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RESUMO: 

Os alunos têm visto as aulas de química como algo 

fatigante, o que tem ocasionado desinteresse pela 

matéria e um elevado índice de reprovação. Para 

reverter essa situação, faz-se necessário repensar 

algumas ações, como desenvolver um projeto 

utilizando novas metodologias, que levem os 

mesmos a estabelecer uma interação com seu 

cotidiano, criar situações que tornem o ensino e 

aprendizagem agradáveis. Para iniciar o projeto, a 

fim de conhecer o que os alunos pensam e descobrir 

que tipos de materiais, atividades e maneiras de 

abordagem eles acreditam que possam auxiliar no 

seu processo de aprendizado, será realizado um 

questionário. Realiza-se então, a pesquisa de textos, 

propagandas, filmes e afins que possam traduzir uma 

introdução do conteúdo que será trabalhado. Na 

sequência, a turma será dividida em 8 equipes para 

as quais serão distribuídos textos relacionados ao 



tema que será desenvolvido. Os alunos deverão ler 

os mesmos, interpretar e preparar uma apresentação 

em sala de aula, para qual será estipulado um tempo, 

sendo que estas serão filmadas pelo professor 

aplicador para análise e verificação do conhecimento 

prévio do aluno. A seguir, será apresentado um vídeo 

do cotidiano também relacionado ao tema, com 

posteriores questionamentos pelo professor a fim de 

perceber se eles relacionam o conteúdo deste com 

aquele específico da matéria. Então o professor fará 

apontamentos, intervenções e orientações para o 

desenvolvimento do conhecimento químico de forma 

coletiva e socioculturalmente construída. Para 

verificar o aprendizado destes alunos, será realizada 

uma atividade avaliativa e um questionário 

objetivando descobrir sua opinião sobre as atividades 

realizadas. 
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2. APRESENTAÇÃO 

Geralmente, o ensino de química tem sido abordado de maneira bastante teórica 

e com pouca ou nenhuma conexão com a vida do aluno (PCN, 1999). Por isso, as 

aulas de química são vistas por eles como algo fatigante, com muitas fórmulas a 

serem decoradas, muitas regras, tudo muito difícil, o que tem ocasionado 

desinteresse pela matéria e um elevado índice de reprovação nesta disciplina.  

Mediante essa realidade, essa produção didática elaborada tem a finalidade 

de “criar situações favoráveis e agradáveis para o ensino e a aprendizagem da 

disciplina, aproveitando, no primeiro momento, a vivência dos alunos, os fatos do dia 

a dia, a tradição cultural e a mídia, buscando com isso reconstruir os conhecimentos 



químicos para que o aluno possa refazer a leitura do seu mundo” (BERNARDELLI, 

2004) tornando-se cidadãos conscientes.  

Uma tendência mostrada nos estudos é o uso de vídeos (filmes, propagandas, 

sátiras) no processo de ensino aprendizagem, por se tratar de um entretenimento, 

pode ser considerado motivacional pois além da história, das falas, das músicas, 

apresenta imagens bem mais atrativas, assuntos sociais que estão relacionados a 

ciência, demonstrando que a química está presente no cotidiano dos alunos e que 

ele já tem algum conhecimento prévio sobre o assunto.  

Concomitantemente à utilização dos vídeos, textos e atividades cotidianas são 

utilizadas como experimentos para demonstração dos conteúdos, pois de acordo 

com GUIMARÃES, 2009, se “tais informações não se relacionam aos conhecimentos 

prévios que os estudantes construíram ao longo de sua vida, ou seja, não há relação 

entre o que o aluno já sabe e aquilo que está aprendendo, a aprendizagem não é 

significativa”. 

De acordo com VASCONCELLOS e LEÃO (2010), “o profissional em 

educação que utiliza em sua prática metodológica, recursos audiovisuais e do 

cotidiano dos alunos, permite que haja o incentivo a problematização de conceitos, 

satisfazendo as curiosidades dos alunos.”  

 As estratégias que serão criadas, a fim de propor mudanças nos 

métodos de ensino, baseando-se na utilização de ferramentas diversificadas e 

presentes no cotidiano dos alunos, será aplicado em turmas do 2º ano do Ensino 

Médio.  

. ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

A fim de conhecer o que os alunos pensam e descobrir que tipos de materiais, 

atividades e maneiras de abordagem eles acreditam que possa auxiliar no seu 

processo de aprendizado, será realizado um questionário, que antecede a aplicação 

dos métodos desenvolvidos 

Inicia-se então, a pesquisa de vídeos, propagandas, filmes e afins que 

possam traduzir aos alunos uma introdução do conteúdo que será trabalhado. Sendo 

assim, um despertar no aluno, para a percepção do seu entorno, utilizando, para tal, 



ferramentas que sejam de sua total compreensão, ou seja, façam parte do seu 

cotidiano.  

Tomando como base, com adaptações, a metodologia aplicada por SILVA E 

SOARES (2013), primeiramente a turma será dividida em 8 equipes para as quais 

serão distribuídos textos relacionados ao tema a ser desenvolvido. Os alunos 

deverão ler os mesmos, interpretar e preparar uma apresentação em sala de aula 

com a turma toda, para qual será estipulado um tempo de intervalo entre uma aula 

e outra.  

Ao término do tempo, os grupos deverão apresentar a interpretação e suas 

concepções dos conceitos químicos, sendo que estas serão filmadas pelo professor 

aplicador para posterior análise e verificação do conhecimento prévio do aluno.  

Posteriormente o professor fará apontamentos, intervenções e orientações 

para o desenvolvimento do conhecimento químico de forma coletiva e 

socioculturalmente construída.  

A seguir, será realizada uma atividade avaliativa a fim de verificar o 

aprendizado destes alunos, os resultados serão comparados com os dos alunos de 

outras duas turmas, sendo uma do noturno e outra da manhã.  

Após a implantação do método desenvolvido dentro da sala de aula, será 

necessária também, a aplicação de um novo questionário. Este, no entanto, 

objetivando descobrir qual foi a opinião dos alunos sobre as atividades realizadas, e 

de que maneira isto pode ter facilitado seu aprendizado ou maneira de compreender 

o conteúdo exposto.  

 

 

 

 

Unidade Didática l 

Tema: Coleta de dados com a utilização de um questionário. 

Objetivo:   

- Conhecer que tipos de materiais, atividades e maneiras de abordagem os alunos 

acreditam que possa auxiliar no seu processo de aprendizado. 

Recursos: 

- Questionário  



Tempo previsto: 2 aulas de 50 minutos. . 

 

Organização do trabalho: 

O objeto de estudo será composto pelos alunos do 2º ano do ensino médio do 

noturno do Colégio Estadual Presidente Abraham Lincoln 

 

Metodologia: . 

1° passo: Será aplicado o questionário que segue abaixo:  

 
QUESTIONÁRIO 
 
01) Você considera química uma disciplina muito difícil? 
 

(     )   Sim    (    )  Não 
 
02) Você consegue perceber a química presente no seu dia a dia? 
 

(     )   Sim    (    )  Não 
 
03) Se a resposta for sim, cite onde visualiza isto. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
04) Já utilizou, no seu cotidiano, algum conhecimento específico de química para 
resolver situações problemas? 
 

