


Ficha para identificação da Produção Didático- Pedagógica – Turma 2016 
 

Título: “Química dos Plásticos: uma proposta para o ensino de Química orgânica com 

enfoque em Ciência, Tecnologia. Sociedade e Ambiente – CTSA” 

Autora: Ana Lúcia Scapin 

Disciplina/Área:  Química 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização: 

 Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal - Ensino 
Fundamental, Médio e Profissionalizante. 

Município da escola:  Maringá 

Núcleo Regional de Educação:  Maringá 

Professor Orientador:  Dr. Marcelo Pimentel da Silveira 

Instituição de Ensino Superior:  Universidade Estadual de Maringá - UEM 

Relação Interdisciplinar:  Geografia, Sociologia  

Resumo: 
(descrever a justificativa, objetivos 
e metodologia utilizada. A 
informação deverá conter no 
máximo 1300 caracteres, ou 200 
palavras, fonte Arial ou Times New 
Roman, tamanho 12 e 
espaçamento simples) 
 
 

O desenvolvimento do tema plástico, como 
proposta de ensino, permite tratar o 
conhecimento químico sobre polímeros não 
só com a Química orgânica, mas também no 
sentido de aumentar a consciência dos 
estudantes e a formação cidadã, pois pode 
propiciar o estabelecimento de relações entre 
o indivíduo e o ambiente em que se vive. 
Nessa perspectiva, o tema do projeto surgiu 
de reflexões e experiências vivenciadas no 
contexto da sala de aula, especialmente, nas 
aulas de Química orgânica ministradas para 
os alunos da terceira série do Ensino Médio, 
com o propósito de selecionar e organizar 
conteúdos de orgânica de maneira a se 
aproximar dos conhecimentos científicos em 
conjunto de ações que articulam os conteúdos 
disciplinares com a realidade ambiental na 
qual estão inseridos os estudantes da escola 
a ser desenvolvida a pesquisa, utilizando para 
isso o enfoque CTSA - Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente. 
 

Palavras-chave: Contextualização; Polímeros; Meio Ambiente; 
Química e Cidadania 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: 
 

Alunos da 3ª Série do Ensino Médio. 

 

 

 

 



1. Apresentação 

 

 Esta unidade didática é proposta com o intuito de utilizar uma estratégia 

metodológica direcionada a despertar nos alunos do terceiro ano do ensino médio a 

percepção do cotidiano relacionado ao ensino de Química, de forma que as 

atividades possam ser aplicadas no contexto escolar ou adaptadas de acordo com a 

realidade de cada situação. 

O ensino de Química vem passando por muitas modificações, principalmente 

no que diz respeito ao rompimento com o modelo chamado tradicional de ensino e 

aprendizagem, uma vez que essa concepção tradicionalmente empregada baseia-se 

em um modelo didático de transmissão e recepção que prioriza a memorização de 

conceitos, regras e aplicações de fórmulas. Nesse modelo, o aluno mantém o papel 

passivo de receber os conteúdos por meio da fala do professor, dificultando o 

objetivo de formar um cidadão crítico. 

Dessa maneira, elaboramos uma sequência de atividades que pretende estar 

em consonância com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Química do 

Paraná, cujo objetivo do ensino da Química é formar cidadãos capazes de refletir 

criticamente sobre o meio em que está inserido a partir dos conhecimentos 

químicos, além de proporcionar novos direcionamentos e abordagens da prática 

docente do processo ensino e aprendizagem. 

 Diante do exposto, nossa escolha pela problemática em torno do uso e 

descarte de plásticos foi feita em função do seu uso expressivo e consequentemente 

pelos impactos ambientais causados pelo acúmulo de resíduos ao longo das últimas 

décadas. Este tema permite relacionar o ensino de Química às questões ambientais, 

tratando não apenas de polímeros, mas de Química Orgânica, além de discutir a 

importância de alternativas que minimizem o descarte inadequado de plástico, 

Entende-se que desse modo, pode-se contribuir para despertar a consciência dos 

estudantes, propiciando o estabelecimento de relações dos indivíduos com a 

realidade ambiental da qual fazem parte. 

A fim de alcançar o objetivo proposto, a contextualização com enfoque 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – CTSA,  contribuirá para a formação de  

cidadãos críticos, que possam participar  de maneira responsável nas decisões da 

sociedade. Para isso, é necessário que os alunos compreendam as interações entre 



ciência, tecnologia e sociedade e consequentemente sejam capazes de tomar 

decisões sobre os problemas cotidianos. 

Para colocar em prática o desenvolvimento desse tema, conforme o enfoque 

CTSA, usaremos estratégias que podem ser utilizadas nas atividades, destacando-

se: sessões de questionamentos, solução de problemas, vídeos, debates; discussão 

em grupos, pesquisas, palestras, visita a indústrias, elaboração de painel, 

entrevistas e experimentos investigativos. 

Como o tema escolhido está relacionado com a utilização e descarte dos 

plásticos, tais estratégias permitirão a participação do aluno como sujeito 

protagonista do processo de ensino e aprendizagem, como também o 

desenvolvimento de atitudes favoráveis ao uso sustentável dos plásticos e, 

consequentemente, de outros materiais usados no cotidiano. 

 

2. Detalhamento das atividades da unidade didática 

 

Nesta unidade didática serão abordados assuntos referentes aos plásticos, o 

processo de produção, utilização, descarte e os impactos ambientais, contemplando 

conteúdos propostos na matriz curricular do terceiro ano do ensino médio da escola 

de referência, com destaque ao ensino de química orgânica, em especial, o 

conteúdo de polímeros sintéticos.  

A etapa VII da tabela 1 que, corresponde ao trabalho do Júri Simulado, será 

realizada em período posterior ao término da proposta didática, como parte das 

atividades da Semana Cultural do Colégio, onde será possível avaliar as possíveis 

mudanças de atitudes dos alunos em relação à tomada de decisão frente aos 

problemas ambientais referentes ao plástico.  

Para a produção das atividades, foi realizado um levantamento prévio 

individualmente com os alunos do 2º ano do ensino médio das turmas de 2016, a fim 

de conhecer e entender os principais conhecimentos e/ou dúvidas que os mesmos 

possuem sobre os plásticos. De acordo com o levantamento, foi possível identificar 

as seguintes afirmações e dúvidas feitas pelos alunos relacionadas à temática dos 

plásticos:  

Afirmações: 

 É um problema para o meio ambiente (polui rios e causa enchentes). 



 É muito utilizado pelas pessoas. E é ruim para o meio ambiente, pois demora 

para decompor. 

 Muitos objetos são feitos de plásticos (destacam o uso doméstico). 

 Pode ser reutilizado depois de derretido.  

 Não sabe muita coisa sobre o plástico. 

 Acha interessante conhecer melhor ou estudá-lo. 

 Problema de poluição quando descartado em lugares errados, como: mares, 

rios, florestas. 

 Pode ser reciclável. 

 Deveria ser biodegradável. 

 Vem do petróleo. 

Dúvidas: 

 De onde surgiu e por quem foi criado? 

 Como se faz o plástico, composição química ou processo de formação? 

 Quanto tempo leva para degradar? 

 Como é feita a reciclagem? 

 Por que derretem fácil? 

Outras: 

 Quais benefícios e malefícios? 

 Como amenizar seus impactos? 

 Quais são os tipos e como fazem as cores? 

 Qual a composição da garrafa PET? 

 E substituível? São tóxicos? Para onde vai depois de descartados? 

 Como pode ser utilizado de maneira mais ecológica?  

 Qual sua relação com a química? Por que alguns são flexíveis e outros 

resistentes? 

 Podemos queimá-lo para dar fim sem poluir? Como? 

Assim os dados obtidos da pesquisa, foram utilizados para orientar os 

encaminhamentos das atividades.  

Essa unidade será realizada em 38 horas/aulas1 de acordo com as atividades 

nesta unidade didática. 

                                                           
1
 Considerando que a etapa VII será realizada após a aplicação a proposta didática como atividade da 

Semana Cultural do Colégio.  



Tabela 1: Síntese das atividades. 

Parte Atividade Horas 

Aula 

I – Uso e descarte do lixo A – Cenas do dia a dia e os plásticos nos 

dias atuais 

02 

B – Documentário “A história das coisas” 02 

C – A ilha de Plásticos nos oceanos. 02 

II – Relações entre química 

orgânica e a química dos 

plásticos 

A – Problematização do significado do 

termo “orgânico”. 

