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Resumo 

A eletroquímica é um conteúdo essencial para o entendimento dos processos 

tecnológicos atuais, principalmente aqueles que recorrem à utilização de pilhas e 

baterias. Em contrapartida é um dos assuntos mais negligenciados em sala de aula 

por questões de tempo hábil e/ou complexidade associada. Diante disto, busca-se 

por novas estratégias metodológicas para sanar as dificuldades encontradas na 

prática docente. Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo investigar as 

possíveis contribuições de uma sequência didática sobre descarte de pilhas e 

baterias a partir do ensino por investigação para a aprendizagem de eletroquímica. 

Adotou-se uma metodologia qualitativa aplicada em uma turma de 3° ano do ensino 

médio. A sequência consistiu em seis etapas metodológicas: aplicação da situação 

problema e hipóteses desenvolvidas; aula dialogada com os participantes; 

experimento da pilha de limão e batata; sistematização/plano de trabalho; obtenção 

de dados (uso do aparato) e comunicação. As ações realizadas foram: levantamento 

das hipóteses; as interações discursivas durante o experimento da pilha de limão e 

batata; a seleção das informações relevantes do texto de sistematização com os 

diferentes momentos das atividades experimentais vivenciadas e a obtenção de 

dados no aparato experimental desenvolvido. Os resultados evidenciaram que antes 

da aplicação da sequência didática, boa parte dos alunos não sabiam dos perigos 

que o descarte inadequado das pilhas e baterias causa ao meio ambiente e não 

compreendiam como as células galvânicas geram energia elétrica a partir de uma 

reação de óxido-redução. Após o desenvolvimento das etapas dentro de cada 

sequência, a maioria dos estudantes conseguiu identificar e conceituar os principais 

termos eletroquímicos estudados. Ao final da intervenção eles foram capazes de 

compreender os danos causados ao meio ambiente, pelo vazamento dos 

componentes presentes nas pilhas e baterias, a partir de um pensamento crítico 

sobre essa problemática. 

 

Palavras-Chaves: Sequência Didática; Ensino por Investigação; Pilhas e Baterias; 

Eletroquímica. 
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Abstract 

The Electrochemistry is an essential subject to currently technological processes 

understanding, mainly those whom resort for battery use. In contrast, it is one of the 

most neglected matter in classrooms for makeable time questions and/or related 

complexity. Before that, search for new methodological strategies to heal some 

difficulties found in teaching practice. Therefore, a research’s goal is investigating 

possible contributions of a teaching sequence about battery throw up based on 

investigating teaching to learn electrochemistry. A qualitative methodology applied in 

a class of 3rd year of High School was adopted. The sequence had six 

methodological steps: problem situation application and developed hypotheses; 

discussing class with participants; lemon and potato’s battery experiment; 

systemization/work plan; obtaining dada (apparatus use) and communication. Done 

actions were hypotheses survey; discussing relations during lemon and potato’s 

battery experiment; relevant information selection about systemization text in 

different lived experimental activities moments and data obtaining over developed 

apparatus. The results showed that before the application of the didactic sequence, 

most students did not know the dangers that inadequate disposal of batteries causes 

the environment and did not understand how galvanic cells generate electricity from 

of an oxide-reduction reaction. After the development of the steps within each 

sequence, most students were able to identify and conceptualize the main 

electrochemical terms studied. At the end of the intervention they were able to 

understand the damage caused to the environment, by leaking the components 

present in batteries and batteries, from a critical thinking about this problem. 

 

Key-words: Teaching Sequence; Investigating Teaching; Batteries; 

Electrochemistry. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de química ainda tem gerado nos estudantes uma sensação 

desconfortável, devido às dificuldades de aprendizagem decorrentes dos 

métodos de ensino existentes. Percebem-se essas dificuldades em todas as 

áreas de ciências da natureza no ensino básico. Para Rocha e Vasconcelos 

(2016) parte disto está relacionada ao processo de ensino tradicional, de forma 

descontextualizada e não interdisciplinar. 

De acordo com os parâmetros curriculares de ensino de química em 

Pernambuco (PCN-PE, 2013), o ensino tradicional tem privilegiado aspectos 

formais da química, desenvolvendo um número excessivo de conceitos, que 

não se inter-relacionam. Além disso, as atividades experimentais, geralmente 

ausentes nas aulas de química, quando acontecem, servem apenas para 

ilustrar o conteúdo, não havendo articulação entre teoria e prática. 

Pesquisas têm mostrado que o ensino de química normalmente é 

elaborado de forma muito científica, trabalhando muito pouco as questões 

químicas presentes no cotidiano das pessoas. Com isso há pouca interação 

entre o científico e o social, fazendo com que o estudante receba o 

conhecimento de maneira impositiva, precise decorar conceitos, informações, 

fórmulas, propriedades e equações. Este tipo de ensino leva ao desinteresse 

do estudante e a sua desmotivação, visto que os mesmos vivem em um mundo 

cada vez mais tecnológico e social (SANTOS et al., 2013). 

  Segundo as Orientações Curriculares Nacionais (OCN), uma das 

finalidades no ensino de química, é a diminuição na ênfase tradicional do 

ensino. Desta forma atribui maior relevância ao ensino orientado para o 

desenvolvimento de competências e para os processos investigativos, com o 

propósito de articular o conhecimento químico com a realidade natural, social e 

cultural e como forma de aproximar os alunos de atividades de investigação 

científica no contexto escolar (BRASIL, 2002; 2006). 
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Sequência Didática Investigativa Para O Ensino De Eletroquímica  

Abordando O Descarte De Pilhas E Baterias 

 
Com a finalidade de promover atividades investigativas, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), apontam o ensino por investigação como 

sugestão de metodologia em sala de aula. Diferente de reproduzir conceitos, a 

investigação possibilita novos questionamentos e interpretações de dados, 

proporcionando uma atitude ativa no processo de ensino (BRASIL, 2018). 

 Dessa forma o processo investigativo é apresentado como sendo um 

contraponto à realização de tarefas com etapas predefinidas. Esse método 

deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes, em um 

sentido mais amplo, cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações 

didáticas planejadas ao longo de toda a educação básica. Assim é capaz de 

possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua 

compreensão acerca do mundo em que vivem (BRASIL, 2018). 

Nessa perspectiva de trazer novos caminhos que contribuam para o 

ensino e aprendizagem da química, o presente estudo tem como propósito o 

desenvolvimento dos conceitos inerentes ao descarte de pilhas e baterias 

articulando a eletroquímica, baseando-se em uma metodologia ativa, o ensino 

por investigação. A opção por estes conceitos aconteceu pelo fato de figurarem 

como um dos conteúdos do currículo do ensino médio, presente no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e por serem destacados como um dos 

assuntos de grande dificuldade de compreensão por parte dos alunos, 

conforme apresentado em trabalhos anteriores (BARRETO; BATISTA; CRUZ, 

2017). 

Diante desta perspectiva, foi concebido o seguinte problema de 

pesquisa: “De que maneira uma sequência didática, a partir do ensino por 

investigação, possibilita a construção de conhecimentos químicos articulados à 

temática de descarte de pilhas e baterias, dentro do conteúdo de eletroquímica 

no ensino médio?”. 

 

A fim de responder ao problema de pesquisa, adotou-se como objetivo 

geral: 
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 Investigar as possíveis contribuições de uma sequência didática 

investigativa sobre o descarte de pilhas e baterias para a aprendizagem de 

eletroquímica no ensino médio. 

E como objetivos específicos: 

 Diagnosticar as concepções prévias de uma turma de 30 estudantes do 3° 

ano do ensino médio, com relação ao descarte de pilhas e baterias, assim 

como termos eletroquímicos;  

 Elaborar uma sequência didática investigativa articulada a uma situação 

problema sobre o descarte de pilhas e baterias no estudo da eletroquímica; 

 Analisar o processo de aprendizagem dos estudantes durante a vivência da 

sequência didática construída a partir de uma metodologia de ensino por 

investigação sobre o descarte de pilhas e baterias no estudo da 

eletroquímica. 