(     )   Sim    (    )  Não 
 

05) Se sua resposta for sim, cite esta situação: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
06) Com exceção das aulas experimentais de laboratório, que outras metodologias 
o professor pode utilizar para facilitar o aprendizado desta ciência? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
07) Você já assistiu algum vídeo que demonstrou a presença da química?  

(     )   Sim    (    )  Não 
 



08) Se a resposta for sim, cite o vídeo assistido. 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2° Passo:  

 

Após o questionário respondido, será realizado uma análise e criar uma tabela 

que relacione os procedimentos considerados importantes pelos alunos, que 

facilitem seu aprendizado  

Unidade Didática ll 

Tema: Textos e vídeos que contextualizam a química 

Objetivos: 

-  Proporcionar o conhecimento de acontecimentos do cotidiano que estão 

relacionados ao conteúdo específico de químico, tornando mais significativo.  

- Contextualizar o conteúdo para que o aluno participe ativamente na sociedade de 

maneira autônoma e criticamente. 

- Levar o aluno compreender o conteúdo de química a partir do seu conhecimento 

prévio que traz de sua vivência.  

 

ATIVIDADE 01 

Tema: Estudo das soluções 

Tempo previsto:  15 aulas de 50 min.  

Organização do trabalho: Alunos divididos em grupos de cinco integrantes. 

Objetivos:  

- Perceber que as soluções fazem parte do cotidiano 

- Interpretar concentrações de soluções do cotidiano como, rótulos de 

medicamentos, de alimentos, de bebidas, de suplementos alimentares, produtos de 

limpeza, água mineral, antes de apresentar fórmulas de cálculos destas. 

Metodologia:  

1.1 . Para cada equipe será distribuído um texto cujo conteúdo está presente no 

cotidiano dos alunos. Deverão realizar a leitura deste texto e preparar uma 

apresentação para a turma. Durante a apresentação dos textos o professor 

deverá filmar esses alunos para poder analisar os conceitos químicos 

compreendidos pela equipe. Permite discussão entre eles a respeito de cada 

texto. 



1.2 . Será passado um filme de cinema cujo história apresente algo relacionado ao 

conteúdo específico, estudo das soluções. Posterior apresentação do filme 

deverá ocorrer uma discussão onde o professor observará se eles 

estabeleceram uma relação entre o conteúdo dos textos e a história do filme. 

1.3 O professor deverá apresentar o conteúdo específico e no final os alunos 

deverão estabelecer a relação com os textos e o filme. 

1.4 Será realizado uma avaliação do conteúdo cujo resultado será comparado com 

as notas das outras turmas onde não serão aplicadas esta metodologia 

Recursos: 

1.1.1.Textos relacionados ao estudo de soluções 

 

TEXTO 1: RÓTULO DE ÁGUA MINERAL 

 

 

 

Adaptado de MORTIMER, Eduardo F. e MACHADO, Adréa H. Química: Ensino médio. 2ªed. São Paulo: Scipione 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEXTO 2: RÓTULO DE ALVEJANTE PERFUMADO 

 

Adaptado de MORTIMER, Eduardo F. e MACHADO, Adréa H. Química: Ensino médio. 2ªed. São Paulo: Scipione 

 

TEXTO 3:  BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 As bebidas alcoólicas possuem em sua composição o álcool comum, o etanol. 

Diferenciam-se umas das outras pelas matérias-primas utilizadas e pelos diferentes 

teores alcoólicos. 

 O processo bioquímico usado na fabricação das bebidas alcoólicas é a 

fermentação, em que o micro-organismo (leveduras) digerem os açúcares de 

determinados alimentos, como os cereais e as frutas, e produzem o álcool e o gás 

carbônico (CO2). 

 As bebidas alcoólicas são divididas em dois grupos principais: fermentadas 

não destiladas e fermentadas destiladas. Segue abaixo a diferença entre elas: 



 

Não-Destiladas: Obviamente são aquelas que não passam pelo processo de 

destilação e diferenciam-se das destiladas porque possuem teores alcoólicos 

relativamente baixos, atingindo o máximo de 15º GL (15% de álcool). Além disso, 

tem o seu sabor e cheiro dependentes da matéria-prima e dos aditivos utilizados no 

momento da fermentação. 

 Outros aspectos que interferem na qualidade da bebida é o tempo e a forma 

de armazenagem.  

Exemplos de bebidas alcoólicas fermentadas não destiladas: 

1) Vinho: produzido pela fermentação da uva em tonéis de madeira, que impedem 

que o etanol entre em contato com o oxigênio do ar. Seu teor alcoólico varia de 10ºGL 

a 14ºGL e os diferentes tipos de vinhos devem-se aos diferentes tipos de uvas 

utilizados.  

2) Cerveja:  sua matéria-prima é a cevada e o seu sabor e aroma vêm das folhas de 

lúpulo. Seu teor alcoólico varia entre 3ºGL e 5ºGL. 

3) Champanhe: produzido através da fermentação do suco de uva a própria garrafa. 

Seu teor alcoólico é cerca de 11ºGL. 

 

DESTILADAS: Depois da fermentação, essa de bebida passa pelo processo de 

destilação em que há a extração dos vapores que depois são condensados. Tendo 

a necessidade de teores alcoólicos mais elevados esse processo é repetido até 

atingir o teor desejado. 

Exemplos de bebidas alcoólicas destiladas: 

1) Cachaça: obtido a partir do caldo da cana-de-açúcar. Seu teor alcoólico varia 

entre 38ºGL e 45ºGL 

 2) Uísque: proveniente de cereais, como a cevada ou o milho. Seu teor alcoólico 

varia entre 42ºGL e 48ºGL. 

3) Conhaque, o rum e a Tequila. 

 

Existem também as chamadas bebidas por misturas, cujo componente 

principal não é produzido por meio da fermentação. O componente principal, como 

leite, suco de frutas ou mel, é misturado com alguma bebida alcoólica que já existe. 

Exemplo: os licores 

 



BEBIDAS  DESTILORRETIFICADAS:  São originadas do álcool de cereais – álcool 

com 4% em volume de água que é obtido pela destilação de cereais, como o arroz 

e o milho, e pela fermentação – passam por um novo processo de destilação, com o 

acréscimo de água e aromatizantes. Exemplo: gim e vodca. 

 

TEXTO 4:  EFEITOS DO ÁLCOOL NO CORPO HUMANO 

 

O álcool comum, presente nas bebidas alcoólicas e usado como combustível, 

em perfumes, tintas, vernizes, solventes e em soluções desinfetantes, é o que tem 

como principal agente o etanol, também chamado de álcool etílico, cuja fórmula 

estrutural está representada a seguir: 

 

Em condições ambientes, é um líquido incolor, solúvel em água (devido a 

interação de hidrogênio), inflamável, apresenta sabor picante, odor levemente 

irritante e é moderadamente tóxico. 

Uma das suas principais aplicações é em bebidas alcoólicas, que são 

classificadas em dois tipos principais: fermentadas não destiladas e fermentadas 

destiladas. 

É considerado uma droga psicotrópica, que causa mudanças psíquicas e 

fisiológicas nos indivíduos que o ingerem. Entre os efeitos psíquicos estão 

primeiramente os estimulantes, em que a pessoa fica eufórica, relaxada, desinibida, 

com menos tesão e tédio, posteriormente, atua como depressor da parte central do 

sistema nervoso, resultando em falta de coordenação motora, sono, descontrole, 

distúrbio da capacidade de percepção e das habilidades. Quando o consumo do 

álcool é em doses muito elevadas, pode levar ao coma e à morte. 