02 

B – Aspectos históricos dos plásticos 02 

III – Propriedades dos 

Plásticos 

A – Atividade Experimental I 02 

B – Primeiras noções químicas a respeito 

dos plásticos. 

02 

IV – Ciclo do plástico: da 

produção ao descarte. 

A – Apresentação da proposta: 

organização dos grupos. 

02 

B – Grupo de Especialistas e o estudo do 

ciclo do plástico. 

06 

C – Trabalho nos grupos de base. 02 

D - Síntese dos conteúdos químicos 

abordados. 

02 

V – Visita Técnica A - Atividade de preparação  02 

B – Atividade pós-visita 02 

VI – Tipo de Polímeros Atividade 02 

VII - Júri Simulado: 

utilização dos plásticos na 

sociedade 

Atividade 04 

VIII - Atividade de 

Avaliação 

Atividade A e B 02 

 

3. Objetivo Geral 

Desenvolver uma proposta didática sobre o tema plástico e o ensino de 

conceitos químicos, de forma a promover situações de ensino e aprendizagem que 

permitam à formação cidadã por meio da proposição de situações ou problemas do 

cotidiano com ênfase nas relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA). 

 



3.1 Objetivos Específicos 

 Produzir atividades a partir das concepções prévias dos alunos referentes à 

temática do plástico. 

 Organizar situações problemas a partir de um contexto, que leve o aluno a 

construir conhecimentos a respeito da importância dos principais polímeros 

sintéticos, suas propriedades, implicações sociais, econômicas, tecnológicas 

e ambientais. 

 Desenvolver as atividades com os textos, vídeos e experimentos referentes 

aos conteúdos específicos sobre o tema plástico. 

 Aplicar estratégias de ensino que permitam a participação do aluno como 

sujeito protagonista do processo de ensino e aprendizagem, para que 

desenvolvam atitudes favoráveis ao uso sustentável dos plásticos. 

 Avaliar a aprendizagem e a eficácia das estratégias adotadas com enfoque 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

 Utilizar estratégias didáticas que permitam aos alunos à atuação em debates, 

discussões e situações que proporcionem que os mesmos sejam 

protagonistas em processos de tomada de decisão.  

 

Etapa I - Uso e descarte do Lixo: Problematização.  

 

Objetivos Específicos: 

 Refletir sobre as consequências do descarte inadequado dos resíduos 

sólidos, em especial os plásticos, por meio de situações do cotidiano.  

 Promover discussão sobre o modelo de desenvolvimento no mundo 

capitalista atual destacando problemas sociais, econômicos, tecnológicos e 

ambientais. 

 Identificar características de como a degradação ambiental pode interferir 

na qualidade de vida das pessoas, tanto local como globalmente, associada 

aos padrões atuais de consumo e a o descarte inadequado do lixo. 

 Analisar e comparar informações sobre cenas de filmes para compreensão 

das consequências do consumismo e a questão ambiental. 

 

 



A – Cenas do dia a dia e os plásticos nos dia atuais: 02 aulas. 

 

No início da aula será exposta uma sequência de imagens de locais da cidade 

de Maringá que mostram os resíduos em diferentes ambientes.  

As imagens serão projetadas no Datashow ou expostas em papel.  

 

 
Figura 1 - Cenas encontradas no dia a dia em diferentes pontos da cidade de Maringá-PR. 
Fonte: Autora (2016). 

 

Na sequência, cada aluno deve refletir sobre as imagens e responder as 

seguintes questões: 

 

Você está acostumado a se deparar com esse tipo de imagem no seu dia a 

dia? Cite alguns dos locais da cidade onde você já observou? 

É possível identificar qual é o material e/ou embalagem em maior quantidade 

nas imagens? Quais são? Você saberia explicar os motivos? 

Você sabe dizer qual é o destino desses materiais? O descarte desses 

materiais pode causar algum tipo de impacto (positivo ou negativo) para o ambiente 

e a sociedade? Tente explicar. 

 

Depois de 15 minutos, os alunos entregarão a produção textual sobre as 

questões e as mesmas serão debatidas. O professor pode escolher as respostas de 

alguns alunos e escrevê-las em parte do quadro.  

Em seguida, promove o debate, perguntando se algum aluno quer 

complementar as informações apresentadas.  

 

Os plásticos nos dia atuais – para debater 

 

Nesta atividade cada aluno deverá responder as questões apresentadas no 

quadro “Para Debater”.  

 



 

PARA DEBATER 

Finalizada a atividade, devem formar grupos de, no máximo, 05 alunos. 

 

Cada grupo deve discutir e comparar as respostas individuais e elaborar uma 

síntese da discussão a ser escrita em um cartaz.  

Os cartazes serão colados na frente da sala e cada grupo escolherá um 

representante para apresentar a síntese das discussões para os demais alunos da 

turma. 

Ao final, o professor fará uma síntese das discussões. 

 

B -  Documentário “História das Coisas”: 2 aulas. 

 

Será exibido o vídeo: “Documentário História das Coisas”, disponibilizado no 

site: https://www.youtube.com/watch?v=rBb2-R9ygrI  

 O filme será projetado na sala de vídeos.  

Após a apresentação, cada grupo irá discutir as questões apresentadas no: 

 

Quadro 1: Questões sobre a “História das Coisas”. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Após esse levantamento de ideias, será solicitado aos alunos que, 

individualmente, escrevam um texto registrando o entendimento e/ou mensagem 

que o documentário transmitiu para cada um. 

 

 

 

 

Por que os plásticos adquiriram grande importância nos dias atuais? Quais são as 
consequências que estes materiais podem causar as pessoas e ao meio 
ambiente? Como podemos minimizar os impactos negativos do uso destes 
materiais? 

 

a) O que significa “coisas” no documentário?  

b) Vocês acham que a mídia influência no modo de vida das pessoas no sentido 

de adotar um consumismo desenfreado? Como? 

c) Durante o documentário, a apresentadora questiona de onde vêm todas as 

coisas que compramos, e para onde vão quando nos desfazemos delas. Vocês se 

preocupam com o processo de extração, produção e descarte das coisas que 

consomem no dia a dia? Descreva o ciclo de produção, consumo e descarte de 

algum produto a base de plástico. 

d) Que aspectos vocês gostariam de destacar em relação ao documentário? 

https://www.youtube.com/watch?v=rBb2-R9ygrI


ATIVIDADE  EXTRACLASSE  

 

 
Solicitar aos alunos que realizem uma entrevista com seus pais, avós ou 

pessoas da comunidade sobre como eram as embalagens de alguns produtos antes 
da utilização dos plásticos. 
 
Questões sugeridas: 
a) Idade, época dos produtos citados, profissão. 
b) Como e onde faziam as compras? De que materiais eram feitas as embalagens? 
c) Como o leite, feijão, arroz, entre outros alimentos eram comercializados? 
d) Qual sua opinião sobre o uso dos plásticos na sociedade atual? 
 
 Os resultados devem ser digitados e entregues na aula seguinte.  
 
 
Orientação: Os resultados podem ser tabulados por grupos ou pelo professor para 

discussões posteriores. 

 

C – A ilha de plásticos nos oceanos: 02 aulas. 

 

Cada grupo deverá discutir a questão apresentada no quadro “para debater”: 

 

PARA DEBATER 

 

 

 

 

 

 

Os grupos deverão discutir suas ideias a respeito da questão e registrarem 

numa folha, escolhendo um representante para expressar as opiniões do grupo para 

a sala. 

Após as apresentações, será entregue o texto 1 para leitura individual. 

 

TEXTO 1  

 

 “As ilhas de plástico nos oceanos”  

 

NOSSAS ATITUDES LOCAIS DE DESCARTE DE LIXO PODEM AFETAR 

O PLANETA OU SÓ ESTÃO RELACIONADAS AO AMBIENTE LOCAL ONDE 

VIVEMOS? SE AFETAM O FUTURO DO PLANETA, DESCREVAM DE QUE 

FORMA ISSO OCORRE? 



No meio do Oceano Pacífico, entre a Califórnia e o Havaí, existe uma 

gigantesca ilha feita inteiramente de lixo. Seu nome é popularmente conhecido como 

o “Grande Depósito de Lixo do Pacífico”. 

Com aproximadamente o tamanho da Inglaterra, a ilha é formada por pedaços 

minúsculos de plástico que foram arrastados para um ponto de convergência de 

diversas correntes marinhas. Grande parte dos resíduos do Atlântico e do Índico 

também acaba se dirigindo para o Pacífico. 

