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busca de minimizar os desafios educacionais 
da química, contornar obstáculos, 
consolidando os processos de ensino e de 
aprendizagem numa base sólida e próspera 
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Alunos da 2ª série do ensino médio 

 
Das profundezas da Terra emerge os mais diversos metais usados como 
matéria-prima na confecção de vários materiais. Consumidos ao longo do 
tempo, sem medo de faltar, porém, chegou o momento do homem reciclar, 
senão, o cobre, o ouro e o chumbo não mais irão encontrar, porque mais 
profundo precisarão escavar. (Lucimara Fabiani Pires, 2016) 

 
 
 

2 - APRESENTAÇÃO 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 

2008), a química é uma ciência sustentada pela tríade: composição, propriedades e 

transformações da matéria e das substâncias, portantoacredita-se que ela está 

intimamente ligada ao cotidiano das pessoas, dessa forma é imprescindível que os 

sistemas educacionais a valorizem como tal. Portanto, é fundamental que a escola 

capacite os estudantes a conhecerem a química e suas implicações no cotidiano 

bem como possibilitar a utilização dos conhecimentos construídos nas aulas desse 

componente curricular para valorizar sua formação e a capacidade de domínio e de 

entendimentos para que ele conceba esses conhecimentos como etapa importante 

ao longo de sua vida em sociedade. (GARCIA, 2010). 

Para tanto, é necessário que o docente aborde os conteúdos de química 

articulados ao cotidiano do estudante. Por conseguinte, a contextualização é uma 

estratégia de ensino que possibilita uma aprendizagem significativa e compreensão 

de temas sociais, na medida em que há incorporações nas relações tacitamente 

percebidas. (MACHADO, 2005). 

Nesse sentido, esse projeto de intervenção pedagógica pretende subsidiar 

os professores para a ampliação de saberes, tessitura de ferramentas 

metodológicas em sua prática cotidiana e capacidade de ampliar as possibilidades 

de aprendizagem dos alunos.  

Assim, optou-se por trabalhar com a temática: “Reciclagem de placas 

eletrônicas” que está presente em quase todos os aparelhos eletroeletrônicos e 

passam a ser lixo, quando obsoletos. 

Partindo-se deste pressuposto, o trabalho será realizado de modo a 

sensibilizar o educando para a prática correta do descarte das placas, para a 



necessidade de reciclagem frente à rotatividade de produção destes materiais e as 

matérias-primas usadas, pois o percentual de metais presentes nessas placas é 

maior do que aqueles encontrados nos minerais.  

E ainda para outras questõescomo a escassez dos recursos naturaise 

demais indagações de ordem econômica, social e ambiental que implicam o 

assunto, bem como abordar conceitos científicos como a tabela periódica, 

propriedades dos metais, métodos de separação de misturas, dentre outros, 

considerados de extrema relevância desse tema para a sociedade. 

Portanto, em face ao exposto, acredita-se que esta unidade didática se torna 

relevante porque mostra a possibilidade de abordagem de conteúdos de química 

sobre o tema em questão, proporcionando também uma aprendizagem com mais 

significado para alunos e professores. 

 

3 - OBJETIVO 

Elaborar ferramentas metodológicas para ampliação das possibilidades de 

compreensão de conceitos químicos acerca dosprocessos de reciclagem de placas 

eletrônicas e de questões sociais, econômicas e ambientais a elas vinculadas, com 

o intuito de melhorar a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem. 

 

4 – UNIDADE DIDÁTICA 

Na perspectiva de desenvolver a temática na tendência de ensino de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) visando a formação cidadã crítica no que 

tange aos conceitos científicos, elaborou-se uma unidade didática dividida em 

unidades: a primeira - denominado de tecnologia, a segunda - caracterizada por 

ciências e a última, refletida pelas anteriores: a sociedade com a finalidade de 

realizar sua implementação no ambiente escolar. Enfatiza-se que essa 

implementação ocorrerá com alunos da segunda série do ensino médio, do Colégio 

Estadual Santana de Tapejara no período de fevereiro a junho de 2017. 

 

 



ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

UNIDADE 1 “A TECNOLOGIA” 

(Tempo previsto: 12 horas/aulas) 

Utilização de vídeos, textos, imagens, animações dentre 
outros 

 

http://profisabelaguiar.blogspot.com.br/2013/11/professor-tecnologia-e-educacao.html 

 

Atividade 1.1 – Levantamento de conhecimentos prévios dos alunos, exibição de 

vídeos e reflexões 

Atividade 1.1.1 – Nessa atividade cada aluno receberá uma ficha como o modelo 

abaixo, com o intuito de identificar os conhecimentos prévios sobre a temática. Tais 

conhecimentos servirão para orientar a execução de algumas das atividades 

planejadas. 

Quais são os eletroeletrônicos que 
você tem em casa? 

Do que eles são 
formados? 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

http://profisabelaguiar.blogspot.com.br/2013/11/professor-tecnologia-e-educacao.html


Para as exibições que seguem, os alunos serão divididos em duplas. Cada 

dupla responderá aos questionamentos apresentados a seguir, realizando uma 

produção textual. Posteriormente, o material produzido será socializado por meio de 

leitura com o restante da turma. Esse momento será também destinado a troca de 

informações e experiências como forma de solucionar possíveis dúvidas, resultando 

consequentemente em ampliação de conhecimentos. 

 

Atividade 1.1.2 – Nessa atividade será exibido o vídeo: “A evolução da tecnologia” 

disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=19048 

(duração de 1 minuto e 11 segundos). A animação trata da evolução tecnológica, 

desde a descoberta do fogo, a produção de ferramentas pré e pós-revolução 

industrial até com a interação do homem com o computador e o celular e, finalmente 

a geração de bebês que parecem nascer dominando a tecnologia.  