 Esses efeitos dependem de vários fatores, como a constância do consumo de 

bebidas alcoólicas, o porte físico da pessoa, a quantidade de alimento consumida 

antes da bebida alcoólica, entre outros. Mas, em média, as reações do organismo 



de acordo com a concentração do etanol no sangue são as mostradas na tabela a 

seguir: 

 

 

 

O álcool é tóxico e traz vários efeitos prejudiciais ao organismo. Ao ser 

ingerido, ele passa para a corrente sanguínea e é levado para todas as partes do 

corpo, sendo metabolizado no fígado e transformado em metanal, que será 

convertido em ácido e, por fim, em água e gás carbônico: 

 

O etanal é um composto ainda mais tóxico e é carcinogênico, provoca lesões 

no fígado e está associado a cânceres no fígado, reto e na mama. É também o 

agente causador da cirrose hepática. 

 



 

 

 Texto adaptado, que foi escrito por Jennifer Rocha Vargas Fogaça, encontrado no 

http://www.alunosonline.com.br/biologia/alcool.html 

 

 

TEXTO 05: EFEITOS INDESEJÁVEIS DO MEDICAMENTO 

 

 É importante lembrar que todos os medicamentos, além dos efeitos 

terapêuticos, podem apresentar algumas consequências indesejáveis, que, em 

geral, estão descritas nas bulas. 

Os efeitos indesejáveis podem ser classificados de acordo com sua natureza 

e são os seguintes: 

Efeito secundário, Efeito colateral, Alergia, Tolerância, Dependência 

Além das causas acima relacionadas, a superdosagem também pode tornar 

um medicamento em veneno. Dependendo da quantidade ingerida, podemos 

classificar os medicamentos de acordo com a dosagem: doses terapêuticas, tóxicas 

e letais. As doses letais são obtidas, experimentalmente, por meio do uso de cobaias, 

em geral, ratos. 

http://www.alunosonline.com.br/biologia/alcool.html


A dose letal é calculada estatisticamente em miligramas por quilo (mg/Kg) de 

um determinado agente químico ou físico necessária para matar 50% dos 

organismos vivos de uma população de animais. Esse índice é chamado DL50. 

Os agentes químicos podem ser classificados, segundo cinco classes de 

toxicidade, de acordo com os valores de DL50. 

 

 

Para se ter uma ideia, um medicamento comum, como o ácido acetilsalicílico, 

conhecido comercialmente como aspirina, apresenta uma DL50 (ou seja, dose letal 

suficiente para matar 50% dos organismos vivos de uma população de animais) de 

200 miligramas por quilo (mg/Kg). Os inseticidas comuns usados em residências, por 

exemplo, possuem uma DL 50 que varia entre 85 e 1200 mg/Kg. 

      A tabela abaixo mostra a DL50 de algumas substâncias bastante 

comuns aos seres humanos: 

 

Com esses dados, é possível perceber que os medicamentos não diferem 

significativamente na dosagem letal de substâncias notoriamente tóxicas e drogas 

pesadas. Assim, cabe realmente cautela e parcimônia ao utilizar medicamentos. 

 

Texto adaptado de: http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/o-uso-consciente-dos-medicamentos 

 
 

TEXTO 6: DIABETES 

http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/o-uso-consciente-dos-medicamentos


 

A diabetes mellitus é uma perturbação em que os valores sanguíneos de 

glicose (um açúcar simples) são anormalmente altos dado que o organismo não 

liberta insulina ou utiliza-a inadequadamente. 

As concentrações de açúcar (glicose) no sangue variam durante o dia. 

Aumentam depois de cada refeição, recuperando-se os valores normais ao cabo de 

duas horas. Estes situam-se entre 70 e 110 miligramas por decilitro (mg/dl) de 

sangue durante a manhã depois de uma noite de jejum normal, sendo inferiores aos 

valores de 120 a 140 mg/dl ao cabo de duas horas da ingestão de alimentos ou 

líquidos que contenham açúcar ou outros hidratos de carbono. Os valores normais 

tendem a aumentar ligeiramente e de modo progressivo depois dos 50 anos de 

idade, sobretudo em pessoas que levam uma vida sedentária. 

A insulina, uma hormona produzida pelo pâncreas, é a principal substância 

responsável pela manutenção dos valores adequados de açúcar no sangue. Permite 

que a glicose seja transportada para o interior das células, de modo que estas 

produzam energia ou armazenem a glicose até que a sua utilização seja necessária. 

A elevação das concentrações de açúcar no sangue depois de comer ou beber 

estimula o pâncreas para produzir a insulina, a qual evita um maior aumento dos 

valores de açúcar e provoca a sua descida gradual. Dado que os músculos utilizam 

glicose para produzir energia, os valores de açúcar no sangue também diminuem 

durante a atividade física. 

Os primeiros sintomas da diabetes relacionam-se com os efeitos diretos da 

alta concentração de açúcar no sangue. Quando este valor ficar acima dos 160 a 

180 mg/dl, a glicose passa para a urina. Quando o valor é ainda mais alto, os rins 

segregam uma quantidade adicional de água para diluir as grandes quantidades de 

glicose perdida. Dado que produzem urina excessiva, eliminam-se grandes volumes 

de urina (poliúria) e, por conseguinte, aparece uma sensação anormal de sede 

(polidipsia). Como se perdem demasiadas calorias na urina, também se dá uma 

perda de peso e, como compensação, a pessoa sente muitas vezes uma fome 

exagerada (polifagia). Outros sintomas compreendem visão esfumada, sonolência, 

náuseas e uma diminuição da resistência durante o exercício físico. Por outro lado, 

se a diabetes está mal controlada, os doentes são mais vulneráveis às infecções.  

Nos diabéticos tipo I os sintomas iniciam-se de forma súbita e podem evoluir 

rapidamente para uma afecção chamada cetoacidose diabética. Os sintomas 



iniciais da cetoacidose diabética são: sede e micção excessivas, perda de peso, 

náuseas, vômitos, esgotamento e, sobretudo em crianças, dor abdominal. A 

respiração torna-se profunda e rápida porque o organismo tenta corrigir a acidez do 

sangue. A respiração da pessoa cheira a acetona. Se não se fizer nenhum 

tratamento, a cetoacidose diabética pode progredir e levar ao coma, por vezes em 

poucas horas. 

A cetoacidose é uma afecção rara. Se a concentração de açúcar no sangue 

for muito elevada (superior a 1000 mg/dl), em geral devido ao stress provocado por 

uma infecção ou um medicamento, produz-se desidratação grave, confusão mental, 

sonolência, convulsões e uma afecção denominada coma hiperglicêmico 

hiperosmolar não cetósico. 

À medida que a perturbação se desenvolve, as concentrações elevadas de 

açúcar no sangue lesam os vasos sanguíneos, os nervos e outras estruturas 

internas. Substâncias complexas derivadas do açúcar acumulam-se nas paredes 

dos pequenos vasos sanguíneos, provocando o seu espessamento e ruptura. Este 

aumento de espessura é a causa que faz com que os vasos sanguíneos forneçam 

cada vez menos sangue, sobretudo para a pele e para os nervos. Os valores de 

açúcar pouco controlados também tendem a aumentar as concentrações de 

substâncias gordas no sangue e, por conseguinte, verifica-se uma arteriosclerose 

acelerada (formação de placas nos vasos sanguíneos).  A arteriosclerose é de duas 

a seis vezes mais frequente nos diabéticos do que nos não diabéticos e produz-se 

tanto nos homens como nas mulheres. A diminuição da circulação sanguínea, tanto 

pelos vasos grandes como pelos pequenos, pode provocar alterações fisiológicas no 

coração, cérebro, pernas, olhos, rins, nervos e pele, demorando também a cura das 

lesões. 