Por causa das correntes e dos ventos, o lixo fica encurralado girando em uma 

espiral gigantesca. Além do lixo que boia na superfície, as manchas têm camadas 

de resíduos com até 10 metros de profundidade. 

A China, Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietnã são os países que 

contribuem com mais da metade da quantidade de lixo plástico no oceano Pacífico. 

Um dos motivos é a falta de gestão de resíduos nesses países em desenvolvimento. 

Além da poluição e do descarte de resíduos em cidades nas costas, os rios também 

carregam o material para o mar. 

Mas essa ilha de lixo não é a única. Existem pelo menos outros quatro lixões 

oceânicos similares, além de algumas formações menores nos dois extremos dos 

polos do planeta. Há estimativas de que 10% de todo o lixo plástico – algo como 91 

milhões de toneladas anuais – acaba nos oceanos. Ao chegar aos mares, a maior 

parte do material acaba afundando, mas cerca de um terço do total é arrastado 

para essas zonas de atração. 

Se o consumo continuar em 2050, estudiosos acreditam que haverá mais 

plástico nos oceanos do que peixes. A consequência para a fauna é desastrosa. 

Uma vez que o plástico entra na água, aves, peixes tartarugas, baleias, focas e 

outros seres podem confundir o material com comida. Muitos deles podem morrer 

sufocados. 

Os plásticos menores são facilmente ingeridos por esses animais que se 

encarregam de disseminar a contaminação via cadeia alimentar. Como as ilhas de 

plástico têm alta concentração de poluentes orgânicos persistentes, como o 

pesticida DDT e dioxinas, a sua toxicidade é bastante alta. Até mesmo os 

plânctons comem as micropartículas e absorvem suas toxinas. Ao comer peixes que 

passaram por essas regiões, o ser humano ingere também os produtos tóxicos 

absorvidos pelos animais. 



Como combater esse problema ambiental? Limpar a área completamente 

seria muito difícil. O ideal seria que países cuidassem do descarte de forma 

responsável. Para complicar, ainda não existe um acordo global ou uma negociação 

internacional para reduzir o problema. Um dos entraves é a discussão sobre de 

quem é a responsabilidade. 

Fonte: Parte do texto “As ilhas de plástico nos oceanos” de Carolina Cunha, 2016 – Disponível em: 
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/superficie-da-terra-esta-dominada-por-
particulas-de-plastico-.htm 
 

De acordo com o texto acima, os alunos irão responder individualmente as 

seguintes questões: 

 

1) De acordo com o texto, é necessário pensar sobre os malefícios do descarte 
inadequado do plástico? Por quê? 

2) Já que o texto considera que limpar a área é muito difícil, como é possível 
evitar o aumento dessas áreas de poluição? 

3) Você tinha conhecimento que muitos animais eram prejudicados devido à 
ingestão de plástico? O plástico em si é tóxico para os animais e seres 
humanos?   

 

Após a leitura do texto, será exibido um vídeo de curta duração (7 minutos) 

para compreensão e síntese da questão discutida na parte III e os questionamentos 

que a autora faz no final do texto. Vídeo: “Um oceano de plástico - a sujeira se 

acumula no pacífico”. 

 

Figura 02 – Imagem do vídeo “Um oceano plástico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Vídeo “Um oceano de plástico - a sujeira se acumula no pacífico”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=lDfwOsUXEc8. 

 

http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/superficie-da-terra-esta-dominada-por-particulas-de-plastico-.htm
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/superficie-da-terra-esta-dominada-por-particulas-de-plastico-.htm


PARA REFLETIR 

 

 

 

 

 

Para dar fechamento à aula, os alunos serão dispostos em circulo, o professor 

promoverá uma reflexão sobre as atitudes relacionadas ao descarte do lixo produzido por 

cada um no dia a dia.  

Também será exposto o resultado da entrevista extraclasse que os alunos 

realizaram. As informações obtidas serão analisadas a fim de contribuir para tomadas de 

atitudes relacionadas ao consumo e descarte dos produtos e embalagens. 

 

Etapa II - Relações entre química orgânica e a química dos plásticos.   

 

Objetivos Específicos: 

 
- Identificar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito da classificação em materiais 

orgânicos e inorgânicos. 

- Compreender os significados sobre o termo “orgânico”. 

- Compreender aspectos históricos relacionados às descobertas que originaram a 

produção do plástico. 

 

A – Problematização do significado do termo “Orgânico”: 02 aulas. 

 

Inicialmente, os alunos irão responder um questionário individual sobre o 

destino do lixo produzido e as formas de classificação dos resíduos.  

Os alunos serão dispostos em círculo e as respostas serão analisadas pela 

professora e discutidas coletivamente na aula.  

Algumas questões serão problematizadas, por exemplo: 

 

Pensando no termo “orgânico”, existem diferenças no significado utilizado para: lixo 
orgânico, alface orgânica (ou outras verduras, frutas ou legumes) e adubo orgânico? Quais 
são? 

 

 

1. No seu dia a dia, como você se comporta descartando o lixo produzido. Você joga na 
rua, no quintal de sua casa ou no pátio da sua escola? 
 
2. Quando você vê alguém jogando lixo na rua ou em qualquer outro local, qual é a sua 
reação ou pensamento diante deste fato? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A partir dessa discussão inicial, serão apresentados dados a respeito da 

quantidade dos principais materiais descartados no Brasil, por exemplo, os 

apresentados na figura abaixo: 

          Figura 3: Porcentagem dos materiais descartados no Brasil no ano de 2012. 

 
Fonte: Abiplast, 2016. Disponível em: 
Disponível em: http://file.abiplast.org.br/download/2016/perfil_2015.pdf. 
 

Questionário – Individual 
1 – Vocês sabem para onde vai o lixo coletado de sua casa? Tem ideia da quantidade de 
lixo produzido? E qual o tipo de lixo mais produzido? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2 – No seu bairro ou cidade existe coleta seletiva de lixo?  Se existe você separa o lixo?  
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3 – Dentro do lixo produzido no dia a dia, como os diferentes resíduos sólidos são 
classificados? 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4 – A classificação dada aos materiais no dia a dia esta de acordo com critérios químicos? 
Explique. 
 

 
5 – Por que é necessário considerar a classificação para separar os vários tipos  
de resíduos no momento de descartar ou tratar o lixo? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
6 – Entre os exemplos de materiais apresentados abaixo, classifique os em  orgânico (O) ou 
inorgânico (I).  
a. pó de café (     ) 
b. restos de alimentos (     ) 
c. jornal (     ) 
d. embalagens plásticas (     ) 
e. lata de refrigerante (     ) 
f. pregos (     ) 
g. garrafa de vidro (     )  
Explique o critério utilizado para classificar cada item. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://file.abiplast.org.br/download/2016/perfil_2015.pdf.
http://file.abiplast.org.br/download/2016/perfil_2015.pdf.


B – Plásticos: aspectos históricos: 02 aulas. 

 

Nesta atividade a questão “Para discutir” será apresentada aos alunos e as 

respostas serão anotadas no quadro para que os mesmos analisem as ideias em 

comum.   

 

PARA DISCUTIR 

 

 

 

 

 Na sequência, após a discussão das ideias levantadas, os alunos iniciaram o 

estudo sobre a história do plástico através do texto 2.  

 

Você sabia? 

SALVEM AS BALEIAS E OS ELEFANTES 

 

No meado do século XIX havia uma possibilidade enorme dos elefantes e das 

baleias desaparecerem da Terra. Destas últimas, era obtido o óleo para iluminação. 

Elas foram salvas pela descoberta do querosene, uma fração do petróleo. Esse era 

mais eficiente para a iluminação do que o óleo de baleia. E os elefantes? 

Os elefantes eram procurados pelos caçadores que os matavam para retirar 

suas presas. Elas são constituídas por um material nobre, o marfim. O marfim é uma 

mistura da proteína colágeno com fosfatos e carbonatos de cálcio. Ele era usado em 

joias belíssimas, em teclas de piano, em bolas de golfe e outros materiais que a 

burguesia da época pagava uma fortuna para obtê-los. Até hoje, os elefantes são 

mortos para extração de suas presas. O marfim ainda é usado, sobretudo para a 

confecção de estatuetas.  

Fonte: A química e o mundo – Roque, 2016, p.139-140. 