O texto está organizado em cinco capítulos, além deste de introdução. O 

primeiro capítulo aborda sobre as visões, elaborações e aplicação de 

sequências didáticas no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que 

se optou pela utilização de estratégias didáticas articuladas ao ensino por 

investigação com a intenção de ganhar êxito perante aos objetivos deste 

trabalho. Também é apresentada a abordagem metodológica do ensino por 

investigação, onde está descrito, desde o histórico, as suas principais 

características e contribuições, dando ênfase a atividades experimentais, que 

possam ser trabalhadas como investigativas e/ou motivadoras ao ensino de 

química no ensino médio. 

O segundo capítulo é constituído de uma fundamentação importante a 

respeito dos conceitos eletroquímicos, considerados indispensáveis para o 

estudo do descarte de pilhas e baterias, tais como: abordagem histórica das 

primeiras pilhas construídas; definições de pilhas de acordo com alguns 

autores; principais tipos de pilhas e baterias; número de oxidação; reações 

redox; potencial padrão de redução, o perigo do descarte inadequado das 

pilhas, e suas principais formas de reciclagem. 

O terceiro capítulo retrata a fundamentação teórica metodológica 

quantos aos procedimentos metodológicos estruturados para a realização da 
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presente pesquisa, a saber: levantamento das publicações sobre ensino de 

eletroquímica na revista química nova na escola; elaboração da sequência 

didática; aplicação da sequência didática e análise de conteúdo. 

O quarto capítulo será destinado à apresentação e discussão da 

análise dos resultados da pesquisa, a partir do conteúdo produzido através 

da intervenção didática estruturada na forma de sequência didática; das 

respostas dos estudantes à situação problema, da maneira como eles 

sistematizam a temática abordada e da forma como os alunos interagem nos 

experimentos propostos para obtenção de dados. 

O capítulo cinco concluirá o presente estudo com a apresentação das 

considerações finais suscitadas a partir do pleno desenvolvimento do 

trabalho aqui proposto. 
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1 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS COM BASE NA METODOLOGIA DE ENSINO 

POR INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo abordamos conceitos relativos às sequências didáticas; 

ensino por investigação; a importância da experimentação no ensino de 

ciências e seus respectivos desdobramentos considerados necessários na 

elaboração deste trabalho embasados em autores especialistas na área. 

1.1 PRINCIPAIS CONCEITOS DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

Devido às dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes 

do ensino médio, a busca por novas abordagens metodológicas de ensino e 

aprendizagem tem motivado várias pesquisas na área de ensino das ciências. 

Várias perspectivas didático-metodológicas podem ser utilizadas, tanto para 

implementação de novas estratégias de ensino e aprendizagem, como para 

realização de pesquisas sobre aspectos do processo ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, utilizamos como um dos caminhos a perspectiva da Sequência 

de Ensino Aprendizagem (SEA). 

Na tentativa de diversificar o ensino, alguns profissionais se utilizam da 

aplicação de Sequências Didáticas (SDs) diversificadas, ou seja, utilizando 

recursos variados tais como filmes, situações problemas, experimentos e 

textos. Uma Sequência Didática (SD), como afirma Zabala (1998, p.18), é “um 

conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas, alinhadas para a 

realização de certos objetivos pedagógicos, que têm um princípio e um fim 

conhecido tanto pelos professores como pelos alunos”.  

Adicionalmente, a SEA, baseado em Méheut (2005), é um conjunto de 

atividades pedagógicas organizadas, que existem para planejar o ensino de um 

determinado conteúdo, dando ênfase às qualidades de diferentes 

metodologias, dentro de um sistema interligado e em busca de ações que 

favoreçam o processo de aprendizagem. Para a autora, alguns componentes 

no planejamento da sequência devem ser levados em consideração, sendo 

eles: professor, aluno, mundo material e conhecimento científico. É a partir da 

relação entre esses componentes que se estabelecem duas dimensões que 
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irão permear uma sequência - a dimensão epistêmica - que contempla os 

processos de elaboração, métodos e validação do conhecimento científico; e a 

dimensão pedagógica - que contempla aspectos inerentes às interações 

professor-aluno e aluno-aluno (FIRME; AMARAL; BARBOSA, 2008; FIRME; 

AMARAL, 2011). Essas inter-relações são vistas na figura 1. 

Figura 1:  Esquema didático para descrever o desenho de uma SEA 

 

Fonte: Própria autora (adaptado de MÉHEUT, 2005) 

Para Mantovani (2015), a contribuição das SD está diretamente 

associada à consolidação de conhecimentos em sua fase de composição, 

contribuindo para o progresso de novas organizações, seja a nível modular ou 

a partir dos conhecimentos prévios que os alunos já desenvolvem sobre 

determinada temática. Durante a preparação de uma SD, o docente poderá 

introduzir diversas atividades, como leituras de textos, pesquisas individuais ou 

coletivas, aula expositiva dialogada, aulas experimentais etc. que possam 

contribuir para a construção do conhecimento. Pois, a SD direciona o trabalho 

com assuntos específicos, um tema ou gênero textual da exploração inicial, até 

a formação de uma idealização de um conceito. 
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Segundo Fourez (2003, p. 110), há uma crise no ensino de ciências que 

possui como sujeitos principais “os alunos, professores de ciências, os 

dirigentes da economia, os pais, os cidadãos (trabalhadores manuais ou 

outros), etc”. Segundo o autor os alunos “não estão preparados para se engajar 

em estudos científicos. Sua admiração pelos cientistas conduz os jovens a 

felicitá-los pelo seu maravilhoso trabalho, e nada mais...”. Portanto é possível 

que a falta de empenho e envolvimento dos alunos, citados por Fourez, esteja 

baseada em características dos métodos aplicados, o que aumenta a 

importância de se experimentar novas abordagens metodológicas atrativas 

para estudantes no século XXI. Atualmente, no mundo tecnológico em que 

nossos alunos estão inseridos, as aulas de ciências da natureza, para serem 

mais produtivas e eficientes, devem ser desafiadoras. 

No Brasil o termo SD surgiu nos documentos oficiais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), editados pelo Ministério da Educação e do 

Desporto como "projetos" e "atividades sequenciadas" usadas no estudo da 

Língua Portuguesa. Na atualidade, as SDs estão vinculadas ao estudo de 

todos os conteúdos dos diversos componentes curriculares da escola básica 

(MACHADO; CRISTOVÃO, 2006). 

De acordo com Carvalho (2017) as Sequências de Ensino Investigativas 

(SEIs), são sequências de atividades (aulas) abrangendo um conteúdo do 

programa escolar em que cada uma das atividades é planejada, sob o ponto de 

vista do material e das interações didáticas. Esta sequência tem como objetivo 

proporcionar aos alunos condições de trazer seus conhecimentos prévios para 

iniciarem os novos; terem ideias próprias e poderem discuti-las com seus 

colegas e com o professor; promover alfabetização científica e dar condições 

de entenderem conhecimentos já estruturados por gerações anteriores 

(SASSERON, 2015). 

Portanto, uma sequência de ensino investigativa precisa apresentar 

algumas atividades chaves, tais como: um problema, uma atividade de 

sistematização do conhecimento, atividade que promova a contextualização e 

uma avaliação (CARVALHO, 2017). 
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Ainda conforme Carvalho (2017) os requisitos básicos que fundamentam 

uma SEI são: 

 Geração da questão de pesquisa: será o problema a partir do qual a 

pesquisa será iniciada. Esse problema, que deve ser motivador, pode ser 

apresentado aos estudantes pelo professor ou surgir dos próprios 

estudantes. 

 Alunos levantam hipóteses: considerando as ideias previas dos alunos 

acerca do problema, são levantadas hipóteses de solução do problema. 

 Elaboração do plano de trabalho: cria-se o planejamento de como se fará a 

investigação para confirmar ou não as hipóteses. A turma é dividida em 

grupos de trabalho. Cada grupo pode avaliar uma hipótese diferente. 

 Obtenção dos dados: na análise experimental, os estudantes irão fazer 

anotações, análise dos dados, elaboração de gráficos e tabelas. Podem 

determinar qual(is) dado(s) é(são) importante(s) para a pesquisa – valores 

de contorno. Com isso, aprendem a construir relações entre eles e 

interpretá-los. 

 Conclusão: será o relatório final do grupo. Confirmará ou refutará a hipótese 

investigada. A conclusão, então, será socializada entre os grupos, 

provocando o debate. 

Espera-se que, a construção desta sequência didática baseando-se na 

definição de SEI de Carvalho (2017) e no conceito de Méheut (2005), possa 

contribuir de alguma forma no processo de ensino e aprendizagem no 

conteúdo de eletroquímica. 