 
Texto adaptado de : http://www.manualmerck.net/?id=173 

 
 

TEXTO 7:  COMPOSIÇÃO DAS BEBIDAS ENERGÉTICAS 

As bebidas energéticas foram, a princípio, utilizadas por desportistas para 

incrementar a resistência física e levar a uma maior concentração nas atividades 

exercidas. Porém, os jovens hoje usam para aumentar a disposição em festa noturna 

e para estudar a noite. 

http://www.manualmerck.net/?id=173


Bebidas energéticas, geralmente, possuem em sua composição, além de 

carboidratos: 

- Taurina: é um aminoácido que participa de funções fisiológicas importantes, como 

a excreção rápida de produtos tóxicos no organismo.  

- Glucoronolactona: é um carboidrato que possui função desintoxicante e auxilia na 

metabolização de substâncias. 

- Cafeína: acelera a cognição, diminuindo a fadiga e aumentando o estado de vigília. 

- Inositol: esse isômero da glicose previne o acúmulo de gordura no fígado e melhora 

a comunicação cerebral, a memória e a inteligência. 

- Vitaminas: as principais encontradas nos energéticos são a niacina, B6, B12, 

riboflavina e ácido pantotênico. Sua presença está relacionada à reposição das 

doses recomendadas. 

A união desses componentes resulta em uma bebida agradável ao paladar e 

que proporciona energia e ausência de sono para diversas atividades: desde horas 

extras de estudo à maior disposição para curtir uma festa. Uma única latinha é capaz 

de garantir esses efeitos por até três horas, dependendo do organismo da pessoa.  

Apesar desses efeitos, os energéticos devem ser consumidos 

esporadicamente e com moderação, já que mascaram a fadiga do indivíduo, 

provocam insônia e podem aumentar significantemente a frequência cardíaca. A 

bebida também é capaz de acelerar a perda de cálcio e magnésio pelo organismo, 

resultando em câimbras e, em longo prazo, osteoporose; e tem alto poder de 

provocar dependência, o que pode vir a ser um problema significativo. 

Ingeridas ou misturadas juntamente com bebidas alcoólicas, essas bebidas 

podem provocar a desidratação, já que a cafeína e o álcool são substâncias 

diuréticas. Essa mistura também pode intensificar os efeitos do álcool, mas 

mascarando seu estado de embriaguez, já que a pessoa se sente bem menos 

sonolenta do que usualmente aconteceria.  

Veja a composição de uma bebida energética qualquer: água gaseificada, 

sacarose, glicose, taurina (400 mg/100mL), glucoronolactona (240mg/100mL), 

cafeína (32mg/100mL), inositol (20mg/100mL), carboidrato (11,2g/100mL), vitamina, 

ácido cítrico, caramelo e aromatizantes.  

 

Texto adaptado de: http://www.brasilescola.com/curiosidades/perigo-das-bebidas-energeticas.htm 

Texto adaptado de: http://www.midwaylabs.com.br/index.php/os-principais-componentes-das-bebidas-energeticas/ 

http://www.brasilescola.com/curiosidades/perigo-das-bebidas-energeticas.htm
http://www.midwaylabs.com.br/index.php/os-principais-componentes-das-bebidas-energeticas/


 

 

 

TEXTO 8:   CANSADO DO GEL CARBOIDRATO? VEJA OUTRAS FORMAS DE 

MANTER O GLICOGÊNIO  

O número de atletas amadores praticantes de esportes de longa duração 

como maratona, ultramaratona, corridas de aventura, ciclismo e triatlon vêm 

aumentando. Por isso, maiores cuidados com o plano alimentar e suplementação 

devem ser considerados. 

O exercício prolongado, independente da modalidade, utiliza as reservas de 

glicogênio muscular. Para não reduzir a performance e manter o atleta por maior 

tempo na atividade é preciso a correta reposição, principalmente, de carboidratos. O 

programa alimentar de um atleta, mesmo amador, deve ter como base a ingestão de 

carboidratos 5 a 8g/kg peso/ dia (55 a 70% da dieta), proteínas de 1,2 a 1,7g/kg peso/ 

dia (15% a 20% da dieta) e os lipídeos até 1g/kg peso/ dia (20 a 35% da dieta). 

A distribuição dos nutrientes depende da fase de treinamento. Nas 48 a 72 

horas que antecedem a competição a ingestão de carboidratos deve ser ainda maior 

para aumentar as reservas de glicogênio, podendo ser usado até 10g de 

carboidratos/kg. Durante o exercício devem ser utilizados 30 a 60g de carboidratos 

por hora, a fim de evitar hipoglicemia, depleção de glicogênio e a fadiga. 

Preferencialmente uma mistura de glicose, frutose e sacarose. O uso isolado de 

frutose pode causar distúrbios gastrintestinais. Normalmente é indicado a cada 40 

minutos de exercício a utilização de suplementos como gel e jujuba de carboidrato 

ou bebida esportiva, entretanto muitos atletas gostam de variar a ingestão de 

suplementos com alimentos. Seguem exemplos de alguns equivalentes. 

Equivalentes de GEL de carboidratos: 

- Bananada 30g/ Banana desidratada 3 unidades 

- Batata doce 100g 

- Jujuba de carboidrato ½ embalagem 

- Gatorade/ Powerade 500 ml 

- Frutas desidratadas 40g 

- Biscoito Belvita (1 pacotinho 30g) 

- Banana prata (1 unid grande) 

http://www.educacaofisica.com.br/index.php/ciencia-ef/canais-cienciaef/nutricao-hidratacao/28231-cansado-do-gel-carboidrato-veja-outras-formas-de-manter-o-glicogenio
http://www.educacaofisica.com.br/index.php/ciencia-ef/canais-cienciaef/nutricao-hidratacao/28231-cansado-do-gel-carboidrato-veja-outras-formas-de-manter-o-glicogenio


- Bolinho (Ana Maria, Bebezinho, Panco) 

- Bisnaguinha (2 unid) + geleia de fruta (1 col sopa) 

 

Povas longas 

Nas provas de longa duração também é indicado a reposição de proteínas 

associadas a carboidratos a cada 2 horas. Ela pode ser feita através da ingestão de 

suplementos alimentares como bebidas que combinam a proporção de 3 a 4 gramas 

de carboidrato e 1 grama de proteína (ex: Accelerade ou mix 1 colher sopa 

maltodextrina + 1 colher sopa dextrose + 1 colher sopa de Whey protein). 

Equivalentes as bebidas esportivas ricas em carboidratos e proteínas que 

podem ser utilizados a cada 2h: 

- Bisnaguinha (3 unid) + requeijão/ cream cheese + Blanquet (3 fatias) 

- Pão de forma (2 fatias) + cottage (2 colh sopa) + Peito peru (2 fatias) 

- Pão de Forma (2 fatias) +2 colh sopa de atum (pode fazer uma pasta com cottage 

e atum) 

- Barra de Proteína (1 unid) 

Longões 

Após os “longões” é importante a ingestão de carboidratos e proteínas para rápida 

recuperação. Uma boa proporção são 3 a 4 gramas de carboidratos para 1 grama 

de proteínas, existem alguns suplementos alimentares de fácil reposição como 

Endurox, R 4:1, Recovery 4:1, mistura de 1 colher de sopa de maltodextrina com 1 

colher de sopa de whey protein, entre outros. 