 

 

 

 

 

MAS AFINAL, PLÁSTICOS PODEM SER CONSIDERADOS ORGÂNICOS? 

QUAL A RELAÇÃO DO TERMO “ORGÂNICO” COM A QUÍMICA ORGÂNICA? 



Texto 2  – A HISTÓRIA DO PLÁSTICO 

OS PRIMÓRDIOS DO PLÁSTICO 

Em toda a história da humanidade percebe-se que a 'necessidade' é a mola 

que impulsiona o homem a criar soluções e fazer novas descobertas, com o plástico 

também foi assim.  

Primeiramente, foi Alexander Parkes que em 1862 descobriu um material 

orgânico derivado da celulose, chamado de parkesina em referência ao seu 

descobridor, que quando aquecido podia ser moldado e permanecia desta forma 

quando esfriava. A necessidade de substituir a borracha que, até então era a 

matéria prima de muitos produtos, fez com que a parkesina fosse descoberta, mas o 

seu custo elevado de produção desestimulou os investidores.  

O tipógrafo americano John Wesley Hyatt, tentando receber o prêmio de dez 

mil dólares, oferecido pela empresa Phelan and Collander para substituir o marfim 

na fabricação de bolas de bilhar, esporte tão popular que já ameaçava a população 

de elefantes. Com este objetivo em vista, Hyatt descobriu acidentalmente que um 

material a base de nitrato de celulose tornava-se um filme sólido e flexível, estava 

então descoberta a Celuloide (originada de fibras de algodão com certos ácidos). 

Por ser um material altamente volátil, Hyatt percebeu que poderia provocar explosão 

quando usado em bolas de bilhar. Com isso, adicionou cânfora chegando a 

formulação final da Celuloide que foi registrada no dia 12 de julho de 1870. Jonh W. 

Hyatt e seu irmão Isiah foram homens inovadores e descobridores de vários 

inventos que resultaram em mais de 200 patentes, em 1914 ganhou a Medalha de 

Perkin, mas seu nome ficou registrado na história como o primeiro fabricante de 

material plástico.  

Finalmente, devemos citar o terceiro e mais importante homem que participou 

na descoberta e consolidação do plástico em nosso mundo, que foi: Leo Hendrik 

Baekeland o criador da baquelita em 1909. Baekeland após ter ganhado dinheiro 

com a venda do Velox, um papel de impressão fotográfico que podia ser usado sob 

a luz artificial à Eastman Kodak, dedicou-se a desenvolver um aparato que permitia 

o controle para variar o calor e a pressão da combinação de ácido carbólico (fenol) 

com formaldeído, que era o grande desafio da época para se fabricar uma resina 

plástica. Com este feito ele criou a primeira resina totalmente sintética, a Baquelita.  

Este material foi empregado para substituir inúmeros materiais naturais provenientes 

de animais, como marfim, cascos de tartarugas, madeira, etc, fabricando-se pentes, 



manivelas de facas, botões, bolas de bilhar, materiais elétricos, jóias e em produtos 

fabricados até hoje com ela. 

Disponível em: 

http://www.nossofuturoroubado.com.br/arquivos/julho_09/historia_plastico.html 

 

Para saber mais, consulte:  

Capítulo 21 – Polímeros e Propriedades das Substâncias Orgânicas do livro: 

SANTOS, W.L.P. dos; MÓL, G.S. de. Química e Sociedade, São Paulo: Nova 

Geração, 2005.  

http://www.gorni.eng.br/menu.html 

 

Após a leitura do texto, os alunos irão responder individualmente as questões 

apresentadas abaixo: 

 

QUESTÕES: 

1. Vocês conhecem outras histórias sobre os plásticos? Comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Qual a influência dos plásticos para a humanidade? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Por que o homem teve a necessidade de criar o plástico? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

A atividade será finalizada com a apresentação de informações a respeito de 

termos desconhecidos pelos alunos e outros aspectos relevantes a respeito da 

história dos plásticos.   

Será solicitado aos alunos que tragam na aula seguinte: 3 embalagens 

plásticas ou produtos plásticos para realização da atividade de classificação dos 

principais tipos de plásticos. 

 

http://www.nossofuturoroubado.com.br/arquivos/julho_09/historia_plastico.html
http://www.gorni.eng.br/menu.html


Etapa III – Propriedades dos plásticos. 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Identificar os principais tipos de plásticos presentes em amostras de embalagens 

a partir do código de reciclagem. 

- Conceituar polímeros. 

- Diferenciar polímero natural de sintético. 

- Diferenciar características do mesmo plástico utilizado para produtos/embalagens 

diferentes. 

- Problematizar sobre os diferentes tipos de plásticos e suas aplicações de acordo 

com as propriedades específicas de cada material. 

- Identificar a principal matéria prima dos polímeros sintéticos. 

 

A – Atividade Experimental – 02 horas aulas. 

 

Problematizando: 

 

Nesta atividade, serão formados 6 grupos com os alunos para que os 

mesmos façam a identificação das embalagens de acordo com a classificação do 

código de reciclagem. 

 Em seguida, cada grupo deverá responder as questões apresentadas no 

quadro “Para Discutir”. 

       

PARA DISCUTIR 

 

 

 
 
 
 
 
 Ao final, cada grupo irá apresentar as respostas e depois irão realizar a 
atividade experimental I. 
 
 

1. Será que todos os plásticos são iguais? Explique com um exemplo. 

2. O sistema de classificação é suficiente para identificar os plásticos? Existem 

outras formas de identificação? Explique ou dê um exemplo. 

 



IDENTIFICANDO AS EMBALAGENS DE ACORDO COM O TIPO DE PLÁSTICO. 

 

MATERIAIS 

 bandeja de alumínio 

 lamparina 

 2 pinças metálicas 

 Copo plástico 

 papel de tornassol azul 

 papel toalha 

 

Embalagens/produtos de: 

1. PET (Poli (tereftalato de etileno) 

2.  

3. PEAD (Polietileno de alta 

densidade) 

4. PEBD (Polietileno de baixa 

densidade) 

5. PVC (Policloreto de vinila) 

6. PP (Polipropileno) 

7. PS (Poliestireno) 

 

PROCEDIMENTO 

Cada grupo vai receber um conjunto das amostras de plásticos.  

Em seguida vão fazer os testes de identificação abaixo selecionados e anotar 

os resultados na tabela 1. 

Os testes que envolvem a queima dos materiais serão feitos de forma 

demonstrativa pelos alunos com a orientação da professora.  

 

AMOSTRA 1 

• Embranquecimento – Dobrar a embalagem 1 e verificar se apresentou 

embranquecimento na dobra. Anotar os resultados na tabela 1. 

• Dureza – Pressionar a unha na embalagem e tentar riscá-la. Anotar os resultados 

na tabela 1. 

• Queima - Com uma pinça metálica queimar, sobre a bandeja de alumínio, um 

pedaço da amostra a ser testada, conforme orientações dadas pelo professor. 

Anotar os resultados na tabela 1. 

- pH: com o auxílio de outra pinça metálica, pegar um pedaço de papel de tornassol 

azul, umedecê-los em água, colocá-lo sobre a fumaça (não muito próximo) e anotar 

o resultado na tabela 1. 

- Inflamabilidade: Com uma pinça metálica queimar, sobre a bandeja de alumínio, 

um pedaço da embalagem, conforme orientação dada pelo professor. A seguir, 

retirar a fonte de combustão e verificar se o material incendeia ou não. Anotar os 

resultados na tabela 2. 

 



REPETIR OS PROCEDIMENTOS PARA CADA UMA DAS AMOSTRAS LISTADAS 

NO ROTEIRO. 

 

Tabela 2: Resultados das identificações das embalagens de plástico 

Número de 
identificação 

Código 
Significado 
da sigla do 

código 
Embranquecimento Dureza Incendeia 

pH da 
Fumaça 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

7/outros 

 

     

(Fonte: adaptado de CDCC-USP Experimentoteca)  

 

 

PARA SABER MAIS 

 

Outros plásticos (7): 

 

Há muitos outros plásticos além dos mais comuns como, por exemplo, o 

nylon, os poliuretanos e o polimetilmetacrilato (acrílico). Nesta categoria encontram-

se o copolímero de etileno e acetato de vinila, conhecido pela sigla EVA, empregado 



principalmente na fabricação de calçados, colas, adesivos, peças técnicas, fios e 

cabos, e também os plásticos ABS/SAN, PA e PC. Estes plásticos são usados para 

solados, autopeças, chinelos, pneus, acessórios esportivos e náuticos, plásticos 

especiais e de engenharia, CDs, eletrodomésticos e gabinetes de computadores.  