 

 

Atividade 1.1.3 – A seguir, será exibido um recorte do filme “Contato”. Disponível em 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12271, (duração 

58 segundos) que aborda o avanço tecnológico e as mudanças sociais. As 

atividades 1.1.2 e 1.1.3 têm como objetivo promover reflexões sobre os impactos da 

tecnologia na vida e nas relações humanas. 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=19048
http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12271


 

 

Atividade 1.1.4 – Complementado as atividades, outro vídeo (duração 2:52) 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EqOX4sQSeg4, cujo conteúdo 

aborda a evolução dos celulares desde 1985 até os dias atuais. Neste vídeo o aluno 

poderá reconhecer a evolução dos modelos de celulares visualizando as mudanças 

ocorridas neste dispositivo.  

Salientado que a proposta do conteúdo deste vídeo é possibilitar que o 

estudante reflita criticamente sobre a troca constante de celulares. E ainda adicionar 

elementos que auxiliarão na reflexão das respostas às perguntas levantadas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqOX4sQSeg4


Questões para Reflexão 

a) Adquirir um novo produto lhe deixa feliz? Por quanto tempo? 

b) Você realmente precisa de tudo que você “compra”? 

c) Sobre o consumo, como você vê sua relação com o desenvolvimento de um país? 

d) Já que a tecnologia é global, então “todos” são beneficiados? Por quê? 

e) Quais os benefícios que a tecnologia proporciona? 

f) Como seria sua vida sem todos os aparatos tecnológicos disponíveis hoje? 

 

Atividade 1.2 - Reflexões sobre obsolescência e perceptiva 

Atividade 1.2.1 - Por meio da utilização da imagem, a seguir, será problematizada a 

necessidade de rotatividade de eletroeletrônicos. O foco neste contexto é que os 

estudantes percebam: a obsolescência programada e perceptiva, 

quandorefletirem sobre as mudanças ocorridas no que concerne ao designer, cor, 

modelo, características que não implicam necessariamente em sua funcionalidade. 

 

Fonte: http://portalarquitetonico.com.br/ecodesign-sera-possivel/ 

Nota: 

►obsolescência programada: os produtos são fabricados com “prazo de 

validade”, ou seja, com tempo de uso determinado. 

►obsolescência perceptiva: as propagandas incentivam a troca constante dos 

produtos. Mesmo que estejam em condições de uso, os produtos devem 

acompanhar as novidades do mercado. 

http://portalarquitetonico.com.br/ecodesign-sera-possivel/


Atividade 1.3 - Por meio de um sorteio dos eletroeletrônicos mais citados na ficha 

preenchidana unidade 1.1, metade dos alunos da sala se reunirão em equipes com 

três membros e produzirão um vídeo simulando uma propaganda que incentive o 

consumo de determinado eletroeletrônico. A outra metade dos alunos também 

dividida em equipe com três membros produzirão um vídeo de propaganda de 

sensibilização (um apelo) sobre a dengue, por exemplo, ou outras campanhas que 

eles entenderem pertinente. 

Ao realizar a atividade proposta, espera-se que os estudantes percebam os 

mecanismos que a mídia usa para influenciar a obsolescência perceptiva e perceba 

o porquê das campanhas de sensibilização não causarem o mesmo efeito que as 

que lançam um novo produto, por exemplo, na população. Além disso, os alunos 

poderão se manifestar em relação à sua produção ou a de seus colegas. Tudo 

mediado pela ação da professora.  

A produção do vídeo, a manifestação e a reflexão dos alunos servirão para 

avaliar a atividade proposta. 

 

Atividade 1.4 - Essa atividade pretende responder aos seguintes questionamentos:  

Por que os eletroeletrônicos atuais duram tão pouco? 

Para isso, uma dinâmica que usa as cores que representam as categorias 

de eletroeletrônicos: branca, marrom, azul, verde. 

Será colocado na lousa nome de alguns eletroeletrônicos como televisores 

de tubo, plasma, LCD computadores, máquinas de lavar, ferro de passar, geladeiras, 

telefone celular, batedeiras, tablets, filmadoras laptops, liquidificadores, fogões, 

acessórios de informática, secadoras, furadeiras, espremedores de fruta, 

condicionador de ar, aspirador de pó, aparelhos de DVD, secadores de cabelo, 

equipamentos de áudio.  

A seguir serão distribuídas, aleatoriamente, folhas de sulfite nas cores acima 

citadas para cada aluno, em fila indiana. (01 folha por aluno). 

Durante a execução de uma música, cada aluno terá que escrever na folha o 

nome de um eletroeletrônico de acordo com a categoria representada pela cor, 

usando sua percepção e seu conhecimento prévio. Ao parar a música, a folha tem 



que ser entregue ao aluno da carteira da frente e assim continua sucessivamente a 

dinâmica de modo que depois de algumas rodadas uma pessoa recolherá a folha no 

final de cada fila; salientando que o aluno não poderá escrever o eletroeletrônico que 

o colega já escreveu. 

Ao final da dinâmica, as folhas constituirão um lote de acordo com sua cor - 

branca, marrom, azul e verde. 

Será escolhido um aluno da fila para ler uma folha e colocar as resposta na 

lousa. A professora indagará sobre o tempo estimável de duração de cada categoria 

e os alunos responderão também na lousa ao lado da categoria. 

Posteriormente a professora passará slides com a classificação de cada 

produto bem como sua duração programada. 