 

A alimentação no pós-treino deve associar carboidratos e proteínas para 

recuperação rápida. 

Opção 1 : Sanduiche ou Tapioca de queijo magro com peito peru 

Opção 2: Iogurte + Fruta + aveia 

Opção 3 : Shake de Whey protein + Frutas 

Matéria publicada pelo site Eu Atleta  

Disponível no site:http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/nutricao/noticia/2014/10/cansado-do-

gel-carboidrato-veja-outras-formas-de-manter-o-glicogenio.html 

 

1.1.2. Filme de Cinema: O Livro Secreto do Jovem Envenenador – Passar os 30 

minutos iniciais do filme para posterior discussão 

http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/nutricao/noticia/2014/10/cansado-do-gel-carboidrato-veja-outras-formas-de-manter-o-glicogenio.html
http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/nutricao/noticia/2014/10/cansado-do-gel-carboidrato-veja-outras-formas-de-manter-o-glicogenio.html


Filme que estreou em 1995 – duração de 99 min. 

Sinópse do filme: Comédia de humor negro com narrativa dramática na história real 

do inglês Graham Young. O rapaz logo cedo descobriu um gosto muito particular 

para a ciência e a química, mas acabou utilizando seu talento para fabricar drogas 

letais. Primeiro matou seu amigo, depois sua madrasta, e a intenção era fazer o 

mesmo com a irmã e o pai. Foi descoberto e amargou alguns anos numa prisão para 

doentes mentais. O ponto alto do filme é o fato do diretor Ross conseguir ao mesmo 

tempo situações tanto de pavor, de drama, quanto cômicas. O jovem cria uma série 

de imagens, escreve num caderno e o psiquiatra, após avaliação, acaba por deixa-

lo livre Quando Grahan volta às ruas, arruma um emprego e reinicia sua arte de 

envenenar as pessoas. 

Texto retirado de: http://filmow.com/o-livro-secreto-de-um-jovem-envenenador-t12552/ 

 

 

 ATIVIDADE 2  

Tema: Estudo De Termoquímica 

Tempo previsto:  15 aulas de 50 min.  

Organização do trabalho: Alunos divididos em grupos de cinco integrantes. 

Objetivos:  

- Compreender que os alimentos que são ingeridos fornecem a energia que será 

absorvida pelo organismo e que é essa energia que será liberada durante atividades 

físicas. 

- Entender que a energia liberada em explosões tais como, explosão de bomba 

atômica, explosão bomba de hidrogênio está relacionada à energia de ligações das 

substâncias. 

Metodologia: 

2.1. Para cada equipe será distribuído um texto cujo conteúdo está presente no 

cotidiano dos alunos. Deverão realizar a leitura deste texto e preparar uma 

apresentação para a turma. Durante a apresentação dos textos, o professor 

deverá filmar esses alunos para poder analisar os conceitos químicos 

compreendidos pela equipe. Permite discussão entre eles a respeito de cada 

texto. 

2.2. Será passado um filme de cinema cujo história apresente algo relacionado ao 

conteúdo específico, estudo das soluções. Posterior apresentação do filme 

http://filmow.com/o-livro-secreto-de-um-jovem-envenenador-t12552/


deverá ocorrer uma discussão onde o professor observará se eles 

estabeleceram uma relação entre o conteúdo dos textos e a história do filme. 

2.3. O professor deverá apresentar o conteúdo específico e no final os alunos 

deverão estabelecer a relação com os textos e o filme. 

 

2.4. Será realizado uma avaliação do conteúdo cujo resultado será comparado 

com as notas das outras turmas onde não serão aplicadas esta metodologia 

 

 

 

Recursos: 

2.1.1 - Textos relacionados ao estudo de Termoquímica 

TEXTO 1: CALORIAS – TERMO QUE ESTÁ ATORMENTANDO A POPULAÇÃO 

Quando falamos e alimentos, já vem na mente a palavra calorias. São essas 

calorias que nos dão energia para a realização de nossas funções básicas (como 

respirar, dormir e até pensar) e pela execução de todas as outras atividades 

rotineiras (dirigir, estudar, correr, etc.). Cada indivíduo precisa de uma quantidade 

diferente de calorias, os fatores determinantes são idade, sexo, tamanho do corpo, 

peso e altura. Quanto maior o corpo e o trabalho que ele realiza, maior será a 

quantidade de calorias que ele vai precisar. Carboidratos, lipídios e proteínas são os 

nutrientes responsáveis pelo fornecimento de calorias. Ultimamente a população 

está consumindo mais calorias que realmente necessitam. Quando a ingestão 

supera o gasto, ocorre o acúmulo desta energia sob a forma de gordura, ou no tecido 

adiposo (gorduroso), ou no fígado, sendo o primeiro considerado depósito de 

gordura. Por esse fato é que devemos consumir alimentos de baixo teor calórico, 

associado a uma atividade física aeróbica (correr, nadar, pular corda, pedalar, 

andar).  

Necessidades diárias de energia: 

57% Carboidrato (açúcar, doces, pães e bolos)    

30% Lipídios (óleo e produtos que contém óleo).  

13% Proteína (ovos, leite, carne, peixes, etc.). 



 Cada indivíduo gasta uma certa quantidade de energia básica, mais a energia extra 

para atividades físicas. 

Gasto energético básico: 

Para cada kg de peso são necessários 1,3 kcal para cada hora. (ex: um atleta 

pesando 50kg precisaria 1,3 x 24 horas x 50 kg por dia, o que resulta em 1560 kcal) 

Gasto energético extra: 

Para cada hora de treino são necessários em média 8,5 kcal para todos os kg de 

peso. (ex.: um atleta pesando 50 kg treinando 2 horas necessitaria de 8, 5 x 2 horas 

x 50 kg = 850 calorias extras em sua dieta diária). Este atleta de 50 kg treinando 2 

horas por dia necessita de uma ingestão calórica de aproximadamente de 2.410 kcal 

para suprir suas necessidades diárias de energia.  

(Nota: 1000 caloria = 1 Kcal) Valor calórico Carboidratos - 4 kcal, Lipídeos - 9 

kcal Proteínas - 4 kcal 

Quanto um atleta pesando 50 kg necessitaria em termos de carboidratos, 

proteínas e lipídeos? 

Carboidratos: 57% de 2410 = 1374 kcal - 4 kcal por grama = 1374 / 4 = 343 

gramas Lipídeos: 30% de 2410 = 723 kcal - 9 kcal por grama = 723 / 9 = 80 

gramas Proteínas: 13% de 2410 = 313 kcal - 4 kcal por grama = 313 / 4 = 78 gramas. 

Texto adaptado de Blog Química Ensinada, postado por Eliane Gonçalves em sexta feira, 27 de 

Agosto de 2010. Disponível: http://quimicatualizada.blogspot.com.br/2010/08/termoquimica-do-

corpo.html 

 

TEXTO 2:  DE QUANTAS CALORIAS UMA PESSOA PRECISA DIARIAMENTE? 