Fonte: Disponível em: http://www.crq4.org.br/quimicaviva_plasticos 

 

Após a realização da atividade experimental, cada grupo deve responder as 

questões de análise:  

 

1. Comparando os resultados obtidos nos diferentes testes, pode se 

afirmar que os diferentes tipos de plásticos possuem as mesmas 

propriedades? Explique. 

2. Quais plásticos, após a queima, provocaram mudança na cor do papel 

de tornassol? O resultado indicou caráter ácido ou básico? Como é 

possível explicar tais resultados? 

3. O que explica o diferente comportamento dos plásticos? 

 

A atividade será finalizada com a organização do conhecimento feita pelo 

professor que vai discutir alguns conceitos: noção de monômeros, fórmula estrutural, 

fórmula molecular, tipo de cadeias, função química e nomenclatura. 

 

ETAPA IV - Ciclo do plástico: da produção ao descarte. 

 

Objetivos Específicos: 

- compreender o ciclo de produção dos plásticos. 

- Compreender a composição química e propriedades dos plásticos. 

- Refletir sobre a produção, consumo e descarte dos plásticos, os impactos 

ambientais e propostas que tornem o ciclo do plástico sustentável. 

- Diferenciar os polímeros a partir do seu comportamento mecânico: plásticos 

termorrígidos e termoplásticos, elastômeros e fibras.  

- Compreender como ocorre a formação de macromoléculas a partir de uma reação 

de adição e condensação.  

- Reconhecer as principais propriedades e aplicações dos polímeros formados por 

reação de adição e condensação. 

 

http://www.crq4.org.br/quimicaviva_plasticos


Nessa atividade os alunos irão trabalhar juntos para atingir o objetivo 

compartilhado de compreender o ciclo do plástico. Para isso, a organização desta 

atividade será baseada no Método Cooperativo de Aprendizagem Jigsaw.  

 

A - Apresentação da proposta: organização dos grupos: 02 AULAS. 

 

Primeiramente será explicado sobre o método de aprendizagem cooperativo e 

serão formados os grupos de base, cada um deles contendo cinco alunos.  

Em seguida, para garantir a participação ativa de todos os membros, os 

grupos deverão designar os papéis de cada um dos membros de acordo com o 

método, representado na figura 04: 

 

Figura 04: Representação esquemática do Método JIGSAW com a divisão dos papéis dos alunos do 
grupo de base. 

 

Fonte: autora. 

 

- mediador: organiza as discussões no grupo, permitindo a participação de 

todos e resolvendo os conflitos de opinião que possam surgir; 

- redator: responsável por anotar as discussões realizadas pelo grupo; 

- porta voz: tira as dúvidas que surgem com o professor; 

- relator 1: relatar o resultado das discussões realizadas em seu grupo de 

base; 

Método JIGSAW 
Divisão dos 
papéis dos 

alunos 

Redator 

Mediador 

Porta-voz 

Relator 1 

Relator 2 



- relator 2: relatar o resultado das discussões realizadas em seu grupo de 

base. 

 

Após formação dos grupos e designação dos papéis, o professor apresentará 

algumas das questões feitas pelos alunos nas redações produzidas pelos mesmos 

quando estavam no segundo ano do ensino médio, por exemplo: 

 

Como os plásticos são produzidos? Qual a composição química dos plásticos? 

Quanto tempo leva para o plástico se decompor na natureza? Os plásticos causam 

problemas ambientais? É possível reciclar plásticos?  

 

B - Grupo de Especialistas e o estudo do ciclo do plástico: 06 aulas. 

 

Na segunda etapa, os alunos dos grupos de base serão divididos para formar 

o grupo de especialistas que irão estudar os seguintes subtemas apresentados, 

representados na figura 05: 

1. Refinaria: fonte de matéria prima. 

2. Polímeros.  

3. Propriedade dos polímeros. 

4. Reações de polimerização. 

5. Impactos Ambientais. 

 

Figura 05: Distribuição esquemática dos alunos nos grupos de Base e Especialistas. 

MÉTODO JIGSAW 
GRUPO DE 

BASE 1 
GRUPO DE 

BASE 2 
GRUPO DE 

BASE 3 
GRUPO DE 

BASE 4 
GRUPO DE 

BASE 5 
GRUPO DE 

BASE 6 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE ESPECIALISTAS 

 

Refinaria Polímeros Propriedades 
Reações de 

polimerização 

Impactos 

Ambientais 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

 Adaptado de: Oliveira (2015). 



Cada grupo de especialista estudará os subtemas a partir do material 

bibliográfico disponibilizado de acordo com as orientações do professor. 

Os grupos irão discutir e responder às questões indicada pelo professor. 

A cada duas aulas, o grupo de especialista deve produzir um texto, 

descrevendo o andamento do trabalho, as dúvidas e problemas.  

 

C - Trabalho nos grupos de base: 02 aulas. 

 

Após a discussão dos subtemas nos grupos de especialistas, cada aluno 

retorna ao seu grupo de base e apresenta o que aprendeu sobre seu subtema aos 

outros membros do seu grupo.  

Nessa etapa, depois da exposição de todos os especialistas, os alunos 

retornarão a discutir nos grupos de base, as investigações indicadas incialmente 

pelo professor sob o comando do mediador, de modo que todas as perguntas 

possam ser elucidadas. 

 Ao final da atividade, o redator entregará em uma folha as respostas do 

grupo ao professor. 

Os relatores de cada grupo de base apresentarão oralmente as conclusões 

do grupo ao professor e aos demais alunos.    

Em todas as etapas, o professor mediará os trabalhos nos grupos com o 

objetivo de promover atividades posteriores que ajudem a discutir dúvidas e 

problemas não solucionados nos grupos.  

 

D – Síntese dos conteúdos químicos abordados: 02 aulas.  

 

 O professor, por meio de aulas expositivas e dialógicas irá destacar os vários 

conceitos abordados nos grupos de especialistas, e fornecer listas de exercícios e 

problemas para serem resolvidos individualmente e discutidos coletivamente.  

 

 

 

 

 



Etapa V – Visita Técnica. 

 

Objetivos: 

 

- Conhecer a tecnologia oxibiodegradável.  

- Relacionar a tecnologia oxibiodegradável com o estudo do plástico biodegradável. 

- Diferenciar plástico biodegradável, oxibiodegradável e verde. 

 

A - Preparação para a Visita: 02 aulas.  

 

 O professor apresentará o roteiro da visita técnica de acordo com as 

informações fornecidas pela empresa.  

 Cada grupo de especialista deverá formular algumas questões a serem feitas 

na visita e, de forma coletiva, deverá ser feito um roteiro de entrevista e/ou 

questionamentos a serem feitos.  

 

Desenvolvimento: 

 

A turma visitará a empresa SKINTECH TECNOLOGIA ramo de tecnologia 

Oxi-Biodegradável. A Skintech Tecnologia Indústria Comércio Importação 

Exportação Ltda é distribuidor e representante dos aditivos oxibiodegradáveis da 

Willow Ridge Plastic Inc. no Brasil e territórios da América Latina.  

Para melhorar o aproveitamento dos alunos nas observações dos itens a 

serem abordados na indústria, elaboramos um roteiro. Esse roteiro deve auxiliar o 

aluno a perceber aspectos importantes no processo de adição dos aditivos oxi-

biodegradável em materiais produzidos em resinas, por exemplo: PEAD, PEBD, 

PELBD, PP, PS entre outros. 

 

Roteiro da visita: 

 

 Conforme atividades propostas elaboradas pelo representante da empresa os 

alunos terão a oportunidade de participar das seguintes atividades: 

 

1ª Atividade: No centro de convenções da Incubadora Tecnológica. 

 

  - Palestra Expositiva sobre a Incubadora e sobre as indústrias incubadas, no 

qual os alunos compreenderão o que é o parque tecnológico Maringatech. 

 

2ª Atividade: 

 

  - Palestra expositiva ministrada pela representante da empresa Talitta E. 

Silva, sendo que serão abordados com os alunos os seguintes assuntos:  

 



 O descarte do plástico: Dados estatísticos  

 Plásticos: principais tipos e aplicações  

 Biopolímeros  

 Oxibiodegradáveis 

 Sustentabilidade e exemplos de produtos sustentáveis 

 

3a Atividade: Visita à empresa. 