1.2 ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 

É difícil definir o início da aprendizagem baseada em ensino por 

investigação.  De acordo Barrow (2006) e Deboer (2006), aulas com atividades 

investigativas são defendidas desde meados do século XIX, quando as 

disciplinas de ciências passaram a fazer parte dos currículos escolares. Dentre 

os primeiros a defender um ensino baseado nessa perspectiva, destaca-se o 

filosofo, pedagogo americano John Dewey (1859-1952), que mostra a 

importância dos conteúdos escolares estarem relacionados a problemas 
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próximos dos estudantes e serem coerentes com seu estágio cognitivo, pois, 

com isso, seria possível contribuir na formação de aprendizes ativos, que 

buscam suas próprias respostas, sendo protagonista na construção do 

conhecimento. Ele se preocupava com o fato de que o ensino de ciências 

privilegiava o acúmulo de informações e conhecimentos prontos. A partir disso, 

ele propôs uma mudança, com a perspectiva investigativa, a utilização de mais 

trabalhos laboratoriais a partir do método científico, com o compromisso de 

uma educação mais progressista, participativa, questionadora e investigativa. 

Dewey acreditava que a escola podia possibilitar um meio de construir uma 

sociedade mais justa, humanizada e democrática (TRÓPIA, 2009; VIEIRA, 

2012). Os pensamentos de Dewey não foram bem aceitos pelas instituições do 

sistema escolar americano. Houve resistência devido ao modelo econômico e 

político dominante – um contexto em que o desenvolvimento econômico não se 

preocupava com as desigualdades e conflitos sociais (ANDRADE, 2011). 

Ainda assim, segundo Deboer (2006), foi no período pós-guerra que a 

realização de atividades investigativas recebeu mais ênfase, pois se passou a 

ansiar um ensino mais autônomo, libertador, fazendo com que o estudante 

participasse mais do processo de aquisição dos conhecimentos. Nesse 

período, foram desenvolvidos vários projetos que defendiam a realização de 

atividades de investigação, a exemplo do Synthesis, Project 2061, Biological 

Sciences Curriculum Study (BSCS), Physical Science Study Committee 

(PSSC), Science Curriculum Study (SCIS) e Elementary Science Study (ESS) 

(BARROW, 2006; RODRIGUES; BORGES, 2008). É importante destacar que, 

nesse tempo, o lema era “aprender fazendo”; as atividades de ensino-

aprendizagem deveriam ser desenvolvidas segundo a racionalidade da 

atividade científica e tinham a finalidade de contribuir com a formação de 

futuros cientistas. As propostas educativas que surgiram nessa fase, portanto, 

procuraram possibilitar aos estudantes o acesso às verdades científicas, a 

vivência do método científico e o desenvolvimento de uma maneira científica de 

pensar e agir (STRIEDER; WATANABE, 2018). 

Na segunda metade do século XX, o marco do pensamento do ensino 

por investigação foram os trabalhos do biólogo e educador americano Joseph 
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Schwab (1909 – 1988). Em meados dos anos 60, Schwab dividiu o 

conhecimento científico em duas categorias (RODRIGUES; BORGES, 2008; 

MUNFORD; LIMA, 2007): 

 Conhecimento Científico Semântico: são as representações dos 

significados (teorias, conceitos, modelos), de explicar a natureza, já 

estabelecidos e compartilhados nos grupos.  

 Conhecimento Científico Sintático: representam as regras e procedimentos 

práticos e válidos na construção de modelos e leis dentro das ciências, na 

explicação da Natureza. 

 Para Schwab e Crawford (2006), o ensino de ciências estava muito 

centrado na categoria semântica: a transmissão de conceitos, leis e modelos já 

bem estabelecidos e tidos como verdadeiros. Assim, esse modelo de ensino 

refletia a lógica da formação de técnicos habilitados à construção e 

manipulação de equipamentos. Atualmente, existe uma enorme tendência da 

união, no ensino de ciências, de ciência, tecnologia e sociedade, a chamada 

educação científica (CARVALHO et al., 2010; MOREIRA, 2011; TRÓPIA, 

2009).   

No Brasil, a realização de atividades de investigações recebe destaque 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Orientações Complementares 

(PCN+). Nesses documentos, a investigação é entendida como um processo 

que permite o desenvolvimento de competências (SÁ, 2009). Já nas atuais 

Diretrizes Curriculares Nacionais, a investigação vem associada a um princípio 

pedagógico, o da pesquisa, que, segundo esse documento, possibilita “que o 

estudante possa ser protagonista na investigação e na busca de respostas em 

um processo autônomo de (re) construção de conhecimentos.” (BRASIL, 2013, 

p.197).  

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental, 

publicada em 2017, a investigação ganha uma perspectiva epistemológica e 

social, com espaço relevante para a promoção de competências gerais que se 

associam à aprendizagem científica. Aparece no documento o papel da 

investigação como parte importante para “exercitar a curiosidade intelectual” 
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mobilizando diferente saberes para resolução dos problemas (SASSERON, 

2018). 

 Assim, a área de Ciências da Natureza busca assegurar “o acesso à 

diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem 

como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e 

procedimentos da investigação científica”. (BRASIL, 2017, p. 33). Nesse 

documento, portanto, é possível observar um interesse para a formação na 

perspectiva investigativa, em especial, no que se refere à competência 

específica da ciência, na qual os procedimentos da investigação científica são 

reconhecidos como práticas para promover o entendimento do mundo do aluno 

e que possibilitam “colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva”. (BRASIL, 2017, p. 36). 

1.2.1 Características e aspectos do Ensino de ciências por investigação  

É importante destacar que não existe consenso na literatura em relação 

ao conceito de ensino por investigação, bem como de inúmeras perspectivas. 

Verifica-se que existe uma grande diversidade de definições, em que cada 

autor dá a sua contribuição, mesmo em países onde essa proposta de ensino é 

consolidada. Destacamos no quadro 1 termos associados à investigação, 

mencionados por Khalick et al. (2004) e Grandy e Duschl (2005) apud SÁ 

(2009) em duas conferências realizadas sobre o papel do ensino por 

investigação no ensino de ciências (SÁ, 2009). 

É essencial salientar que existem algumas características comuns 

apontadas por alguns autores quanto à metodologia de ensino por 

investigação, na qual se destacam: o engajamento dos alunos nas atividades 

propostas; a emissão de hipóteses; a busca por informações, a comunicação 

dos estudos realizados (ZOMPERO; LABURÚ, 2011b). 
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Quadro 1: Termos associados à investigação  

Propor questões Refinar modelos 

Refinar questões Comparar teorias alternativas com 

dados 

Avaliar questões Propor explicações 

Planejar experimentos Comparar modelos alternativos 

Refinar experimentos Apresentar argumentos para contrapor 

modelos e teorias 

Interpretar experimentos Fazer previsões 

Fazer observações  Registrar dados 

Coletar dados  Organizar dados  

Representar dados Discutir dados  

Analisar dados  Discutir teorias e modelos 

Relacionar dados com hipóteses, 

modelos e teorias. 

Explicar teorias e modelos 

Formular hipóteses  Escrever sobre os dados  

Aprender teorias  Escrever sobre teorias e modelos  

Aprender modelos Interpretar dados  

Fonte: Sá (2009) 

Para Pedaste et al., (2015) o processo de construção de conhecimento 

científico é complexo no ambiente escolar. Para trabalhar essa complexidade é 

necessário que haja formas pedagógicas que estabeleçam guias para os 

estudantes no processo investigativo e que destaquem as principais 

características no raciocínio científico.  

O quadro 2 a seguir nos mostra de forma simplificada as etapas que 

Pedaste et al., (2015) considera importantes na estruturação de atividades de 

ensino investigativas. 
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Quadro 2: Etapas necessárias para desenvolver atividades investigativas 

Fonte: Autoria própria (2019) 

De acordo com Sasseron e Machado (2017) quando falamos em 

investigação estamos nos referindo a ações e atitudes que permitem muito 

mais do que o simples fazer, ações e atitudes que permitam também o 

compreender. Sendo assim esse binômio fazer-compreender explicita o 

trabalho prático e o trabalho intelectual que ocorrem na manipulação de objetos 

reais e mentais. A organização de informações, o reconhecimento de variáveis 

e a busca de relações entre elas são elementos do processo investigativo e 

permitem resolver um problema. 

