobando 

preocupações ambientais.  
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