O objetivo desta dinâmica não é verificar o certo ou o errado, mas dar 

subsídios para que o aluno responda à pergunta inicial. Além disso, a dinâmica 

pretende trabalhar a atenção, a cooperação, dinamismo e a compreensão de 

conceitos relevantes à temática. 

Entretanto para efeito de consulta da literatura, os resultados aparecem na 

tabela a seguir: 

Categorias de produtos e seu tempo estimado 

Linha 
branca 

refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de 
roupa e louça, secadoras, condicionadores de ar. 

 

(~10-15 anos) 

Linha 
marrom 

monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e 
LED, aparelhos de DVD e VHS, equipamentos de 
áudio, filmadoras. 

 

(~5-13 anos) 

Linha azul batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, 
furadeiras, secadores de cabelo, espremedores de 
frutas, aspiradores de pó, cafeteiras. 

 

(~10-12 anos) 

Linha 
verde 

computadores desktop e laptops, acessórios de 
informática, tablets e telefones celulares. 

 

(~2-5 anos) 

 

 

Atividade 1.5 – Por meio da utilização de datashow será mostrada aos alunos a 

figura abaixo que representa o descarte de eletroeletrônicos em desuso ou 

obsoletos que fazem surgir o temido “lixo eletrônico”. 



 

Fonte: a autora 

Após a observação da figura e com o intuito de problematizar, algumas 

questões serão levantadas: 

a) Você a reconhece ? 

b) Ela é comum no seu cotidiano? 

c) Que impactos sociais e ambientais situações como estas provocam? 

d) Como você se sente diante dela? 

e) Que sugestões você daria para amenizar o problema? 

As respostas serão apresentadas por meio de construção de cartazes, em 

grupos de alunos. Esses cartazes serão dispostos na sala de modo a permitir que 

cada grupo analise as contribuições dos outros e posteriormente serão alocados no 

mural para desenvolver o assunto. 

 

Atividade 1.6 – Leitura de texto sobre o lixo eletrônico. 

1.6.1 - Geração de lixo  

[...]O celular, o computador, qualquer equipamento que leve ao mundo virtual, 
fica velho um dia e vira lixo. E o destino desses resíduos virou um desafio planetário. 
Veja na matéria do JN por que o Brasil ainda não consegue reciclar o lixo eletrônico em 
larga escala. 

A reportagem mostra uma empresa que poderia ser chamada de "desfábrica". 
Especializada em desfazer, destruir, dar um fim seguro a aparelhos defeituosos, ou 
usados, enviados por indústrias, redes de lojas, tudo que se possa imaginar. 



A empresa, no interior de São Paulo, também seleciona no meio dos destroços 
uma série de materiais que podem ser reciclados. 

No caso de alguns equipamentos, o reaproveitamento chega perto de 100%. É 
o caso das maquininhas de cartão de crédito. A empresa recebe, por semana, cinco 
toneladas delas. Um trabalho de alta responsabilidade, não só pela questão ambiental, 
mas pelas informações que elas contêm. Ou continham, antes da destruição, que é feita 
imediatamente. Tudo altamente controlado. Mas empresas como esta ainda é poucas no 
Brasil, e concentradas no estado de São Paulo. 

“Fora de São Paulo, não existem empresas pra receber esse tipo de material e 
fazer o descarte correto dele. Então provavelmente está havendo o descarte 
inadequado”, afirmou Johnny Alves da Silva, gestor técnico operacional da empresa. 

[...] (fonte: jornal nacional, reportagem edição do dia 10/11/2015) 

 

Após a leitura do texto, será realizada uma discussão elencando pontos 

relevantes do assunto que continuará com o infográfico: No rastro do lixo 

eletrônico. Disponível em: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/links/links.php?ini=N&categoria=24. Os 

alunos acessarão o site no laboratório de informática da escola. Neste infográfico 

fica evidente a rota do lixo eletrônico transitando por diversos países. 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/sao-paulo
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/links/links.php?ini=N&categoria=24


Atividade 1.7 - Utilização de infográfico  

Como atividade os alunos em grupo de doisintegrantes, traçarão num mapa 

múndi sem a identificação dos países, a rota do e-lixo (denominação dada ao lixo 

eletrônico) de acordo com a aprendizagem construída no infográfico e com apoio do 

mapa múndi (disposto na parede da sala de aula). 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=mapa+mundi+para+imprimir&biw=1024& 

Para finalizar: o e-lixo não se caracteriza apenas como um problema 

ambiental, mas de cunho social e político. Assim os alunos refletirão acerca das 

indagações que seguem: 

a) Por que o destino do e-lixo é para países em desenvolvimento? 

b) É mais viável economicamente para países desenvolvidos reciclar ou “se livrarem” 

de seu lixo eletrônico? 

c) Não é contraditório que países em desenvolvimento desprovidos de “tecnologia” 

necessária para processar o e-lixo o recebam, enquanto que países desenvolvidos o 

produzem?  

d) Há preocupação ambiental quando países como Estados Unidos exportam seu 

lixo eletrônico para outros países? 

https://www.google.com.br/search?q=mapa+mundi+para+imprimir&biw=1024&bih=499&tbm=isch&imgil=APEXVNYuW8ubQM%253A%253BcZALFa6c7P055M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mapasparacolorir.com.br%25252Fmapa-mundi.php&source=iu&pf=m&fir=APEXVNYuW8ubQM%253A%252CcZALFa6c7P055M%252C_&usg=__-XppZkS2EdkvpxUxLoAfjxS1f7I%3D&ved=0ahUKEwiGjIaJ4vXOAhUKEpAKHVyAAAsQyjcIJQ&ei=nRrMV8bJLYqkwATcgIJY#tbm=isch&tbs=rimg%3ACQDxF1TWLlvLIjgrm_14R2PvdicPdEdauhv874lE4nKLCnhHd086yGTomlZlh8hr89T7lUlGtCoupJUYH9E6l1Pix6yoSCSub_1hHY-92JEU3a_1v1SmpjlKhIJw90R1q6G_1zsR5MbCRcdVtd4qEgniUTicosKeERFJwEbYadYGHSoSCd3TzrIZOiaVEbFkFZtP9nEqKhIJmWHyGvz1PuURLMiFFt7JKTIqEglSUa0


As respostas serão socializadas à medida que a professora as coloca na 

lousa, permitindo que opiniões semelhantes ou contrárias sejam registradas e 

discutidas com os alunos, respeitando e convidando-os às discussões. 