A utilização da metodologia investigativa tem sido explorada por vários 

autores no sentido de melhorar a aprendizagem, pois quando estamos 

preparados para aprender sobre aquilo que queremos, temos um caráter 

investigador, pois indagamos, buscamos e perseguimos nossas curiosidades. 

A atividade investigativa pode ser utilizada como um processo orientado que 

conduz o sujeito a situações capazes de despertar a necessidade e o prazer 

Etapa Objetivos 

Resolução de 

problemas 

Estimular a curiosidade e estabelecer desafio de aprendizagem 

aos estudantes. São eles que oferecem foco, direção e o 

propósito para o trabalho pedagógico. 

Levantamento 

de hipóteses 

Fazer com os estudantes mobilizem os conhecimentos que já 

tem para propor maneiras de solucionar o problema, 

argumentando e justificando suas ideias. 

Obtenção de 

dados 

Busca de dados e informações para a resolução de problemas 

ou questões e para o teste das ideias desenvolvidas pelos 

alunos. 

Comunicação 

Fazer com que o aluno possa compreender, além do conteúdo, 

também a natureza do conhecimento científico que está sendo 

desenvolvido. 

Reflexão Descrever, criticar e avaliar a investigação.  
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pela construção do conhecimento. Com algumas ressalvas a importância do 

ensino por investigação está relacionada com a atividade cientifica 

(BIANCHINI; ZULIANI, 2009b). 

 Ainda, de acordo com Bianchini e Zuliani (2009b), as principais 

características de uma proposta investigativa devem apresentar as 

particularidades a seguir: 1) atividade experimental, na qual possibilita o aluno 

a planejar e elaborar seu próprio projeto de pesquisa; 2) o professor deve 

assumir o papel de mediador do processo, possibilitando ao aluno o controle 

sobre suas atividades e ações; 3) há necessidade de que as atividades 

propostas possam garantir ao aprendiz o reconhecimento de que o conjunto de 

conhecimentos científicos é transitório. A conduta que devem favorecer este 

caminho pode ser as adaptabilidades, as incertezas, as integridades e as 

persistências; 4) os estudantes devem ser conduzidos a identificação de seus 

próprios erros, para avançarem na construção do conhecimento; 5) a 

aprendizagem deve estar vinculada à motivação; 6) na utilização de projetos de 

pesquisa orientados, os estudantes podem passar mais tempo interagindo com 

os materiais e os conceitos trabalhados, favorecendo  assim a elaboração e 

teste de hipóteses fundamentais na atividade científica  e na vida dos 

estudantes.  

De acordo Schwatrz e Crawford (2006), o Ensino de Ciências por 

Investigação (EnCI) possibilita ao estudante a promoção de práticas e 

habilidades cognitivas semelhantes ao que acontece na comunidade científica. 

Esta metodologia ensino por investigação proporciona aos alunos oportunidade 

de negociar. A negociação envolve a argumentação, a comunicação dos 

resultados, a partilha de ideias, a troca de exemplos e a aceitação por parte 

dos pares de que aquele conhecimento é válido.  Seguindo este pensamento, 

uma atividade investigativa não pode reduzir a uma mera observação ou 

manipulação de dados, ela deve levar o aluno a refletir, a discutir, a explicar e 

relatar seu trabalho aos colegas (CARVALHO et al., 2004 apud FRAGAL, 

2011). 

Dessa forma, o conceito de ensino por investigação adotado neste 

trabalho é o que envolve os estudantes no levantamento de evidências, 
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permitindo responder e intervir nas respostas as questões levantadas, tendo 

como base o conhecimento científico. Contudo o ensino por investigação é 

uma metodologia de ensino que pode ser adotada por professores, pois 

quando falamos em promover investigação em sala de aula, estamos nos 

referindo em ações e estratégias que o professor deve ter em mente ao 

planejar e implementar nas suas aulas (SASSERON; MACHADO, 2017). 

1.2.2 O papel do professor no ensino por investigação 

Uma aula com perspectiva investigativa foge das características de uma 

aula tradicionalmente ministrada. Na aula tradicional, o professor é o detentor 

do conhecimento, que deve ser repassado aos alunos de forma literal e não 

crítica, como se a ciência da natureza produzisse apenas dogmas a ser 

decorado (CARVALHO, 2011).  

Na aula investigativa, a construção do conhecimento se dá pelo diálogo 

permanente entre professor e alunos. Os aprendizes desenvolvem o saber 

argumentar, vendo a ciência como uma construção histórico-social e criticável. 

Com isso, a aula deixa de ter um caráter hierárquico, com o professor como 

ator principal e os alunos como coadjuvantes, ou seja, o aluno passa a ser o 

centro das suas aprendizagens, protagonista de seu conhecimento (MASINI; 

MOREIRA, 2009). Além disso, a participação do aluno em situação de 

investigação, proposta na forma de desafio, o instigará numa resposta correta, 

pois a liberdade de testar hipóteses presentes nas questões experimentais 

como tentativas de soluções dos desafios propostos dá a chance de propor 

diferentes meios ou caminhos para chegar ao resultado desejado (PINHO, 

2013). 

Além do mais é uma questão ética de respeito à individualidade, à 

autonomia, levando em consideração a visão coletiva, os argumentos em favor 

do bem comum, da busca de soluções para os problemas causados pela 

tecnologia do mundo moderno. Essa realidade trazida à aula é debatida entre 

os alunos, fazendo-os deixar de serem apenas observadores da aula. Os 

estudantes tornam-se, em conjunto, construtores da aula, dos saberes a serem 

debatidos, do agir em grupo. Como afirma Azevedo (2004, p. 87): 
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 Utilizar atividades investigativas como ponto de partida para 

desenvolver a compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno 

a participar de seu processo de aprendizagem, sair de uma postura 

passiva e começar a perceber e a agir sobre o seu objeto de estudo, 

relacionando o objeto com os acontecimentos e buscando as causas 

dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o 

resultado de suas ações e/ou interações. 

Para Azevedo (2004), a mudança de atitude na metodologia 

investigativa fica evidente, tanto no aluno como na prática do professor. Toda 

proposta que utiliza a investigação faz com que o aluno deixe de ser apenas 

um conhecedor de conteúdos, pois o esforço mental exigido para os 

estudantes realizarem as atividades investigativas pode contribuir para as 

habilidades cognitivas, além de possibilitar uma assimilação com conteúdos já 

vistos. E o professor torna-se um questionador, que argumenta, que sabe 

conduzir perguntas, estimular, propor desafios, ou seja, passa-se de um 

simples expositor a orientador do processo de ensino. Preocupado em 

organizar o material a ser aprendido a partir de seus conceitos mais gerais ou 

centrais, planejando organizadores prévios, por meio dos quais é possível 

conhecer as ideias e conceitos já presentes na estrutura cognitiva dos 

aprendizes e aqueles que precisam ainda ser construídos, propondo materiais 

facilitadores deste processo que estejam de acordo com o nível sociocultural 

dos estudantes. Para Carvalho et al. (1998, p. 48):  

É o professor que propõe problemas a serem resolvidos, que 

irão gerar ideias que sendo discutidas, permitirão a ampliação 

dos conhecimentos prévios; promove oportunidades para a 

reflexão, indo além das atividades puramente práticas; 

estabelece métodos de trabalho colaborativo e um ambiente na 

sala de aula em que todas as ideias são respeitadas. 

Sasseron e Machado (2017) ressaltam o papel do professor nas 

atividades investigativas, pois ele é essencial para o êxito da proposta a ser 

trabalhada. Por exemplo, uma atividade experimental investigativa não ocorre 

quando um roteiro de todas as ações é disponibilizado aos alunos. Sendo 

assim, cabe ao professor acompanhar o trabalho dos grupos, incentivando a 
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construção de variáveis que realmente são relevantes para a situação 

analisada e estabelecer relações entre essas variáveis.  

Para Carvalho (2017), as aulas propostas pelo professor baseada no 

ensino por investigação são elaboradas em atividades e sequência em que os 

alunos desenvolvem a capacidade de observação, manipulação, coleta de 

dados e relações entre esses dados. Nessas aulas as atividades são 

organizadas a partir do conteúdo a ser ensinado dentro de uma Sequência de 

ensino por Investigação (SEI). Esse tipo de sequência tem por objetivo criar um 

ambiente investigativo e propício para que os alunos construam seus próprios 

conhecimentos. 