O número de calorias que o corpo consome a cada dia varia de pessoa para 

pessoa, pois vários fatores afetam a necessidade calórica, como altura, peso, 

gênero, idade e quantidade de atividade física. Há três fatores principais envolvidos 

no cálculo de quantas calorias diárias seu corpo precisa: taxa de metabolismo basal, 

atividades físicas e efeito térmico dos alimentos: 

http://quimicatualizada.blogspot.com.br/2010/08/termoquimica-do-corpo.html
http://quimicatualizada.blogspot.com.br/2010/08/termoquimica-do-corpo.html


Sua taxa de metabolismo basal (TMB) é a quantidade de energia de que 

seu corpo precisa para funcionar em repouso. Ela é responsável por cerca de 60 

a 70% das calorias consumidas a cada dia e inclui a energia necessária para manter 

o coração batendo, os pulmões respirando, as pálpebras piscando e a temperatura 

do corpo estabilizada. Caso você queira estimar sua taxa de metabolismo basal, um 

dos métodos mais precisos é a equação de Harris-Benedict: 

Homem adulto: 66 + (13,7 x peso em quilos) + (5,0 x altura em centímetros) - (6,8 x 

idade em anos)  

Mulher adulta: 655 + (9,6 x peso em quilos) + (1,8 x altura em centímetros) - (4,7 x 

idade em anos) 

A atividade física, é a que consome a segunda maior parte das calorias. 

Caminhar, levantar, flexionar, arrumar a cama, correr - o movimento em geral queima 

calorias, embora a quantidade de calorias que é possível queimar em uma atividade 

dependa do peso corporal. 

Por último, temos o efeito térmico dos alimentos, que é a quantidade de 

energia que o corpo utilizar para digerir os alimentos. Para calcular o número de 

calorias que gasta nesse processo, multiplique o número total de calorias que você 

come diariamente por 0,10 ou 10%.  

A soma destes tres fatores é a  número total de calorias de que um corpo precisa em 

um dia é. 

CALORIAS GASTAS AO EXERCER ATIVIDADES DURANTE UMA (1) HORA 

 



Texto adaptado de Blog Química Ensinada, postado por Eliane Gonçalves em sexta feira, 27 de 

Agosto de 2010. Disponível: http://quimicatualizada.blogspot.com.br/2010/08/termoquimica-do-

corpo.html 

 

 

TEXTO 3: BATATA DOCE FORNECE ENERGIA E AJUDA A EMAGRECER 

 

Um alimento pode ser doce, rico em carboidrato 

e saudável ao mesmo tempo? Pois a batata 

doce consegue reunir todas essas 

características e ainda dar uma forcinha para 

quem luta contra o excesso de peso. O 

tubérculo é rico em carboidratos complexos, 

vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina 

C, cálcio, ferro, potássio e fósforo. Possui 

também sais minerais antioxidantes, que 

previnem o envelhecimento precoce. 

 

Sua principal vantagem em relação à batata 

inglesa é um menor índice glicêmico. Isso significa que ela libera a glicose na 

corrente sanguínea mais lentamente, fazendo com que o organismo absorva uma 

quantidade menor de açúcar, carboidrato e gordura, especialmente a abdominal que, 

de acordo com a nutricionista Vanessa Franzem Leite, é a mais perigosa para a 

nossa saúde. Apesar de ter menos calorias, a batata inglesa é composta quase 

somente por carboidratos e é um alimento com alto índice glicêmico. Ou seja, não 

indicada para os diabéticos e para quem quer emagrecer. 

– Os alimentos de baixo ou médio índice glicêmico proporcionam mais saciedade, 

energia e são digeridos mais lentamente, evitando o acúmulo de gordura corporal – 

explica Vanessa. 

A batata doce também é uma excelente opção para os atletas, pois alia boas 

doses de energia com baixo nível de gordura. Sua ingestão é recomendada uma ou 

duas horas antes da prática de atividades físicas intensas.  

http://quimicatualizada.blogspot.com.br/2010/08/termoquimica-do-corpo.html
http://quimicatualizada.blogspot.com.br/2010/08/termoquimica-do-corpo.html


– Ela contém carboidratos que fornecem energia gradativamente para as atividades 

biológicas do corpo e para o bom desempenho nos exercícios físicos e nas tarefas 

do dia a dia. Além disso, a batata doce é rica em fibras, ajudando a flora intestinal a 

funcionar corretamente – explica a nutricionista Heloisa Helena Carvalho. 

Mas não dá para exagerar na quantidade: Heloisa recomenda ingerir até 120g 

em uma refeição equilibrada e bem colorida. 

Doce x inglesa 

Substituir a batata inglesa pela doce é uma boa ideia, pois ela contém muito mais 

nutrientes. Compare: 

Energia em calorias: 

Batata inglesa - 52  

Batata doce - 77 

 

Carboidratos 

Batata inglesa - 11,9g 

Batata doce - 18,4g 

 

Fibra Alimentar 

Batata doce - 2,2g 

Batata inglesa - 1,3g 

Cálcio 

Batata doce - 17mg 

Batata inglesa - 4mg 

 

Vitaminas em geral 

Batata doce - 23,8mg 

Batata inglesa - 3,8mg 

 

Porção de 100 g de acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 

(Taco), desenvolvida pela Unicamp. 

Disponível no site: http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/bem-

estar/noticia/2014/10/batata-doce-fornece-energia-e-ajuda-a-emagrecer-4618337.html 

 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/bem-estar/noticia/2014/10/batata-doce-fornece-energia-e-ajuda-a-emagrecer-4618337.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/bem-estar/noticia/2014/10/batata-doce-fornece-energia-e-ajuda-a-emagrecer-4618337.html


TEXTO 04: AUMENTA A PROCURA POR SUPLEMENTO ALIMENTAR PELOS 

ATLETAS DE ACADEMIA 

 
  
Com a ideia de aumentar massa muscular, melhorar o condicionamento físico, 

a busca por um corpo bonito e uma aparência saudável, muita gente tem praticado 

atividades físicas nas academias e adquirirem suplementos. O suplemento junto com 

a malhação tem proporcionado o resultado desejado rapidamente.  O problema é 

que tudo que é consumido em excesso é não faz bem. Muitas pessoas associam 

proteína ao crescimento muscular e assumem que mais é melhor, mas podem estar 

errados pois uma vez que o corpo recebe a quantidade de proteína que ele precisa, 

ele converte o restante em energia, e se já tem energia suficiente, ela é convertida e 

gordura.   

Muitas pessoas cometem o erro de pensar que não há problema em comer 

proteína demais. Eles associam proteína ao crescimento muscular e assumem que 

mais é melhor. Eles não podem estar mais errados. Uma vez que seu corpo recebe 

a quantidade de proteína que ele precisa, ele converte o restante em energia, e se 

você já tem energia suficiente, ela é convertida em gordura. Obviamente, isso não é 

o que você tem em mente quando consome mais carne e suplementos de proteína! 

Assim como com o açúcar, o maior problema com a proteína é sua 

companhia. Proteína e gordura parecem andar de mãos dadas. Alimentos ricos em 

proteína geralmente são alimentos ricos em gordura: carne, leite, queijo. Felizmente, 

há escolhas com poucas gorduras, incluindo leite desnatado, queijos com redução 

de gordura e carnes magras. 