Observação: Nesse percurso das atividades, será lembrado aos alunos que 

de todos os eletroeletrônicos obsoletos, o que mais se destaca seja pelo uso 

contínuo ou pela rotatividade é o “aparelho celular”. 

 

Atividade 1.8 – Leitura de fragmento de texto sobre caracterização físico-química 

das placas de circuito impresso de aparelhos celular 

Os alunos lerão fragmentos do artigo: “caracterização físico-química de 
placas de circuito de aparelhos de telefone celular nos lotes menor que o ano de 
2001 e maior que 2002”, cujo objetivo é reconhecer os elementos químicos e seu 
percentual presente na composição dessas placas se faz pertinente para a inserção 
de conceitos químicos. 

[...] 

O rápido aumento populacional associado à globalização tem promovido 
uma grande demanda por produtos e serviços. A cada ano as indústrias superam 
recordes de produção, ou seja, a população consome cada vez mais. O ser humano 
nunca foi tão “dependente” da tecnologia. Além disso, a própria indústria eletrônica 
tem investido em “produtos descartáveis” contribuindo para a demanda de lixo 
eletrônico. 

Tais resíduos, quando descartados sem cuidados especiais (lixões), 
constituem-se num sério risco para o meio ambiente, pois sua composição, 
geralmente heterogênea, pode apresentar mais da metade da Tabela Periódica. 

[...] 

A tabela, a seguir, mostra os elementos químicos presentes na placa de 

aparelho celular. 

 



Após a leitura do artigo e da identificação dos elementos acima 

mencionados, os alunos trabalharão no site ‘dia a dia educação’, no laboratório de 

informática da escola, utilizando o recurso de simuladores e animações pesquisando 

e anotando dados sobre os elementos químicos como nome, símbolo, número 

atômico, massa atômica, posição na tabela periódica (grupo, período), histórico 

sobre o elemento, estado de agregação, bem como outras informações ou 

curiosidades que entenderem interessantes. 

 Ao analisar o percentual de elementos (material do artigo) dos lotes (menor 

2001 e maior que 2002) os alunos deverão relacionar o aumento e as diminuições 

significativas dos elementos nesses períodos de fabricação, destacando-os. 

Uma das tabelas do referido artigo (localizada abaixo) apresenta um 

comparativo entre a concentração de elementos nobres presentes nos aparelhos 

celulares e encontrados nos minerais. Da análise desses dados, os alunos farão um 

gráfico de barra no laboratório de informática da escola para melhor visualização da 

comparação e o mesmo será acrescentado no mural. 

 

Os alunos farão a leitura do exercício para respondê-lo. 

 

Atividade 1.9 – O relógio e os elementos químicos (adaptada do livro química na 

abordagem do cotidiano). 

Uma química “apaixonada” pela profissão resolveu decorar 

um relógio substituindo os números por elementos químicos 

organizados por seu número atômico. Analisando o relógio, pede-se: 

1) Indique a hora quando o relógio da professora marca quando: 

a) O ponteiro dos minutos aponta para o elemento de menor número 

atômico e o ponteiro das horas para o elemento do grupo 17 da classificação 

periódica. 



b) O ponteiro dos minutos aponta para o elemento do segundo período do grupo 2 e 

o ponteiro das horas para o gás nobre que possui duas camadas eletrônicas. 

c) O ponteiro das horas aponta para o elemento mais eletronegativo e o ponteiro dos 

minutos para o elemento constituinte do sal de cozinha. 

2) Ainda sobre a análise do relógio, indique: 

a) Quais desses elementos são encontrados na forma sólida e na forma gasosa. 

b) Qual é a classificação desses elementos na tabela periódica. 

3) Qual é a fórmula e o tipo de ligação química que é formado quando o relógio da 

professora marca: 

a) 09 horas? 

b) 07 h45 min? 

c) 08 h40 min? 

Unidade 2: “A CIÊNCIA” 

Experimentos investigativos e reflexivos 

(Tempo previsto: 12 horas aula) 

 

http://leisdaquimica.blogspot.com.br/2015_03_01_archive.html 

 

Com a identificação dos elementos elencados na (atividade.1.8) os alunos 

realizarão um experimento conduzido de forma investigativa e mediado pela 

professora. 

Problematização - Para emoldurar janelas, portas e para situar-se num perímetro 

criado para separar residências num espaço outrora tido como coletivo, o homem 

http://leisdaquimica.blogspot.com.br/2015_03_01_archive.html


com sua “arte”, astúcia, criatividade e empreendedorismo passou a usar o ferro, o 

alumínio e outros metais para essa finalidade. 

No entanto, o tempo e outros fatores, inimigos na conservação original 

desses artefatos, fazem com que eles percam o brilho original e a funcionalidade 

quando lentamente e vistos bem de perto começam a apresentar “discretos 

buraquinhos”, que desgastam e que comprometem sua aplicabilidade, podendo 

inclusive provocar acidentes. Mas por que será que a parte metálica de grades e 

janelas enferruja com o tempo? 