 

Os alunos vão conhecer os departamentos e o trabalho desenvolvidos pela 

empresa, como os tipos de tecnologias produzidas, maquinários e informações 

gerais sobre a área de atuação. 

  

4a Atividade: Análise do mostruário. 

 

  Os alunos terão oportunidade de conhecer de forma prática os plásticos 

abordados na palestra, ver os produtos em degradação através de um painel de 

simulação, sendo possível perceber o processo de degradação dos plásticos com 

aditivo. 

  

5a Atividade: Visita a Indústria de Plásticos Veneza (Lastro Embalagens). 

 

  Os alunos irão também observar o processo produtivo de uma fábrica de 

sacolas plásticas, empresa parceira de desenvolvimento de produtos da Skintech. 

Durante a visita, os alunos deverão responder as seguintes questões e 

registrarem em uma folha, para posterior socialização das informações em sala de 

aula por meio dos grupos de base:  

 

1) Relate o que mais te chamou a atenção sobre as palestras, destacando os 

objetivos da incubadora tecnológica. 

2) Explique a diferença entre os produtos produzidos a partir do plástico 

convencional sem aditivos em relação ao plástico produzido com aditivos vistos na 

visita? 

3) Como ocorre o processo de degradação dos plásticos oxibiodegradáveis? Qual é 

a vantagem desse processo em relação ao meio ambiente? 

4) Explique a diferença entre plástico biodegradável, oxi-biodegradável e verde. 

5) Quais os componentes químicos utilizados na produção da sacola plástica? 

Questões formuladas pelos alunos também. 

 

 Após a visita, os alunos em sala de aula dispostos em círculo irão socializar 

pontos em comum e destacar as questões abordadas na visita. 
 

 
 
 



Etapa VI - Tipos de polímeros. 

 

Nesta atividade serão apresentadas diferentes amostras dos pellets (figura 6) 

referentes às embalagens analisadas na atividade na etapa 3. Cada grupo de base 

receberá uma amostra dos materiais plásticos.  

 

Figura 06: Pellets dos plásticos convencionais. 

 

Fonte: Autora. 

 

PARA DEBATER: 

 

Utilizando os conhecimentos sobre as reações de polimerização, 

nomenclatura química e funções orgânicas cada grupo de base desenvolverá a 

atividade proposta. 

 

 

 

 

1. Visualmente é possível observar diferenças entre as amostras? Quais?   

2. É possível repetir os testes experimentais com as amostras? Os 

resultados serão os mesmos obtidos com as amostras de embalagens na 

etapa 03. 

 



Produzir um texto, explicando qual é a principal a matéria prima do tipo da 

amostra recebida, composição química, fórmula estrutural do monômero, reação de 

obtenção e principais aplicações.  

As principais informações serão confeccionadas em um painel, conforme 

modelo da figura 7. 

 

Figura 7: Modelo de painel a ser construído. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: Autora. 

  

Após a confecção do painel, os alunos em grupos irão realizar a exposição 

dos painéis elaborados pelos grupos no salão de reuniões do Colégio.  

 

ATIVIDADE EXTRA SALA DE AULA 

 

 

 

Roteiro para visita a cooperativa de reciclagem: 

 

Durante a visita à cooperativa, observem as seguintes questões e registrem e uma 

folha de caderno para depois socializarem os dados. 

 Qual a procedência dos materiais coletados pela cooperativa? 

VISITA A COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. 



 Qual é o tipo de material em maior quantidade coletado e separado pela 

cooperativa? 

 Como é feita a separação dos materiais que chegam à cooperativa 

 Quais as condições de trabalho, como segurança e higiene  dos funcionários  

para a realização do trabalho? 

 Qual o consumo de água e energia que se utiliza para a separação dos 

materiais? 

 Qual o destino dos materiais separados? 

 

PARA DEBATER 
 
 

 

 

 

 

 

ETAPA VII – Júri Simulado. 

 

Será realizada uma dinâmica no formato de um Júri Simulado com o objetivo 

de debater a utilização dos plásticos na sociedade. Essa atividade deve levar os 

alunos ao desenvolvimento de habilidades como a da comunicação, condução de 

conflitos e a de tomarem um posicionamento a partir do raciocínio e conhecimentos 

adquiridos nas atividades, e assim possam sair do senso comum em direção ao 

senso crítico.  

A organização da atividade será feita da seguinte maneira: 

 

Participantes: 

 

Juiz: Professora – dirige e coordena as intervenções e o andamento do júri. 

Jurados: Três pessoas da escola – ouvirão todo o processo, fazendo anotações e no 

final das exposições, declararão o vencedor, estabelecendo a pena ou indenização a 

se cumprir. 

Réu: O plástico 

Advogados de defesa: Alunos e alunas – defendem o “réu” ( o plástico) e respondem 

às acusações feitas pelos promotores. 

Promotores (advogados de acusação): alunos e alunas – devem acusar o “reú” (o 

plástico), a fim de condená-lo. 

Testemunhas: falam a favor ou contra o acusado, colocando em evidência as 

contradições e argumentos junto com os promotores ou advogados de defesa.   

 

Após a visita, os alunos em sala de aula dispostos em círculo irão socializar 

pontos em comum e destacar os aspectos positivos e negativos abordados na 

visita. 



Descrição da dinâmica: 

 

A atividade será feita em duas etapas de 02 horas aulas, os alunos irão 

estabelecer as regras a serem seguidas no tribunal.  

 

Etapa VIII - Atividades de Avaliação Final. 

 

Atividade A 

 

Após a atividade do júri simulado, cada aluno deverá escrever um email 

destinado a uma autoridade política (Prefeito ou Presidente da Câmara), com no 

mínimo 20 linhas, fazendo uma síntese sobre o tema “Plástico: uso e descarte”, 

destacando problemas e sugerindo alternativas para serem empregadas no 

município para a diminuição do impacto ambiental causado pelo descarte 

inadequado dos plásticos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade B: 

 

 Cada grupo de base deverá escolher um subtema e, em conjunto, os 

diferentes grupos devem organizar um stand de apresentação na Semana 

Cultural da Escola sobre a temática estudada. Pode ter como mote a questão 

apresentada no filme sobre as ilhas de plástico. 

 

 

 

 

 

 

Destinatário: autoridade (prefeito, presidente da câmara)@gov.br 

Assunto: 

Mensagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vereador@plastico.com.br


ANEXO I – ATIVIDADES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS PARA OS GRUPOS 

DE ESPECIALISTAS. 

 

 

 

Atividades Experimentais e materiais bibliográficos para os grupos de 

especialistas. 

  

 

 

Grupo de Especialistas – Reações de Polimerização. 

 

EXPERIMENTO – PRODUZINDO UM POLÍMERO 

 

Texto pré-laboratório 

 

Antes da invenção do plástico, os únicos materiais que podiam ser moldados 

eram a argila (cerâmica) e o vidro. Argila e vidro endurecidos eram utilizados para 

armazenar, mas eram pesados e frágeis. Alguns materiais naturais, como látex de 

seringueira e borracha, eram viscosos e moldáveis. A borracha não era muito útil 

para armazenar, pois acabava perdendo a capacidade de voltar ao formato original e 

ficava viscosa quando aquecida. 

Em 1909, um químico chamado Leo Baekeland sintetizou a baquelite, 

primeiro polímero realmente sintético, misturando fenol e formaldeído em condições 

controladas. Esse material quente pode ser moldado e solidificado em um plástico 

rígido, que pode ser utilizado para fabricar diversos materiais como interruptores, 

cabos de panela, telefones, discos e muito mais. A baquelite é dura, resistente ao 

calor e a eletricidade e, quando esfria, não derrete nem queima facilmente. O uso de 

polímeros como a baquelite foi difundido após a Segunda Guerra Mundial e levou à 

criação de muitos outros plásticos, tais como dácron, poliestireno, polietileno e vinil. 

(adaptado de História do Plástico - Craig Freudenrich, disponível em: 

http://ciencia.hsw.uol.com.br/plastico1.htm acesso em 20/10/2016) 

 

Questões pré-laboratório: 

 Qual é a diferença entre um polímero natural e sintético? 

 Você tem ideia de como produzir em um laboratório sem muitos recursos um 

polímero sintético?  