Toda investigação científica envolve um problema, o trabalho com 

dados, informações e conhecimentos já existentes, o levantamento e o teste de 

hipóteses, o reconhecimento de variáveis e o controle destas, o 

estabelecimento de relações entre as informações e a construção de uma 

explicação. Em sala de aula, essas etapas podem ser trilhadas, e isso pode 

ocorrer em qualquer tipo de atividade que se realize, desde uma aula 

experimental até a leitura de um texto. O essencial é que haja problema a ser 

resolvido; e condições para resolvê-los. Em uma investigação, diversas 

interações ocorrem simultaneamente: interações entre pessoas, interações 

entre pessoas e conhecimentos prévios, interações entre pessoas e objetos. 

Todas são importantes, pois são elas que trazem as condições para o 

desenvolvimento do trabalho (CARVALHO, 2017). 

De acordo com Nunez et al. (2004), a utilização de atividades 

investigativas provoca algumas mudanças no ensino de ciências, pois são 

capazes de: 1) possibilitar o raciocínio; 2) desenvolver habilidades cognitivas 

dos alunos; 3) como também a cooperação entre os estudantes.  

Outro ponto de suma importância é o do planejamento da avaliação no 

final das etapas de uma SEI. No entanto, não deve ter o caráter de uma 

avaliação somativa, que visa à classificação dos alunos, mas, sim, uma 

avaliação formativa que seja instrumento para que aluno e professor confiram 

se estão aprendendo CARVALHO (2017). 
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Nesta perspectiva, o uso da metodologia investigativa exige a 

substituição do paradigma das avaliações somativas para o da avaliação 

formativa que também é de responsabilidade do professor dentro do processo. 

Neste último, o processo de avaliação tem como objetivo os aspectos da 

aprendizagem, em suas dimensões cognitivas, afetivas e relacionais. Portanto, 

para Rocha e Vasconcelos (2016, p.37):  

A avaliação diagnostica dos conhecimentos prévios dos 

estudantes; a capacidade e a evolução da autonomia para 

resolver problemas propostos; a capacidade de desempenhar 

trabalhos em grupos, (onde surgem divergências e opiniões); o 

incremento de competências para se fazer compreender em 

comunicações orais e escritas; a ampliação da 

responsabilidade por parte do próprio aprendiz no seu processo 

de aprendizagem e o desenvolvimento da sua capacidade de 

aprender a aprender, são aspectos valiosos na avaliação da 

aprendizagem quando se utiliza metodologias ativas de ensino. 

De acordo com Carvalho (1998) podemos classificar na atividade 

investigativa a atuação do professor (P) e dos alunos (A), classificando em 

diferentes níveis de envolvimento, conforme o quadro 3 abaixo. 

Quadro 3: Classificação de atividades investigativa em relação ao nível 

de envolvimento dos participantes 

 Grau I Grau II Grau III Grau IV Grau V 

Problema P P P P A/P 

Hipóteses P/A P/A P/A P/A A 

Plano de 

Trabalho 

P/A P/A A/P A A 

Obtenção de 

dado 

A/P A A A A 

Conclusão P A/P/Classe A/P/Classe A/P/Classe A/P/Classe 

Fonte: Zompero e Laburú (2011a) 

De acordo com Zompero e Laburú, (2011a, p.16 ), no grau I existe 

apenas a participação do professor na aula, portanto não caracteriza um 
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trabalho investigativo, por meio do qual os alunos têm a possibilidade de 

construírem seus conhecimentos. 

A partir do grau II, é possível observar enfoques que são próprios da 

cultura científica. Nesse nível de liberdade, o professor propõe o problema. A 

elaboração de hipóteses e o plano de trabalho são realizados pelos alunos, 

mas com a orientação do professor. O registro dos dados é também realizado 

pelos alunos com a orientação do professor e a conclusão pode ser elaborada 

pelo grupo de alunos, mas apresentada e discutida por toda a sala, ressaltando 

a necessidade do conhecimento ser divulgado, assim como ocorre na Ciência. 

Segundo a autora, este é um ponto relevante para a enculturação científica. 

Já os níveis III e IV possibilitam mais liberdade aos alunos e o V é o que 

se propõe nos cursos de mestrado e doutorado, em que o aluno pode pensar 

em um problema e solucioná-lo (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011a). No quadro 

apresentado, é enfatizada a utilização de atividades investigativas práticas ou 

de laboratórios. 

O importante a ser destacado é que numa metodologia de ensino por 

investigação o objetivo principal não é formar cientistas, e sim desenvolver no 

estudante uma aprendizagem prazerosa, para que possam pensar e refletir 

sobre a natureza de modo não superficial, promovendo uma alfabetização 

científica. Além disso, tornar o pensamento dos aprendizes mais crítico, criativo 

e rigoroso, tornando-o capaz de desenvolver sua capacidade de argumentação 

e tomar decisões sobre problemas que envolvam a ciência e tecnologia com a 

política, economia ou meio ambiente. 

1.2.3 Problema 

Para Deboer (2006) a resolução de problemas é considerada como um 

aspecto central na abordagem metodológica do Ensino de Ciências por 

Investigação (EnCI). Isso porque os problemas estimulam a curiosidade e 

estabelecem um desafio de aprendizagem aos estudantes. Adicionalmente, 

Pedaste et al. (2015), nos mostra que são os problemas que oferecem foco, 

direção e propósito para o trabalho pedagógico no processo investigativo. 
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Corroborando com este pensamento, Batinga e Teixeira (2009) nos 

dizem que a resolução de problemas pode ser compreendida como uma 

estratégia de ensino e aprendizagem por investigação, na qual os aspectos 

relativos à vivência e o contexto em que os alunos estão inseridos são 

considerados na sentença e no processo da resolução de problemas em sala 

de aula.  

Portanto, a nosso ver, não é fácil pensar em um processo de ensino e 

aprendizagem baseado na resolução de problemas, sem de fato entender o 

que é um problema. Desta forma é importante apresentar distinções entre as 

definições e características de exercícios e problemas. Segundo Júnior e Neto 

(2015) apud Batinga e Teixeira (2014, p. 25) podemos entender o problema 

como: 

Situação que um sujeito ou um grupo quer ou precise resolver e para 

a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que leve à solução. 

Seguindo esse conceito, uma situação somente pode ser concebida 

como um problema na medida em que os sujeitos atribuam um 

reconhecimento dela como tal, e quando requer dos que a tentam 

resolver um processo de reflexão ou uma tomada de decisão sobre a 

estratégia a ser seguida no processo de resolução de problemas. Um 

problema é uma situação nova ou diferente do que já foi aprendido, 

que requer a busca de estratégias ou de conhecimentos, ou de 

técnicas, ou ambos, para encontrar sua solução.  

Para as mesmas autoras, exercício é: 

Situação em que o aluno dispõe de respostas, utilizando de 

mecanismos automatizados que levam a solução de forma imediata, 

priorizando a memorização de regras, fórmulas, equação e 

algoritmos. O exercício é normalmente utilizado para operacionalizar 

um conceito, treinar um algoritmo e o uso de técnicas, regras, 

equações ou leis químicas, e para exemplifica (BATINGA, TEIXEIRA, 

2009, p.04). 

Para Sasseron e Machado (2017) existe uma profunda diferença entre 

exercício de sala de aula e um problema. Um exercício é uma situação em que 

se necessita chegar a um resultado utilizando métodos preestabelecidos, de 
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forma a aplicar um método de resolução. Já o problema tem natureza distinta. 

Resolver um problema consiste em encontrar um caminho não conhecido 

antes; encontrar uma saída para uma situação difícil; alcançar um objetivo sem 

conhecimento preexistente. 

Carvalho (2017) aborda que uma sequência de ensino investigativa 

(SEI), deve apresentar o problema como uma das atividades chave, que na 

maioria das vezes deve ser o início de uma SEI. Ela destaca que existem 

vários tipos de problemas que se pode organizar para iniciar uma SEI, porém o 

mais comum e o que envolve mais os alunos é, sem dúvida, o problema 

experimental. Nesta perspectiva é importante destacar que esse material 

didático – aparato experimental, textos, figuras – precisa ser bem organizado 

para que os alunos possam resolvê-lo sem se perder. Sendo assim, deve ser 

algo intrigante capaz de despertar a atenção deles, de fácil manejo para que 

possam manipular e chegar a uma solução sem se cansarem.  