 

Atividade 2.1 - Experimentos investigativos 

Experimento A: Metais nosso de cada dia 

A cada equipe será entregue uma tabela para ser preenchida com os dados 

do experimento e de início levantadas às seguintes questões: 

a) Metais nobres como ouro, prata e paládio são raros. O que justifica seu emprego 

nas placas? 

b) Refute ou concorde, justificando sua posição sobre a seguinte afirmação: o 

alumínio é um metal abundante na crosta terrestre, isso quer dizer que pode ser 

usado sem limitações. 

Objetivando contribuir na reflexão do aluno sobre conceitos químicos e 

subsidiar a construção desses conceitos, um experimento será proposto e cujo 

procedimento se dará da seguinte maneira: 

1) Mergulhar uma placa de zinco (Zn) em 50 mL de solução de sulfato de zinco 

(ZnSO4). 

2) Mergulhar uma placa de zinco (Zn) em 50 mL de solução de sulfato de cobreII 

(CuSO4). 

3) Mergulhar uma placa de zinco (Zn) em 50 mL de solução de sulfato de ferroII 

(FeSO4). 

4) Mergulhar um fio de cobre (Cu) em 50 mL de solução de sulfato de zinco (ZnSO4) 

5) Mergulhar um fio de cobre (Cu) em 50 mL de solução de sulfato de cobreII 

(CuSO4). 



6) Mergulhar um fio de cobre (Cu) em 50 mL de solução de sulfato de ferroII (FeSO4) 

7) Mergulhar um prego polido (Fe) em 50 mL de solução de sulfato de zinco 

(ZnSO4). 

8) Mergulhar um prego polido (ferro) em 50 mL de solução de sulfato de cobreII 

(CuSO4). 

9) Mergulhar um prego polido (ferro) em 50mL de solução de sulfato de ferroII 

(FeSO4). 

Deixar em repouso por aproximadamente 3 min.  

 

 Placas metálicas 

Zn Cu Fe 

 

S
o
lu

ç
õ
e
s
 ZnSO4    

CuSO4    

FeSO4    

Fonte: Adaptada do livro Química no Cotidiano, vol. 1 pág. 259. 

 

c) Por que será que o metal imerso em sua própria solução não ocorre reação? 

d) Levando-se em conta a análise do resultado dos experimentos, cada equipe 

deverá montar uma fila de reatividade com os elementos testados. 

Após as equipes anotarem e formarem a fila de reatividade, os alunos serão 

convidados a refletirem sobre os seguintes questionamentos: 

e) Se você tivesse a oportunidade de escolher um metal para compor a grade, 

janelas etc., qual você escolheria? Por quê? 

f) Você sabe o que acontece com as grades de residências sem pintar, ao longo do 

tempo? O que fazer para resolver o problema da corrosão? 

g) As janelas modernas usam alumínio para emoldurar o vidro. Poderia substituí-lo 

por zinco? 

Tencionando-se a construção da tabela segundo a literatura, as equipes 

serão questionadas sobre o resultado de suas observações e anotações. A mesma 

será preenchida coletivamente à medida que a professora socializará com os grupos 

de forma verbalizada. 



A análise e a socialização da tabela permitirão ao educando expor sua 

observação, ouvir e respeitar a opinião divergente, reformular ideias, aproximando-

se do conceito científico aceito e, dessa forma, voltar aos questionamentos para 

confirmar, refutar ou complementar suas respostas. 

 

 Placas metálicas 

Zn Cu Fe 

 

S
o
lu

ç
õ
e
s
 ZnSO4 - - - 

CuSO4 Ocorre reação - Ocorre reação 

FeSO4 - - - 

Fonte: Adaptada do livro Química no Cotidiano, vol. 1 pág. 259. 

 

Experimento B: Acendendo uma lâmpada sem energia elétrica 

Adaptado do livro: Os metais e o homem. 

As lâmpadas incandescentes saíram de cena para dar lugar a tecnologias 

mais eficientes e sustentáveis. 

Numa noite escura, de penumbra, sem energia elétrica, um adolescente 

sugeriu que a lâmpada poderia acender colocando uma pilha ou bateria no lugar da 

tomada e encostando seus fios em alguns materiais específicos. Mas será que dá 

certo? Que tal verificar praticando, testando com os seguintes materiais: placas de 

cobre, zinco, alumínio, vidro, borracha, plástico, grafite. 

Para isso, um aparato de laboratório será utilizado. 

 

Fonte:http://ebah-web-586602798.us-east-

1.elb.amazonaws.com/content/ABAAABDAkAG/quimica-relatorio-combustao-alcool-propano 

E os passos abaixo, seguidos: 

Utilizando o aparato da imagem acima, teste cada material separadamente 

encontando nele os fios que aparecem imersos no líquido da imagem e registre sua 

observação na tabela abaixo: 

http://ebah-web-586602798.us-east-1.elb.amazonaws.com/content/ABAAABDAkAG/quimica-relatorio-combustao-alcool-propano
http://ebah-web-586602798.us-east-1.elb.amazonaws.com/content/ABAAABDAkAG/quimica-relatorio-combustao-alcool-propano


Material Conduz Não conduz 

Cobre   

Borracha   

Alumínio   

Vidro   

Zinco   

Grafite   

Ferro   

Plástico   

 

a) Que critério você utilizou para classificar os materiais em condutores e não 

condutores? 

b)Todos os metais testados fazem a lâmpada acender? 

c) Explique através de palavras ou desenhos o que faza lâmpada acender? 

d) Somente os metais são condutores? 

e) Essa propriedade dos metais é importante para o homem? Por quê? 

f) Por que os fios elétricos são encapados com borracha ou plástico? 

g) O que esta propriedade tem a ver com uso desses metais nas placas eletrônicas? 