 Quais são as substâncias necessárias para sua produção? E quais as 

características necessárias para a sua aplicação? 

http://ciencia.hsw.uol.com.br/eletricidade.htm
http://ciencia.hsw.uol.com.br/plastico1.htm


MATERIAIS E REAGENTES: 

- 30 g de ureia comercial 

- 57 mL de formaldeído 37% m/V 

- 50 mL de hidróxido de sódio (7%m/V) 

- Ácido clorídrico, 0,1 mol/L 

- um béquer de 1000 mL 

- Fenolftaleína 

- Corantes alimentícios 

- um béquer de 250 mL 

- 3 béqueres de 50 mL 

- uma proveta de 100 mL 

- uma espátula 

- um conta gotas 

- um bastão de vidro 

- uma balança 

- um ebulidor (lamparina, Bico de Bunsen) 

- moldes para formar os objetos a serem confeccionados. 

  

PROCEDIMENTOS 

1. Coloquem 400 mL de água em um béquer de 1000 mL e aqueça até iniciar 

ebulição. 

2. No béquer de 250 mL, adicionem os 30 g de ureia, os 57 mL de formaldeído e os 

50 mL da solução de hidróxido de sódio. 

3. Em seguida, usando o béquer já com água quente do procedimento 1, aqueçam o 

sistema do procedimento 2 em banho-maria (colocando o béquer de 250 mL dentro 

do béquer de 1000 mL com água), à temperatura de ebulição da água, para que a 

uréia dissolva. Agitem com o bastão de vidro para ajudar na dissolução. 

4. Quando a ureia estiver toda dissolvida, retirem o sistema do banho-maria e 

resfriem-no com água corrente ou em banho de gelo, sempre agitando com o bastão 

de vidro, até o sistema ficar bastante turvo, com coloração esbranquiçada. 

5. Adicionem fenolftaleína ao sistema. Observem que o sistema vai adquirir 

coloração rosa. 

6. Em seguida, adicionem a solução de ácido clorídrico com o conta-gotas, 

vagarosamente, até a mistura perder o tom de rosa. 

7. Neste ponto, adicionem os corantes, caso contrário, a resina ficará branca. 

8. Coloquem o sistema  (béquer de 250 mL) de volta no banho-maria, sob agitação 

constante, por 2 minutos. 



9. Quando o sistema estiver quente, recomecem a adicionar solução de ácido 

clorídrico gota a gota, até que a mistura fique mais consistente, como um mingau. 

10. Logo em seguida transfiram a mistura para o molde. 

11. Após, aproximadamente 40 minutos, quando o material já estiver resfriado e 

estiver seco, retirem-no do molde. 

 

Análise dos resultados: 

 

 Anotar as mudanças ocorridas e outras observações. (Pode ser elaborada 

uma tabela anotando as mudanças ocorridas em cada procedimento realizado do 

experimento).  

 Em seguida, cada grupo deve discutir as questões propostas para a análise:  

 

QUESTÕES: 

 

1. Quais são os reagentes utilizados no experimento? Escreva suas fórmulas 

estruturais. 

2. No passo 5, vocês adicionaram fenolftaleína ao sistema e observaram que o 

sistema adquiriu coloração rosa. Justifiquem esse fato. 

3. No passo 6, vocês adicionaram solução de ácido clorídrico e observaram que o 

sistema perdeu o tom rosa. Explique sobre essa mudança de cor. 

4. Qual a função do ácido clorídrico no experimento? 

4. Observando as características dos produtos formados, a reação é de adição ou 

condensação? Por quê? 

5. Observando os produtos formados, é possível dizer se houve  perda  ou ganho de 

calor durante a reação? Explique. 

 

Fonte: Adaptado de MORTIMER, E. e MACHADO, A. Química – parte 3 (Projeto VOAZ) – 1. ed. – 

São Paulo: Scipione, p. 668-670,  2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo de especialistas: Impactos Ambientais. 

 

BIOPOLÍMERO 

 

- Objetivos Específicos:  

 Produzir um plástico biodegradável usando amido como matéria prima. 

 Analisar as vantagens e desvantagens do plástico biodegradável. 

 Comparar as características do plástico sintético do biodegradável.  

 

Texto pré-laboratório: 

 

 Entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas são consumidas em todo o 

mundo anualmente. No Brasil, cerca de 1,5 milhão de sacolinhas são distribuídas 

por hora. As sacolinhas podem ser práticas e distribuídas gratuitamente, mas 

apresentam um alto custo ambiental, pois para sua produção são consumidos 

petróleo ou gás natural, água e energia, e liberados efluentes (rejeitos líquidos) e 

emissões de gases tóxicos e do efeito estufa. Depois de usadas, muitas são 

descartadas de maneira incorreta, sendo que uma pequena parcela chega a ser 

reciclada, aumentando a poluição do meio ambiente. Há alguns anos já estão sendo 

feitas medidas para a substituição de sacolas plásticas, proibindo a distribuição 

gratuita ou a venda de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais em 

algumas cidades do país. (adaptado de: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais acesso 

em 20/10/2016).  

 

Questões Problematizadoras: 

 

 Quais são os usos das sacolas plásticas dada em sua residência?  

 Quais as alternativas que podem ser tomadas para a diminuição do impacto 

ambiental causado pelas sacolas plásticas? 

 Tem algum tipo de plástico que leva um tempo menor de decomposição, 

prejudicando menos à natureza? Qual? 

 É possível produzir o plástico quando o petróleo acabar? 

 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais


EXPERIMENTO – PRODUÇÃO DE UM BIOPLÁSTICO 

 

Materiais e Reagentes: 

- 1 béquer de 50 mL 

- Pipeta graduada  

- 2,5g de amido de batata ou de milho (maisena) 

- 25 mL de água  

- 3 mL de HCl ( ácido clorídrico)  0,1 mol/L  

- 2 mL de glicerina  

- Solução de NaOH (hidróxido de sódio)  0,1 mol/L  

- Papel indicador 

- Aquecedor  

 

PROCEDIMENTO: 

 

- Coloque o amido dentro do béquer e adicione os 25 mL de água.  

- Mantenha o sistema sob agitação e adicione os 3 mL da solução de HCl e logo em 

seguida, os 2 mL de glicerina.  

- Deixe ferver, e em seguida mantenha sob aquecimento brando por 15 minutos. 

- Depois desse tempo, retire a mistura do aquecimento e pingue algumas gotas da 

solução de NaOH até neutralizar o pH,  verifique isso com um papel indicador. 

- Derrame o bioplástico sobre uma superfície lisa e plana e deixe secar.   

 

Obs: Tenha cuidado ao manusear o HCl e o NaOH. Evite contato com a pele, 

olhos e boca. Não cheire o produto. Caso haja o contato, lave imediatamente a 

região com água corrente e avise o professor. 

 

PARA DEBATER: 

 

Questões para serem discutidas após os alunos elaborarem as anotações das 

observações de cada procedimento. 

 

1 - A partir do experimento e dos estudos sobre os polímeros é possível identificar 

as características do plástico biodegradável em relação ao sintético levando em 

consideração a estrutura química? Compare as informações e explique: 



2 - A glicerina (propanotriol) é um poliálcool, empregado na fabricação de diversos 

produtos alimentícios, como aditivo umectante, em cosméticos, sabonetes e em 

lubrificantes.  De acordo as propriedades da glicerina, qual a finalidade dela no 

experimento? Quais características você julga apresentar o plástico produzido sem a 

utilização da glicerina?  

3 - Do ponto de vista ambiental, quais as principais vantagens e desvantagens do 

plástico biodegradável? 

4 – Qual a matéria prima utilizada nesse experimento que permitiu o plástico ser 

considerado biodegradável? 

 

Análise dos dados  

 

 O grupo de especialista deverá explicar as informações apresentadas no 

quadro abaixo, explicando como podem ser explicadas as interações indicadas no 

texto: 

 

O amido é um polímero natural constituído de muitas moléculas de glicose 

juntas, formando uma grande cadeia. Basicamente, encontramos dois tipos de 

amido, a amilopectina, que é ramificada, e a amilose que é linear, as estruturas 

estão representadas na figura 8.  

Quando secamos uma solução de amido, forma-se uma película devido às 

ligações de hidrogênio entre as cadeias. Por serem ramificadas, as cadeias da 

amilopectina não interagem tão bem quanto as da amilose para a formação dessa 

película.  Por isso, faz-se necessário o ácido clorídrico na reação para quebrar as 

ligações da amilopectina, transformando-a parcialmente em amilose e facilitando a 

formação do filme. 