           De acordo com Perrenoud (2000) a situação problema implica na 

mobilização de recursos cognitivos e afetivos seguidos de tomada de decisões 

e atitudes.  Para o desenvolvimento dessa prática exige a formulação de 

hipóteses, análise dos resultados e avaliação e o acréscimo de habilidades 

ligadas ao saber agir.  

 Nesta direção, corroboramos com o pensamento de Carvalho (2017, p. 

10), ao entender que qualquer problema escolhido para ser trabalhado, deve 

seguir uma sequência de etapas. Ou seja, precisa promover oportunidades aos 

estudantes de levantar e testar suas hipóteses, passar da ação manipulativa à 

intelectual estruturando seu pensamento e apresentando suas argumentações 

discutidas com seus colegas e com o professor. 

Para a química, é comum encontrarmos currículos deveras tradicionais, 

focados na aprendizagem de conteúdos puramente conceituais. Porém, além 

dos conceitos, existem ainda conteúdos ligados às atitudes (comportamentos, 

valores) e conteúdos ligados aos procedimentos, estes integrados em 

atividades mais amplas que, de modo geral, envolvem a utilização de vários 
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processos de ação. Dentre essas atividades, podemos destacar a resolução de 

problemas (POZO; GOMEZ CRESPO, 2009; JÚNIOR; NETO, 2015). 

O mundo atual não mais permite que o Ensino Médio seja encarado 

apenas como um preparatório para ingressar nas universidades e faculdades, 

em que o estudante é treinado em resolver questões que exigem sempre uma 

mesma solução. A vida exige que cada indivíduo se posicione, julgue e seja 

capaz de tomar decisões, arcando com as consequências da decisão tomada, 

sendo responsabilizado pelas escolhas feitas (JÚNIOR; NETO, 2015).  

Diante disto, associamos a este trabalho a um problema, acreditando 

que a mesma proporcione aos estudantes condições para que pensem e 

trabalhem com as variáveis relevantes do fenômeno científico central do 

conteúdo programático. 

1.2.4 Experimentação investigativa no ensino de Química 

A experimentação é pouco contemplada nas aulas de química do ensino 

médio e, quando utilizada, os professores, em geral, inserem-se em sua prática 

de uma maneira reducionista, com o intuito de comprovar ou ilustrar a sua 

teoria. Dentro dessa perspectiva, os alunos apenas reproduzem roteiros, 

ficando com a ideia de que a ciência é inquestionável (PARANÁ, 2006; 

GUIMARÃES, 2009). O ensino praticado dessa maneira não desenvolve 

raciocínio e questionamentos nos estudantes, pois há um aspecto 

essencialmente automatizado que induz a percepção deformada e 

empobrecida da atividade científica (GIL-PÉREZ et al., 1999 apud FERREIRA; 

HARTWIG; OLIVEIRA, 2010).  

No entanto o uso da experimentação no ensino não deve ter essa 

conotação, pois nesse processo, o aluno se torna sujeito passivo na sua 

aprendizagem e o conhecimento não é construído (PARANÁ, 2006; 

GUIMARÃES, 2009). Isso se dá muitas vezes por falta de tempo do professor 

em elaborar uma atividade experimental investigativa, pela falta de formação 

continuada ou até mesmo pela falta de interesse. Neste tipo de atividade, o 

aluno dificilmente será induzido a investigar, discutir e ter uma participação 

mais ativa, o que acaba levando-o a uma aprendizagem automatizada e 



 

23 

 

Marcela Cordeiro Cavalcante de Oliveira 

mecânica (VASCONCELOS; ALMEIDA, 2012). No entanto, para conseguir 

resultados significativos de aprendizagem e para tornar a química uma ciência 

mais atraente por parte dos alunos, precisamos reverter esse quadro.  

A experimentação investigativa no ensino de química traz inúmeros 

benefícios para os alunos, pois possibilitam as três categorias de conteúdos 

procedimentais, tais como: aguçar a curiosidade, de forma a colocá-los diante 

de uma situação problema, oportuniza interpretar as etapas da investigação, 

testá-las e discuti-las (FREITAS et al., 2014). A literatura aponta a importância 

de se valorizar a problematização no ensino de ciências e destaca as 

diferentes possibilidades para trazê-las para sala de aula. Freire (2006) 

argumenta, com muita propriedade, que o aluno deve ser desafiado a pensar e 

não apenas memorizar o conhecimento. Isso facilita as habilidades cognitivas e 

o raciocínio lógico, além de permitir uma participação mais ativa dos alunos no 

processo de investigação. 

Segundo Arroio (2016, apud ROCHA; VASCONCELOS, 2016), a 

experimentação didática deve levar em consideração o caráter investigativo, 

favorecendo a compreensão das relações conceituais da química, permitindo 

aos estudantes manipular objetos e ideias presentes nessa ciência da 

natureza, a fim de negociar com significados entre aluno-aluno, aluno-

professor, durante as atividades, oportunizando os sujeitos a aprender tanto 

com erros como com os acertos. 

A convicção que as atividades experimentais são as únicas ferramentas 

para solução dos problemas no ensino da química está bastante inserida nos 

currículos tradicionais, porém não há um estímulo para a problematização do 

experimento, desta forma não contribui para o desenvolvimento de habilidades; 

para a formulação de hipóteses pelos alunos; análise dos resultados; 

elaboração de gráficos e tabelas; comunicação entre aluno-professor; aluno-

aluno; e professor-aluno-aluno. Neste sentido impossibilita o ensino 

construtivista e a abordagem dos aspectos sociais, econômicos, políticos, 

tecnológicos e ambientais requerido no mundo atual (MALDANER, 2006). 
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De acordo com Sasseron e Machado (2017) as atividades experimentais 

também devem propor um problema aos alunos que permita deflagrar um 

processo de investigação. A pergunta que informará o problema é um elemento 

essencial para a boa realização da atividade, mas não é o único. Devemos 

ressaltar que uma atividade experimental investigativa dever ser planejada de 

modo que os materiais estejam à disposição dos alunos para que as variáveis 

que se pretende estudar sejam estudadas. Sendo assim, o planejamento dever 

cuidar do problema a ser proposto, dos materiais que se dispõem e das 

interações que os tenham entre eles, com os materiais e com o professor. 

Ainda de acordo com Hodson (1998, apud FERREIRA; HARTWIG; 

OLIVEIRA, 2010, p.16) a utilização da aula experimental de forma inadequada 

pode causar interferências indesejáveis e desviar a atenção do aluno de 

aspectos fundamentais, dificultando a aquisição e o desenvolvimento de 

conceitos. Para que o trabalho prático tenha efeito na reconstrução teórica dos 

estudantes, eles precisam de mais tempo para interagir com as ideias e 

equipamentos, como também na reflexão e discussão das atividades 

desenvolvidas. Segundo Zuliani (2006), as atividades experimentais deveriam 

priorizar o estabelecimento de atividades centradas nos processos criativos e 

cognitivos, privilegiando o aluno como protagonista de seu próprio 

conhecimento. Neste pensamento, a utilização de metodologias investigativas, 

é considerada por vários autores como exemplo para o uso da experimentação. 

É preciso que também seja articulada além da experimentação, a 

contextualização, a interdisciplinaridade, o diálogo, bem como a inserção no 

cotidiano do aluno, pontos estes que fazem parte da corrente construtivista do 

conhecimento. É importante ressaltar que na interação desses pontos citados, 

deve-se ter o professor como mediador no processo de ensino e 

aprendizagem, esperando-se que o conhecimento seja alcançado de forma 

mais significativa (BIANCHINI, ZULIANI, 2009a).  

Para Suart e Marcondes (2008), as aulas práticas de química devem ser 

elaboradas de modo que valorizem o desenvolvimento lógico do aluno, 

permitindo seu aprimoramento e capacidade de relacionar os dados empíricos 

com o referencial teórico, através de uma experimentação que possa despertar 
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o aluno para a investigação. As atividades experimentais investigativas podem 

contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, desde que sejam 

planejadas e executadas de forma a privilegiar a participação do aluno. 