 

Experimento C: Testando o bom condutor de calor 

Adaptado do livro: Os metais e o homem. 

Observe as imagens: 

Imagem 1       Imagem 2 

 

Fonte: 
http://www.shopaluminioscambe.com.br/produto/11
5461/panela-do-chef-borda-alta-dom-gourmet-
cabo-inox-no-16 

Fonte:  
http://casadapanela.blogspot.com.br/ 
 

 

Se você tivesse que escolher, no momento de cozinhar, entre a panela da 

imagem 1 e da 2, qual você escolheria? Por quê? 

Aparentemente as duas panelas foram produzidas para a mesma finalidade. 

No entanto, seus cabos são diferentes. Será que é somente o designer? 

http://www.shopaluminioscambe.com.br/produto/115461/panela-do-chef-borda-alta-dom-gourmet-cabo-inox-no-16
http://www.shopaluminioscambe.com.br/produto/115461/panela-do-chef-borda-alta-dom-gourmet-cabo-inox-no-16
http://www.shopaluminioscambe.com.br/produto/115461/panela-do-chef-borda-alta-dom-gourmet-cabo-inox-no-16
http://casadapanela.blogspot.com.br/


Que tal realizar o experimento abaixo e voltar a responder essa pergunta. 

Para isso, é necessário fazer uso dos seguintes materiais: 

► uma placa de alumínio,  

► uma placa de cobre, 

► um bastão de vidro, 

► um bastão de grafite, 

► fonte de calor (lamparina ou bico de bunsen), 

► um relógio. 

E proceder executando os seguintes comandos: 

● acenda a fonte de calor; 

● segure uma das extremidades da placa de alumínio e coloque a outra na chama 

da fonte de calor; 

● coloque a placa de alumínio sobre a mesa, cuidando para não encostar na parte 

que estava na chama; 

● repita os procedimentos, substituindo a placa de alumínio pelos outros materiais 

relacionados e anote o tempo observado na tabela que segue: 

Material Tempo 

Alumínio  

Cobre  

Vidro  

Grafite  

 

Da realização e observação do experimento, responda: 

a) Por que o cabo das panelas de alumínio ou ferro não é de metal? 

b) Em que situações do dia a dia, o homem utiliza a propriedade que você verificou? 

c) Dos materiais que você testou, quais são bons condutores de calor? 

Após a realização dos experimentos, será proposto que os alunos redijam 

um texto contemplando as hipóteses, as observações, a análise dos resultados 

referente às propriedades dos metais e argumentem seus usos nas placas de 

circuito impresso. 

 

 

 

UNIDADE 3 “A SOCIEDADE” 

Formação cidadã 



(tempo previsto 8 horas/aulas) 

 

http://cienciaemconstrucao2013-1.blogspot.com.br/2014/02/ctsa-ciencias-tecnologia-
sociedade-e.html 

 

Atividade 3.1 – Desde o desenvolvimento do projeto até o referido momento, 

observar-se que uma das alternativas para as placas eletrônicas tidas como e-lixo é 

submetê-las à reciclagem. Entretanto, este é um processo bastante complexo devido 

à variedade e complexidade de sua composição. Todavia, as tecnologias 

empregadas nessa tarefa envolvem etapas químicas, mecânicas e térmicas.  

Mas como será a química envolvida neste procedimento?  

Os métodos usados na reciclagem integram: a pirometalurgia, a 

hidrometalurgia, a eletrometalurgia, processamentos mecânicos e biotecnológicos.  

Tencionando-se que os alunos compreendam e diferencie cada método, eles 

trabalharão em equipes compostas de quatro a oito alunos. Cada equipe com um 

método (distribuídos por sorteio) e com material disponibilizado pela professora 

elaborará um fluxograma contemplando os pós e contra de cada método. Este 

material será montado numa cartolina que, posteriormente, será apresentado para 

as demais equipes e afixado no mural da sala. 

► Pirometalurgia consiste em incinerar o lixo eletrônico (incluindo peças de plástico 
etc.) e, depois, separar os metais por ponto de fusão (o zinco, por exemplo, derrete 
a 419,5ºC, enquanto a prata, a 961,8ºC). Trata-se do método mais barato, porém, o 
processo de incineração gera muitos gases tóxicos e os metais recuperados dessa 
forma têm baixo teor de pureza. 

 

► Hidrometalurgia – termo adotado para designar processos diferentes que têm, em 
comum, por meta de dissolver o metal por meio de reações químicas, separando-o 
de outras substâncias. Uma vantagem é o alto teor de pureza obtido. No caso do 
ouro, porém, o procedimento costuma incluir cianeto de potássio – substância 
altamente tóxica, que pode levar à morte mesmo em baixas quantidades.  

http://cienciaemconstrucao2013-1.blogspot.com.br/2014/02/ctsa-ciencias-tecnologia-sociedade-e.html
http://cienciaemconstrucao2013-1.blogspot.com.br/2014/02/ctsa-ciencias-tecnologia-sociedade-e.html


► Eletrometalurgia é um processo de refino de metais através da eletrólise. Durante 
a eletrólise, os metais sem as impurezas sofrem eletrodeposição, em que metais 
como cobre, zinco, cádmio, alumínio, metais preciosos, entre outros, podem ser 
recuperados com um elevado grau de pureza. 
 
► Processamentos mecânicos: consistem em um sistema de pré-tratamento cujo 
objetivo é separar previamente metais, materiais poliméricos e cerâmicos. Após esta 
etapa, os metais são encaminhados para o processo metalúrgico de refinação. As 
técnicas que compõem esse processo são: cominuição, separação e classificação. 
 