Se você não escolhe as opções com pouca gordura e come alimentos com 

muita gordura de forma consistente, irá ganhar peso. Isso porque a gordura oferece 

nove calorias por grama – mais do que o dobro das quatro calorias por grama 

oferecidas por carboidratos ou proteínas. Mas a gordura também é essencial para a 

vida. Ela é uma fonte de ácido linoleico e linolênico, que são essenciais, e é 

necessária para o funcionamento do cérebro e absorção de nutrientes solúveis em 

gordura. 

Muitos alimentos ricos em proteína e suplementos de proteína são vendidos 

como ajudantes para perda de peso, então parece contra intuitivo afirmar que 

proteína engorda. O problema está em sobrecarregar. Consumir proteína demais 



pode fazer a perda de peso mais difícil, especialmente se tomar shakes de proteína 

em adição à sua dieta normal. 

 

Texto adaptado do site: http://www.mundoboaforma.com.br/proteina-engorda-dicas-e-cuidados/ 

 

 

Segue abaixo parte de um rótulo de um suplemento a base de proteína: 

 

 

TEXTO 05: CAMINHAR FAZ BEM A SAÚDE?  

 É importante praticar atividades físicas regularmente tanto para gastar mais 

calorias do que se é ingerido, como também pelos benefícios para a saúde, tais 

como: a caminhada: contribui para o controle da pressão sanguínea e dos índices 

de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma doença cardíaca. Para 

tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de pelo 

menos 5 quilômetros por hora. Além disso, de todas as atividades físicas, essa é a 

mais fácil de praticar, não requer técnica nem matrícula numa academia. É, enfim, 

um bom começo para abandonar a vida sedentária.  

Eis três formas de praticá-la: 

 
EM TRILHAS 
 

Gasto calórico (kcal por hora): 420  

Velocidade indicada para os iniciantes: 5 quilômetros por hora 

Rotina ideal: enfrentar trilhas de não mais de duas horas, uma vez por semana.  

http://www.mundoboaforma.com.br/proteina-engorda-dicas-e-cuidados/


Postura correta: inclinar o tronco para manter o equilíbrio em subidas e pisar com 

o pé inteiro no chão, medida que poupa as panturrilhas e evita lesões.  

Benefícios Comprovados  

• Esculpe os músculos da coxa, os glúteos e as panturrilhas.  

• Exercita os receptores do sistema nervoso responsáveis pelas noções de 

espaço e equilíbrio – e reduz com isso os riscos de uma queda  

 

Vantagem em relação às outras modalidades de caminhada: consomem até 60% 

mais calorias do que uma caminhada tradicional. 

 

AO AR LIVRE  

 

Gasto calórico (kcal por hora): 350  

Velocidade indicada para os iniciantes: a partir de 5 quilômetros por hora  

Rotina ideal: meia hora por dia, três vezes por semana (em dias alternados)  

Postura correta: braços relaxados ao longo do corpo, porque assim eles ajudam a 

dar impulso, e passos firmes, para garantir a constância dos movimentos.  

Benefícios Comprovados  

• Ajudam no controle de colesterol, diabetes e hipertensão – o que faz os riscos de 

uma doença cardíaca cair 18%, segundo uma pesquisa da Universidade Harvard.  

• Os sintomas da depressão se reduzem à metade, de acordo com uma pesquisa da 

Universidade do Texas.  

• Depois de três semanas de caminhada regular, o metabolismo acelera até 30% e 

fica mais fácil perder peso.  

• Em seis meses, o fôlego aumenta 10%. • Fortalece os músculos das pernas e do 

abdômen  

Vantagens em relação às outras modalidades de caminhada: queimam 5% mais 

calorias do que a esteira e oferece menos riscos de lesão do que a caminhada em 

trilhas.  

 

NA ESTEIRA   

 

Gasto calórico (kcal por hora): 330  



Velocidade indicada para os iniciantes: entre 6 e 8 quilômetros por hora – depois 

disso, o ritmo já é de corrida e a freqüência cardíaca, alta demais para quem está 

começando  

Rotina ideal: meia hora por dia, três vezes por semana, em dias alternados. (O 

corpo leva cerca de dois meses para se acostumar com um novo ritmo – eleve o 

nível de dificuldade do exercício nessa medida)  

Postura correta: com os braços soltos – e não apoiados sobre a barra do aparelho. 

Esse é um erro que reduz em 25% o gasto calórico  

Benefícios Comprovados • Os mesmos da caminhada ao ar livre, com uma 

desvantagem: a perda de calorias é 5% menor. (Os especialistas recomendam 

aumentar levemente a inclinação da esteira para reduzir essa diferença)  

Vantagem em relação às outras modalidades de caminhada: oferece 

monitoramento de velocidade e ritmo cardíaco (dizem os especialistas que no início 

não se deve ultrapassar 50% da frequência cardíaca máxima). 

Texto adaptado de Blog Química Ensinada, postado por Eliane Gonçalves em sexta feira, 27 de 

Agosto de 2010. Disponível: http://quimicatualizada.blogspot.com.br/2010/08/termoquimica-do-

corpo.html 

 

TEXTO 6: BOMBA ATÔMICA: HIROSHIMA E NAGASAKI FORAM 

DEVASTADAS PELAS BOMBAS 

 

Luís Fernando Pereira 

(Material atualizado em 06/08/2013, às 10h39) 

14/07/200516h27  

COMENTE 

"Os bebês nasceram normalmente". Ao receber essa mensagem cifrada, em 

agosto de 45, o então presidente americano, Harry S. Truman, sabia: a bomba 

atômica estava pronta. Logo o mundo inteiro saberia também. 

As explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki mataram instantaneamente 

150 mil pessoas. Nos dias seguintes, outros milhares tiveram manchas na pele, 

queda de cabelos e gengivas sangrando. Acabaram morrendo. Eram os efeitos da 

radiação. 

A explosão de uma bomba atômica produz uma bola de fogo de 1 milhão de 

graus Celsius e luz que pode cegar a quilômetros de distância. Além de uma ventania 

de mais de 1.000 km/h. Resultado: destruição total num raio de 10 km do centro da 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/bomba-atomica-hiroshima-e-nagasaki-foram-devastadas-pelas-bombas.htm#comentarios


explosão. Minutos depois, devido ao deslocamento de ar gerado pela subida da bola 

de fogo, um vento quente "suga" os destroços em direção à explosão, formando uma 

nuvem de poeira em forma de cogumelo. 

 

Hiroshima: Primeiro ataque atômico da história encerrou a 2ª Guerra Armas 

de destruição de massa: Biológicas, químicas e nucleares. Essa devastação é 

causada por um fenômeno chamado fissão nuclear. Na bomba de Hiroshima, o 

material que sofreu a fissão era o urânio-235 (235 é a soma de prótons e nêutrons 

desse átomo). A energia liberada na explosão foi equivalente a 12 mil toneladas de 

TNT! Isso acontece porque os núcleos de urânio podem ser partidos ao meio. Nesse 

processo de quebra (fissão), há perda de massa e consequente produção de 

energia, como já previa Einstein [E (energia) = m (massa) x c2 (velocidade da luz ao 

quadrado)]. 

Além do imenso poder explosivo, a detonação de uma bomba atômica emite 

radiações nocivas –alfa (α), beta (β) e gama(γ)-, vindas de núcleos instáveis 

formados na fissão do U-235 -como o de bário-140. Essa instabilidade parece ter 

origem no grande número de prótons no núcleo desses átomos. Os prótons, 

positivos, se repelem, "desmoronando" o núcleo. 