Podemos repetir o experimento sem usar a glicerina. Neste caso, observamos 

que esta película torna-se muito frágil e quebradiça. Com o uso da glicerina a 

película assumirá as propriedades de um plástico convencional como maior 

maleabilidade e elasticidade. A glicerina pode atuar como um agente plastificante, 

separando as cadeias e reduzindo as interações entre elas. 

Fonte: Adaptação Ponto Ciência 

 



Figura 8: Estrutura da Amilose e Amilopectina.

 

Fonte: http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/producao-plastico-biodegradavel-

amido-batata.htm 

 

 

Para fundamentar as discussões sobre o plástico biodegradável, os 

alunos utilizarão: 

 O artigo: Biodegradação: Uma alternativa para Minimizar os Impactos 

Decorrentes dos Resíduos Sólidos, química nova na escola, nº22, nov.2005. 

 O vídeo: Plástico Biodegradável (http://meioambiente.culturamix.com/gestao-

ambiental/como-e-produzido-o-plastico-biodegradavel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meioambiente.culturamix.com/gestao-ambiental/como-e-produzido-o-plastico-biodegradavel
http://meioambiente.culturamix.com/gestao-ambiental/como-e-produzido-o-plastico-biodegradavel


Grupo de especialistas: Propriedades dos Polímeros. 

 

Atividade experimental sobre densidade: 

Luis, M.A. Química na cabeça, Belo Horizonte: Editora da UFMG, p.80-82, 

2001. 

 

Atividade Experimental sobre solubilidade: 

Luis, M.A. Química na cabeça, Belo Horizonte: Editora da UFMG, p.84-85, 

2001. 

 Ambas serão testadas e organizadas pelo grupo de especialista.  

 

Grupo de especialistas: Refinaria. 

 Livro didático adotado: Fonseca, M. R. M. da Química / Martha Reis Marques 

da Fonseca. v.3, 1. ed. – São Paulo : Ática, 2013. Cap. 4. 

O capítulo trata sobre o petróleo, uma mistura de hidrocarbonetos que fornece 

matéria prima para a indústria petroquímica e para a fabricação de uma grande 

quantidade de produtos essenciais. O aluno poderá entender o processo do refino 

do petróleo e conhecer alguns de seus derivados que são separados por destilação 

fracionada.   

 http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/refino/ 

 http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/conheca-os-derivados-do-petroleo-

que-fazem-parte-do-cotidiano.htm 

Links que mostram as atividades e áreas de atuação da Petrobras, além de 

informações sobre os derivados do petróleo. 

 http://ciencia.hsw.uol.com.br/refino-de-petroleo.htm 

Site sobre como funciona o refino do petróleo, que aborda desde o petróleo bruto 

até os produtos obtidos a partir do petróleo refinado. 

 http://www.crq4.org.br/quimica_viva__petroquimica 

Site do conselho regional de química da quarta região que faz uma breve 

explicação sobre a indústria petroquímica. 

 https://www.youtube.com/watch?v=VQ-x5LOsE6Y – Utilização do Petróleo 

Destilação Fracionada 

http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/refino/
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/conheca-os-derivados-do-petroleo-que-fazem-parte-do-cotidiano.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/conheca-os-derivados-do-petroleo-que-fazem-parte-do-cotidiano.htm
http://ciencia.hsw.uol.com.br/refino-de-petroleo.htm
http://www.crq4.org.br/quimica_viva__petroquimica
https://www.youtube.com/watch?v=VQ-x5LOsE6Y


Vídeo destinado a um melhor entendimento sobre o processo de destilação 

fracionada 

 https://www.youtube.com/watch?v=kJ9F--LNaw8 – Refino do Petróleo 

Vídeo mais detalhado sobre o refino do petróleo. É possível observar os tipos de 

petróleo, como funciona a destilação fracionada e uma indústria petroquímica, os 

derivados do petróleo e os produtos que chegam ao consumidor.  

 http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8351/open/file/p

lataforma.swf?sequence=9  

Simulador produzido pela Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED), que 

mostra os processos que envolvem desde o processo de extração do petróleo no 

mar até o seu refino. 

 

Grupo de Especialistas: Polímeros. 

 MARQUES, L. O que são polímeros e por que são interessantes? 
Universidade de Évora. Departamento e Centro de Química. s.d. Disponível 
em: http://www.videos.uevora.pt/oquesaopolimeros.pdf  

 

 Química cidadã: volume 3: ensino médio: 3osérie. Wildson Luiz Pereira dos 
Santos Gerson de Souza Mól. 2aedição, São Paulo. Editora AJS, 2013. 
Capítulo 4. 

 
É apresentado o que são polímeros e suas relações com os plásticos. 

 

 WAN, E.; GALEMBECK, E.; GALEMBECK, F. Polímeros Sintéticos. 
Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola, v. 2. p. 5-8, mai. 2001. 

Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/02/polimer.pdf 

O artigo destaca a importância dos polímeros sintéticos, principais propriedades 

de acordo com o tipo de cadeia e o uso e o descarte incorreto de plásticos e 

borrachas. 

 https://abcdopolimero.wordpress.com/ 

Blog de um grupo de estudantes que contém uma diversa fonte de informações 

sobre polímeros como: o que são, tipos, aplicações, curiosidades, entre outras. 

 https://www.youtube.com/watch?v=PnZwZLqLTlg – A química do fazer, 

Vestuários e Embalagens, Plásticos 

Vídeo produzido pela PUC Rio em parceria com o Ministério da Educação, o 

Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, que trata sobre a grande utilização do plástico no cotidiano e a obtenção 

do polímero.  

https://www.youtube.com/watch?v=kJ9F--LNaw8
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8351/open/file/plataforma.swf?sequence=9
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8351/open/file/plataforma.swf?sequence=9
http://www.videos.uevora.pt/oquesaopolimeros.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/02/polimer.pdf
https://abcdopolimero.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PnZwZLqLTlg


   Grupo de Especialistas: Propriedades. 

 Química cidadã: volume 3: ensino médio: 3osérie. Wildson Luiz Pereira dos 
Santos Gerson de Souza Mól. 2aedição, São Paulo. Editora AJS, 2013. 
Capítulo 4. 

Texto sobre as propriedades dos polímeros, as quais estão relacionadas com 

sua composição e estrutura química.  

 

Grupo de Especialistas: Reações de polimerização.  

 Química cidadã: volume 3: ensino médio: 3osérie. Wildson Luiz Pereira dos 
Santos Gerson de Souza Mól. 2aedição, São Paulo. Editora AJS, 2013. 
Capítulo 4. 

Observar as reações químicas que possibilitam a síntese dos diversos tipos de 

polímeros existentes. 

 Experiência  

Grupo de Especialistas: Impactos ambientais. 

 http://www.plastivida.org.br/index.php/conhecimento/19-reciclagem?lang=pt 

 http://www.plastivida.org.br/index.php/conhecimento/perguntas-e-

respostas/41-biodegradabilidade?lang=pt 

 http://www.plastivida.org.br/index.php/conhecimento/perguntas-e-

respostas/40-saude-seguranca-e-meio-ambiente?lang=pt 

Três links que contem informações sobre os plásticos, seu uso responsável e 

pós-consumo adequado. 

 http://file.abiplast.org.br/download/2016/perfil_2015.pdf 

Material produzido pela Indústria Brasileira de Transformação do Plástico, no 

qual podem ser observadas as características da Indústria de Reciclagem de 

Material Plástico Pós-Consumo no Brasil.    

 CANTO, E. L. Plástico: Bem supérfluo ou mal necessário? 2ª ed. reform. 
São Paulo: Moderna, 2010. Capítulos 10 e 11.  

Capítulos que abordam o destino dos plásticos no pós-consumo, possíveis 

soluções para a diminuição dos impactos ambientais e reciclagem. 

 

 

 

 

 

 

http://www.plastivida.org.br/index.php/conhecimento/19-reciclagem?lang=pt
http://www.plastivida.org.br/index.php/conhecimento/perguntas-e-respostas/41-biodegradabilidade?lang=pt
http://www.plastivida.org.br/index.php/conhecimento/perguntas-e-respostas/41-biodegradabilidade?lang=pt
http://www.plastivida.org.br/index.php/conhecimento/perguntas-e-respostas/40-saude-seguranca-e-meio-ambiente?lang=pt
http://www.plastivida.org.br/index.php/conhecimento/perguntas-e-respostas/40-saude-seguranca-e-meio-ambiente?lang=pt
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