► Biotecnológicos - este processo utiliza a ação de micro-organismos e minerais 
para recuperar metais valiosos. Infelizmente, esse processo requer muito tempo e o 
metal precisa ficar exposto à ação microbiana. 

As informações complementares sobre cada método empregado na separação das 

placas de circuito impresso seguem abaixo e será fornecida a cada equipe. 

*Informações complementares: 

**Ressalta-se que esse processo de segregação e reciclagem de materiais 
tem sido usado como parte de etapas de tratamento e beneficiamento de minérios 
na indústria metalúrgica primária. A técnica de processamento mecânico de sucatas 
é visto, normalmente, como um pré-tratamento para o reaproveitamento dos 
materiais e associa diferentes estágios de separação de compostos e elementos dos 
resíduos. Hoje há vários estudos para as técnicas do processamento mecânico de 
placas eletrônicas, em que existe uma grande mistura demateriais. 

***Na análise sobre a escolha do método mais viável, devem-se levar em 
conta alguns fatores como ambiental, consumo de água e energia. 

● O aspecto ambiental tem que ser levado em consideração, pois apesar de ser um 
processo que visa à preservação do meio ambiente por meio de gerenciamento de 
resíduos, estes processos se não bem administrados podem ainda ser mais 
danosos ao meio ambiente e à saúde do ser humano. Como, por exemplo, a 
incineração de resíduos sem controle poderá acarretar em dano ambiental superior 
ao que já se existia.  
 
● Energia: o processo de hidrometalurgia tem como principal vantagem, em 
relação aos outros processos o fato da não utilização de qualquer recurso energético 
significativo como energia elétrica ou geradores de energia à combustão. A 
biotecnologia, que seria um processo semelhante à hidrometalurgia, também não 
necessita de recursos energéticos significativos. A pirometalurgia utiliza de muita 
energia, pois para atingir altas temperaturas são necessárias quantidades grandes 
de energia, então a pirometalurgia seria o processo que mais necessita de recursos 
energéticos. A eletrometalurgia utiliza recursos energéticos significativos, porém não 
se aproxima com os processos pirometalúrgicos. 
 
● Água: hidrometalurgia, como o próprio nome já diz, é um processo que se utiliza 
de materiais líquidos para a sua realização seja, este processo tem como principal 
desvantagem no aspecto ambiental o consumo de água. A biotecnologia é um 
processo semelhante da hidrometalurgia. A pirometalurgia é um processo que não 
utiliza água propriamente dita no seu desenvolvimento, porém para o resfriamento 



das máquinas e caldeiras pode ser utilizado água, no entanto esta água é 
reaproveitada no próprio processo. A eletrometalurgia utiliza-se de água no seu 
processo, no entanto em menor quantidade se comparado com os processos 
hidrometalúrgicos e biotecnológicos. 

 

Salientando que existem também pesquisas para propor outros métodos 

além dos mencionados, que visam inclusive melhorar a renda de quem vive dos 

recicláveis, como mostra trecho de uma pesquisa de dois professores da 

Universidade Federal de Viçosa: 

[...]De acordo com os professores do Programa de Pós-graduação em 
agroquímica da UFV, Luis Henrique Mendes da Silva e Maria do Carmo Hespanhol 
da Silva, “é possível recuperar metais presentes no lixo eletrônico com 100% de 
aproveitamento, utilizando sistemas aquosos bifásicos (SABs), um método 
economicamente viável, eficiente e que não causa danos à saúde e nem ao meio 
ambiente”. 

Com uma experiência de mais de 12 anos aplicando esses sistemas, os 
pesquisadores explicam que os SABs podem ser utilizados para extrair vários 
materiais. Contudo, os resultados mais interessantes foram obtidos em aplicações 
para purificar metais. O sistema aquoso bifásico é formado em sua maior parte por 
água misturada com pequenas quantidades de sal inorgânico e polímero. Os 
pesquisadores explicam que se “você pegar um copo de água, adicionar sal e 
polímero, que é um pozinho branco,  e agitar, o sistema fica turvo como leite. 
Passados de 20 a 30 segundos, o sistema se separa em duas fases. Quando você 
coloca um extrato produzido a partir da abertura de uma placa metálica dentro desse 
sistema, o íon ouro extraído fica todo na parte de cima, e os outros metais ficam 
embaixo”. 

Na prática a aplicação dos SABs seria assim: primeiramente a placa de 
metal deve ser triturada num moinho. Em seguida, deve ser tratada em ácido 
clorídrico, que dissolve essa placa formando um líquido colorido. Esse líquido tem 
quase 90% de água, basta acrescentar o polímero e o sal, que o sistema se separa 
em duas fases. O ouro vai puro para a fase rica em polímero e os outros elementos 
como o cobre, ferro e níquel ficam na fase rica em sal. Para esses metais que 
ficaram embaixo, basta preparar outro sistema aquoso bifásico para cada um deles, 
trocando o polímero e o sal. Assim, se consegue purificar todos os metais com muita 
eficiência. 

Além da alta precisão na extração dos metais, de acordo com os 
pesquisadores, o método é muito simples de ser aplicado: “Não precisa ser químico 
ou outro especialista. Com meia hora de treinamento, qualquer pessoa está 
preparada para aplicá-lo e sem correr nenhum risco porque não é tóxico”. 
Diferentemente de outros métodos de extração, o sistema aquoso bifásico não 
causa nenhum dano à saúde. De acordo com os professores, é possível, por 
exemplo, extrair ouro com hexano e água, mas para isso é preciso usar um solvente 
altamente tóxico e exige formação por parte de quem vai aplicar. 