É como se fosse uma festa cheia de encrenqueiros (os prótons). A qualquer 

momento, no meio de uma briga, alguns são jogados para fora (as radiações "e"). 

Ao lado dessas emissões, está a onda eletromagnética, a mais perigosa. Anemia, 

hemorragia, náusea e, depois, catarata e câncer, além do nascimento de bebês 

doentes e até deformados, são as consequências dessas radiações. 

 No início deste mês, o presidente do Paquistão afirmou que, se necessário, 

poderá usar seu arsenal nuclear contra a Índia no conflito da Caxemira. Quem 

perdeu o filme de 1945 talvez possa assistir a uma reprise. Infelizmente. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/bomba-atomica-hiroshima-e-nagasaki-foram-

devastadas-pelas-bombas.htm 

 

TEXTO 7: QUAL A DIFERENÇA ENTRE A BOMBA ATÔMICA E A DE 

HIDROGÊNIO? 

 

Na verdade, as duas são bombas atômicas. A diferença é que cada uma delas 

realiza um processo diferente com os átomos para obter energia. A bomba nuclear 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/bomba-atomica-hiroshima-e-nagasaki-foram-devastadas-pelas-bombas.htm
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mais simples, que costuma ser chamada só de "atômica", arrebenta núcleos de 

urânio, transformando-os em átomos mais leves. Mas romper núcleos atômicos não 

é o mesmo que quebrar uma pedra, por exemplo. Se você martelar uma rocha, juntar 

os cacos e colocar numa balança, vai ver que o peso de todos os fragmentos 

somados é igual ao da pedrona original. Já na "martelada" que a bomba dá nos 

átomos de urânio, o peso somado dos "cacos" vai ser um pouco menor que o original, 

porque o urânio perde um pouco de sua massa. Onde ela vai parar? Quem mata a 

charada é o físico Albert Einstein: em sua teoria da relatividade, ele ensina que 

qualquer tiquinho de matéria é formado por uma quantidade mastodôntica de 

energia. Ou seja, o urânio que some se transforma em energia pura, liberando uma 

força brutal. 

Para dar uma ideia, a quebra de menos de 1 quilo de matéria foi o suficiente 

para arrasar a cidade japonesa de Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial, 

com uma força equivalente a 15 mil toneladas de dinamite. Achou muito? Pois saiba 

que as chamadas bombas H, de hidrogênio, são milhares de vezes mais poderosas 

que isso. O segredo é que, em vez de quebrar átomos, elas fundem os núcleos, 

juntando dois átomos de hidrogênio para formar um de hélio. Nesse processo, um 

pouco da massa do hidrogênio se perde e, de novo, se transforma em energia. A 

diferença é que a fusão arranca mais energia do bolo de átomos. Só para dar uma 

noção do drama, basta lembrar que a explosão recorde entre as bombas de 

hidrogênio foi simplesmente 5 mil vezes maior que a de Hiroshima. 

Os ambientalistas não se cansam de alertar que esses explosivos podem 

transformar a Terra em um projeto de asteroide. "Vimos que a pequena guerra 

nuclear de 1945, que destruiu duas cidades, foi o suficiente. Mas o problema 

continua", diz o físico Philip Morrison, um dos cientistas que criou a bomba de 

Hiroshima e hoje trabalha no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos 

Estados Unidos. 

 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-a-bomba-atomica-e-a-de-

hidrogenio 

TEXTO 08: QUÍMICA DO AUTOMÓVEL: QUAL COMBUSTÍVEL RENDE MAIS? A 

GASOLINA OU ÁLCOOL  

Carlos Roberto de Lana 

09/04/200712h39 
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A explosão que movimenta os carros é uma máquina térmica, ou seja, 

transforma calor em trabalho e obedece às equações da física que descrevem como 

os gases aumentam sua pressão e se expandem quando aquecidos. 

Os fenômenos que tornam o automóvel uma máquina viável acontecem no pequeno 

mundo das moléculas. 

Combustíveis 

No sentido tradicional, combustíveis são materiais que emitem calor ao reagirem com 

o oxigênio, num processo de combustão. Esta propriedade permite que uma 

quantidade de massa de um combustível desempenhe o papel de reservatório de 

energia, capaz de armazená-la em sua estrutura química até o momento de ser 

usada. 

A quantidade de energia, sob a forma de calor, que um combustível pode 

fornecer quando queimado completamente chama-se poder calorífico. No caso do 

automóvel, os combustíveis mais comuns são a gasolina e o álcool, cujos poderes 

caloríficos típicos são, respectivamente, 9600 e 6100  Kcal/kg . 

O poder calorífico da gasolina é superior ao do álcool, portanto, carros 

movidos a etanol apresentam maior consumo de combustível, em comparação aos 

que utilizam o derivado de petróleo, estando ambos em condições idênticas de 

desempenho mecânico. 

Poder de explosão 

Além do poder calorífico, outra propriedade importante dos combustíveis é a 

maneira como eles explodem, ou suas características de detonação. 

Para funcionar satisfatoriamente, não basta o motor a explosão ser 

alimentado por um combustível capaz de explodir. É indispensável que a explosão 

ocorra de um modo regular, no tempo e no modo projetado, para provocar o 

aproveitamento esperado das pressões internas, sem produzir ondas de choque que 

possam danificar os mecanismos. 

Para garantir esta regularidade, a gasolina é aditivada com substâncias 

antidetonantes, que funcionam como retardadores químicos da explosão e garantem 

que esta só aconteça no momento certo do ciclo. 

Por muito tempo, o antidetonante mais usado foi o chumbo tetraetila, um 

composto altamente nocivo à saúde e ao meio ambiente. Hoje, no Brasil, 

http://educacao.uol.com.br/atualidades/ult1685u227.jhtm


determinadas quantidades de álcool são adicionadas à gasolina, exercendo a função 

antidetonante em substituição aos compostos de chumbo. 

Conheça a energia liberada por diversos tipos de combustíveis utilizados no 

cotidiano: 

Entalpia de combustão padrão para vários combustíveis 

 

Tabela obtida no site: http://www.usp.br/qambiental/combustao_energia.html 

 

Texto adaptado do site: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/quimica-do-automovel-1-

combustao-da-gasolina-e-do-alcool.htm 

 

2.2.1 – Filme: Reação em Cadeia – será passado os primeiros 20 min do filme 

Filme que estreou em 1996, duração de 107 min 

Sinópse: O estudante (Keanu Reeves) encontra-se perdido em meio a uma confusa 

operação secreta do governo, espionagem tecnológica e assassinato, após trabalhar 

num experimento científico usando novos métodos de pesquisa. Eddie Kasalivich 

http://www.usp.br/qambiental/combustao_energia.html
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/quimica-do-automovel-1-combustao-da-gasolina-e-do-alcool.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/quimica-do-automovel-1-combustao-da-gasolina-e-do-alcool.htm


(Reeves) e lily Sinclair (Rachel Weisz) fazem parte de uma equipe de cientistas que 

desenvolveu uma nova e revolucionária fonte de energia. Mas assim que acabaram 

de celebrar seu triunfo, o laboratório é destruído e o líder da equipe morre. Apontados 

como os principais suspeitos, Eddie e Lily rapidamente percebem que sua única 

esperança está nas mãos de um poderoso e misterioso burocrata (Morgan Freeman) 

que pode ou não estar do lado deles. 
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