Seguindo este pensamento Hostein e Lunetta (2003, apud FERREIRA; 

HARTWIG; OLIVEIRA, 2010, pag 102), destaca em uma revisão bibliográfica 

referente a atividades de laboratório, que a abordagem investigativa implica 

em, entre outros aspectos, planejar investigações, coletar dados com 

interpretações e análises, além da comunicação dos resultados. E tudo isto faz 

com que os aprendizes, tornem-se ativos na construção do conhecimento, 

buscando relações, decisões e discussões acerca do conteúdo a ser 

vivenciado. 

As aulas experimentais de química no ensino médio constituem uma 

estratégia pedagógica de suma importância na construção de conceitos 

químicos. Para Hodson (1998, apud FERREIRA; HARTWIG; OLIVEIRA, 2010) 

os experimentos devem ser coordenados visando diferentes objetivos, tal como 

ilustrar um princípio teórico, coletar dados, testar hipóteses, desenvolver 

habilidades de observação ou medidas, adquirir familiaridade com aparatos, 

realizar comunicações desses resultados e fazer intervenções sobre o 

conhecimento adquirido com a experimentação proposta. O capítulo a seguir 

contempla os fundamentos teóricos necessários para abordar a temática sobre 

o descarte de pilhas e baterias no ensino médio. 
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2. PILHAS E BATERIAS 

O presente capítulo apresenta: uma abordagem histórica das primeiras 

pilhas; alguns conceitos de acordo com a literatura; principais tipologias; o 

perigo do descarte inadequado e as suas principais técnicas de reciclagem. 

2.1. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO  

2.1.1 Luigi Galvani 

O médico italiano Luigi Galvani nasceu em 1737 na cidade de Bolonha. 

Foi o segundo filho da família de um total de três, sendo seus pais o casal 

Domenico Galvani e Bárbara Foschi. Em 1775, entrou na universidade de 

Bolonha no curso de medicina, realizando estudos sobre anatomia e cirurgia. 

Tornou-se professor de anatomia, cirurgia e obstetrícia na mesma universidade 

em 1759 (CARVALHO; CALDAS; FACCIN, 2014). 

Galvani tinha muito interesse pelos estudos da mecânica e da 

eletricidade. Na busca pelo conhecimento sobre eletricidade, teve aulas de 

física experimental com o professor Domenico Maria Gusmano Galeazzi, em 

Turim, conhecendo a filha deste professor, Lúcia galeazzi, com quem casou-se 

em 1764. Lúcia, além de esposa, contribuiu bastante em várias etapas 

experimentais das pesquisas desenvolvidas por Galvani (CAJAVILCA; VARON; 

SERNBACHC, 2009). 

Diante dos estudos e dos avanços empíricos sobre eletricidade na 

época, uma dificuldade era a utilização de carga elétrica em movimento por um 

longo tempo, ou seja, a eletricidade dinâmica ou galvânica. Mediante os 

estudos pioneiros no campo da eletrofisiologia realizados por Galvani, na qual 

pretendia encontrar relações entre eletricidade e organismos humanos, esta 

situação começa a se modificar (OKI, 2000). 

Em 6 de novembro de 1780, Galvani (figura 2) inicia seus estudos em 

relação aos movimentos musculares e sua relação com a eletricidade. Em seus 

experimentos trabalhava com uma “manipulação” que era metade inferior do 

corpo de uma rã, com os nervos expostos, e um fio metálico inserido através 

do canal vertebral. No dia 26 de janeiro de 1781, na companhia de um 
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assistente (possivelmente a sua esposa), Galvani registrou em seu laboratório 

a ocorrência de fortes contrações nos músculos das pernas de uma rã 

dissecada quando o seu assistente encostou a ponta de um bisturi nos nervos 

internos da perna do animal morto. Dentre os equipamentos presentes no 

laboratório, no momento do experimento, estava uma máquina eletrostática em 

funcionamento e, ao que tudo indica, as contrações verificadas ocorreram no 

momento em que a máquina eletrostática emitiu uma faísca (TOLENTINO; 

ROCHA-FILHO, 2000).  

Figura 2: Retrato de Luigi Galvani 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS (1999) 

A partir deste acontecimento, Galvani imaginou que tais contrações 

apenas acontecessem de forma induzida pela descarga elétrica de uma 

máquina eletrostática. Em 1786, Galvani questionou se as descargas elétricas 

produzidas na atmosfera também provocariam as mesmas contrações nas 

pernas de uma rã dissecada, semelhante ao que foi registrado em seu 

laboratório (PICCOLINO, 1997). 

Buscando esclarecimento, em um dia de forte tempestade, Galvani 

conectou um longo fio metálico ao nervo das pernas de uma rã dissecada, fixou 

a extremidade do fio no lugar mais alto da sua casa e pôde observar 

contrações nas pernas da rã, associando tais contrações aos raios e 
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relâmpagos visualizados nas proximidades da sua residência. Galvani também 

investigou se a eletricidade presente na atmosfera em dias ensolarados 

poderia ocasionar contrações semelhantes, e, para isso, fixou as pernas de 

uma rã dissecada a uma grade de ferro da sua casa, fazendo uso de uma garra 

metálica (possivelmente de bronze). Registrando que nenhuma contração 

aconteceu durante a observação, Galvani decidiu manipular a rã e, 

surpreendentemente, obteve fortes contrações nas pernas da rã no momento 

em que encostou na grade de ferro a garra metálica que estava presa aos 

nervos da perna da rã (PICCOLINO, 1998). O aparato do químico é ilustrado 

na figura 3. 

Figura 3: Pernas de rãs dissecadas submetidas à eletricidade 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS (1999) 

Depois de várias tentativas em ambientes com diferentes condições de 

tempo e fazendo uso metais distintos, Galvani elaborou as seguintes 

conclusões: as contrações não estariam associadas às condições 

atmosféricas; a eletricidade constatada nos experimentos seria de origem 

animal, estando armazenada nos músculos e sendo conduzidas através dos 

nervos; e as contrações musculares ocorriam quando os nervos das penas 

dissecadas eram conectados aos músculos através de um semiarco metálico 

(CARVALHO; CALDAS; FACCIN, 2014). 

Em 1791, a descoberta da “eletricidade animal” feita por Galvani foi 

publicada sob o título “De viribus electricitates in motu musculari 
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Commentarius”. Essa pesquisa despertou interesse em vários estudiosos da 

época, sendo um deles, Alessandro Volta, que repetiu e confirmou as 

observações de Galvani (TOLENTINO; ROCHA-FILHO, 2000; CARVALHO; 

CALDAS; FACCIN, 2014). 

2.1.2. Alessandro Volta 

Alessandro Giuseppe Antônio Anastasio Volta nasceu no dia 18 de 

fevereiro de 1745, na cidade de Como, no norte da Itália. Em 1769, Volta 

enviou uma carta ao físico italiano Giovanni Battista Beccaria, mostrando seus 

conhecimentos a respeito da eletricidade. Influenciado pela família a seguir 

uma carreira eclesiástica, optou por estudar física. Em 1775 ele lecionava 

disciplinas experimentais nas escolas públicas, e em 1779 tornou-se professor 

de física experimental na universidade de Pavia, assumindo o cargo de reitor 

da mesma em 1785 (CARVALHO; CALDAS; FACCIN, 2014). 

Em 1776, um de seus professores, Padre Carlo Giuseppe Campi, 

chamou atenção para gás que era despendido nos pântanos próximos a sua 

cidade, e Alessandro Volta realiza um estudo desse gás, sendo considerado o 

descobridor do gás metano “gás dos pântanos”, em 1777. Devido à realização 

de diversos trabalhos em química pneumática, ficou como destaque dos 

químicos da época. (CHAGAS, 2000). 