A fácil aplicação do sistema aquoso bifásico vem atender à necessidade de 
se aproveitar ao máximo o lixo eletrônico disponível, independentemente de onde 



ele esteja: “Um indiano, um chinês ou um americano pode fazer. Já se gastou 
energia e recurso levando esses produtos onde eles se encontram. Não é 
economicamente viável concentrar todos esses materiais num único lugar para fazer 
o processamento. É interessante que a recuperação dos metais seja feita onde os 
produtos estão”. 

Além dos benefícios ambientais e econômicos do método, os professores 
manifestam uma preocupação pessoal no que se refere aos benefícios socais que a 
aplicação da pesquisa pode trazer: “Nós gostaríamos muito que fosse uma 
tecnologia para pessoas carentes porque mudaria bastante a relação de forças 
econômicas, daria oportunidade para pessoas socialmente desguardadas. Imagina 
se uma comunidade de catadores de lixo em Bagdá, Aracajú, Piauí ou qualquer 
outro lugar, puder acessar os lixos eletrônicos e, utilizando recipientes simples para 
aplicar o sistema aquoso bifásico, obter metais valiosos? Para nós, como cientistas 
e seres humanos, iria ser uma grande felicidade. Mas nós sabemos que há todo um 
processo de pesquisa árduo para isso se tornar realidade”. 

Fonte: http://www.ppg.ufv.br/?noticias=metodo-simples-barato-e-seguro-recupera-ouro-e-outros-
metais-do-lixo-eletronico 

 

Atividade 3.2 - Explorando o texto 

a) De acordo com o texto, o método proposto pelos professores da Universidade 

Federal de Viçosa propõe muitas vantagens em relação aos métodos tradicionais 

empregados no processo de reciclagem. Destaque-as. 

b) Explique o funcionamento do método de recuperação de metais abordado no 

texto. 

c) Quais as contribuições que o referido método pode trazer para a vida de quem 

vive do lixo? 

 

Atividade 3.3 - Nesta fase de execução do projeto, pretende-se trabalhar o lado 

socioeconômico da temática. Assim, será solicitado aos alunos: 

Você provavelmente já ouviu falar que a extração de minerais provoca 

impacto ambiental, como exemplo a tragédia de Mariana (ocorrido em 05/11/2015). 

Faça uma pesquisa extraclasse e escreva um relato sobre essa tragédia. 

Enfatize em sua pesquisa: 

► tipo de minério que a empresa extrai; 

►caso exporte, para quais países; 

►quais impactos ambientais a tragédia desencadeou; 

http://www.ppg.ufv.br/?noticias=metodo-simples-barato-e-seguro-recupera-ouro-e-outros-metais-do-lixo-eletronico
http://www.ppg.ufv.br/?noticias=metodo-simples-barato-e-seguro-recupera-ouro-e-outros-metais-do-lixo-eletronico


►o que está sendo feito para remediar a situação pós tragédia? 

Tanto a pesquisa como o relato serão realizadas por grupos de três alunos e 

socializadas com os demais grupos por meio de um debate. 

Para esse debate, será proposto que cada grupo, por meio da pesquisa 

realizada elabore cinco questões para discussões coletivas, nas quais poderão 

colocar seu ponto de vista com relação ao problema abordado. 

Sugestão: 

► de onde vêm os metais usados na fabricação de vários materiais que nos são 

úteis? 

►todos os países têm os metais de que necessita? 

O debate possibilitará dar voz aos alunos, valorizando o conhecimento 

adquirido, corrigindo ideias equivocadas, reforçando sua responsabilidade frente à 

construção do saber, inserindo-os no problema ambiental, social e econômico que 

afeta direta ou indiretamente o cidadão. 

Para a finalização deste trabalho, o momento consiste em uma revisão prévia 

sobre todo o desenvolvimento da temática objetivando propostas de ações que 

resultarão em contribuições significativas para minimizar a problemática do lixo 

eletrônico ou e-lixo. 

Assim espera-se que os estudantes, agora embasados com conhecimento 

científico, possam exercer sua cidadania, atuando na esfera social e política. 

Para tanto, é necessária a mobilização de todos os alunos participantes do 

projeto, disseminar seus conhecimentos sobre o assunto ampliando-o para os 

demais estudantes com intuito de incitá-los a participação efetiva que se dará da 

seguinte maneira: 

► reunião com grêmio para disseminar a ideia de trabalho colaborativo de modo a 

envolver o máximo de estudantes; 

► concurso de folders sobre o lixo eletrônico; 

► elaboração de cartas que serão posteriormente destinada às autoridades 

competentes, solicitando pontos de coleta para esse tipo de lixo e outros; 

► produção e exibição de vídeos pelos alunos participantes do projeto com 

sugestões para enfrentamento do problema. 



Observações:  

►O folder selecionado pela equipe diretiva da escola servirá como sugestão de 

campanha numa parceria futura entre prefeitura e comunidade escolar. 

► As cartas redigidas serão protocoladas junto à prefeitura, objetivando que o 

prefeito se comprometa a contribuir na campanha de sensibilização futura de 

estabelecer pontos de coleta e destinação correta do e-lixo. 

►Quanto aos alunos, sujeitos ativos de todo o processo, sentirão importantes e 

fundamentais, pois, partindo de uma temática, percorreram um longo caminho, 

desvendando e aprendendo conceitos químicos que culminaram no enfrentamento 

de problemas, levantando e testando hipóteses, analisando e discutindo dados, 

refletindo e estabelecendo relações para solucionar ou contornar obstáculos, tanto 

na esfera educacional quanto de problemas reais que permeiam sua vida. 
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