Em 1791, quando Galvani publicou a descoberta da “eletricidade animal, 

Volta despertou bastante interesse em seu trabalho, considerando os 

fenômenos descritos como inacreditáveis, ele repetiu e confirmou as 

observações de Galvani. Após realizar várias repetições e modificações no 

experimento de Galvani, sua admiração foi cessada, quando conectou dois 

pontos do mesmo nervo, sem qualquer contato com o músculo, contradizendo 

o conceito elaborado por Galvani que as fibras musculares eram depósitos de 

eletricidade. Diante deste fato, Volta assumiu que a eletricidade poderia vir do 

contato entre diferentes metais e a rã funcionaria apenas como um delicado 

detector de eletricidade. Em 1893, Volta (ilustrado na figura 4) publica uma 

carta dirigida Giovanni Aldini (sobrinho de Galvani), declarando seu 

posicionamento contrário à hipótese de eletricidade animal (MARTINS,1999). 
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Figura 4: Retrato de Alessandro Volta 

 

Fonte: MARTINS (1999) 

Admirado com seus experimentos, Volta tentou buscar uma alternativa 

para aumentar a tensão elétrica produzida a partir de sua “Teoria do contato”, 

obtendo um bom resultado quando empilhou alternadamente discos metálicos 

de prata e zinco (figura 5). Levando em consideração os estudos de Galvani, 

Volta separou os discos metálicos com pedaços de papelão embebidos em 

uma solução acidificada, surgindo assim, em 1799 a “pilha elétrica”.  

Figura 5: Pilha de Alessandro Volta 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINS (1999) 

Desse modo, o ser humano conseguiu, pela primeira vez, produzir 

eletricidade em fluxo contínuo. Antes dela, a energia elétrica era gerada por 

máquinas eletrostáticas e armazenada em capacitores que serviam depois 
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como fontes de tensão elétrica. A pilha de volta possibilitou que a eletricidade 

fosse usada em experimentos químicos. (CARVALHO; CALDAS; FACCIN, 

2014). 

Alessandro Volta, em 20 de março de 1800, comunicou sua invenção 

para a comunidade científica mundial, através de uma carta escrita em francês, 

direcionada a Joseph Banks, então presidente da Royal Society de Londres. 

Esta descoberta que relacionava a eletricidade com a química, fez com que 

Volta tornasse uma celebridade, marcando o surgimento de uma nova ciência 

experimental denominada eletroquímica (CARVALHO; CALDAS; FACCIN, 

2014). 

Passaram vários anos para que novos instrumentos fossem criados, 

possibilitando a confirmação das teorias de Galvani. Hoje já se sabe que 

Alessandro Volta estava equivocado em suas conclusões, porém somente em 

1952 que Alan Hodgkin e Andrew Huxley descobriram que a eletricidade animal 

existe em um estado de “desequilíbrio” causado por concentrações de íons 

sódio e potássio presentes na membrana celular de seres vivos (CARVALHO; 

CALDAS; FACCIN, 2014).  

 A invenção da pilha elétrica, por Volta, abriu novos rumos para ciência 

no estudo da corrente elétrica e para o desenvolvimento da tecnologia, 

especialmente para o desenvolvimento da eletroquímica. Contudo, convém 

ressaltar que Volta não elaborou uma teoria pertinente à interpretação do 

funcionamento da sua pilha, deixando a desejar na compreensão acerca do 

emprego do material poroso embebido com solução salina; os motivos pelos 

quais a pilha não funcionaria sem a utilização desse material entre as lâminas; 

e a semelhança entre a eletricidade de sua pilha e a animal (MARTINS, 1999). 

A pilha de Alessandro Volta foi fundamental para a teoria da ligação 

química de Berzelius (Teoria Dualística), contribuindo para o estabelecimento 

da primeira lei da termodinâmica e, posteriormente, foi utilizada para confirmar 

que a segunda lei da termodinâmica também era aceitável em sistemas com 

reação química. Além disso, a utilização da pilha voltaica possibilitou: a 

decomposição de substâncias; deposição de metais; descoberta de novos 
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elementos; investigações acerca do comportamento e efeitos da corrente 

elétrica; e os estudos sobre eletromagnetismo (CHAGAS, 2000). 

Conforme Silva, Câmara e Afonso (2011), a estrutura da pilha elétrica, 

desde o dispositivo criado por Volta até a estrutura que atualmente é 

indispensável em diversas aplicações do cotidiano, evoluiu em um período de 

200 anos, proporcionando desenvolvimento e bem-estar à sociedade mundial. 

 2.2 SOBRE CÉLULAS GALVÂNICAS E ELETROLÍTICAS  

Segundo Atkins e Jones (2006), uma célula galvânica pode ser 

compreendida como uma célula eletroquímica na qual uma reação química 

espontânea é usada para gerar corrente elétrica. Faz parte da eletroquímica, 

ramo da química que trabalha com o uso de reações químicas espontâneas 

para produzir eletricidade, e com uso da eletricidade para forçar as reações 

químicas não-espontâneas acontecerem (FRAGAL et al., 2011). Corroborando 

com essa definição temos o posicionamento de Skoog e colaboradores (2012) 

onde eles trazem que esse tipo de célula, também conhecida como voltaica, é 

capaz de armazenar energia e esta por sua vez, pode ser convertida em 

trabalho. 

  Nos estudos dos processos eletroquímicos é necessário considerar duas 

nomenclaturas para os eletrodos.  As designações atribuídas são: cátodo, para 

o eletrodo no qual ocorre a reação de redução; ânodo, eletrodo no qual ocorre 

a reação de oxidação. Em uma célula galvânica a oxidação ocorre em um 

eletrodo, e a espécie oxidada perde elétrons para o eletrodo. A redução ocorre 

no outro eletrodo, onde a espécie que sofre redução coleta os elétrons do 

eletrodo (figura 6). (ATKINS, 2006). 
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Figura 6: Esquema genérico de uma célula eletroquímica 

 

Fonte: ATINKS; JONES (2006)  

Ainda conforme Skoog, em células galvânicas as reações de oxidação e 

redução acontecem de maneira espontânea, gerando um fluxo de elétrons, 

através de um condutor externo, do ânodo para o cátodo. As pilhas e baterias 

representam exemplos convencionais de células galvânicas. Na figura 7, é 

possível verificar a ilustração detalhada teoricamente acerca do funcionamento 

de uma célula galvânica. 
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Figura 7: Pilha em funcionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SKOOG (2012) 

Em contrapartida, nas células eletrolíticas, células nas quais ocorre a 

eletrólise, verifica-se um arranjo diferente com relação à célula galvânica. Nas 

células eletrolíticas os dois eletrodos estão em contato com um eletrólito de um 

único compartimento e a corrente elétrica atravessa o eletrólito por condução 

iônica. O fluxo eletrônico ocorre do ânodo para o cátodo através do condutor 

metálico externo, ou seja, do eletrodo onde ocorre a oxidação para o eletrodo 

onde ocorre a redução. As reações químicas que acontecem em uma eletrólise 

não se desenvolvem de modo espontâneo e, devido a isso, o funcionamento de 

uma célula eletrolítica requer energia elétrica de uma fonte externa como visto 

na figura 8 (ATKINS, JONES, 2006). 
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Figura 8: Esquema de funcionamento de uma célula galvânica e célula 

eletrolítica 

 

 

 

 

 

Fonte: ATKINS; JONES (2006) 

Em relação aos aspectos termodinâmicos ao funcionamento das células 

eletroquímicas, as células galvânicas caracterizam-se como sistemas 

eletroquímicos produtores de energia elétrica utilizável a partir de reações 

químicas espontâneas, ou seja, reações que têm variação de energia de Gibbs 

com saldo negativo, ΔG < 0; enquanto que o inverso é verificado nas células 

eletrolíticas, nestas a energia de um gerador de eletricidade externo precisa ser 

utilizada para promover a ocorrência de uma reação química não espontânea, 

ΔG > 0 (VILLULLAS; TICIANELLI; GONZÁLEZ, 2002). Podemos visualizar um 

resumo das informações fornecidas no quadro 4. 

Quadro 4: Comparação das células galvânicas e eletrolíticas 

Parâmetro Célula galvânica Célula eletrolítica 

Transformação química  elétrica elétrica  química 

Tendência 

Termodinâmica 
espontânea não espontânea 

∆G < 0 > 0 

Polaridade dos eletrodos 

Ânodo - + 

Cátodo + - 

Tipo de célula auto-impulsionada impulsionada 

Fonte: retirado de VILLULLAS; TICIANELLI; GONZÁLEZ (2002) 
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Um exemplo antigo de célula galvânica é a célula de Daniell (ou pilha de 

Daniell). Ela foi elaborada em 1836, quando o crescimento da telegrafia 

apresentou uma necessidade urgente por uma fonte confiável e estável de 

corrente elétrica (ATKINS; JONES, 2006). Daniell sabia que a reação redox é 

espontânea, porque quando o zinco metálico é colocado dentro uma solução 

aquosa de sulfato de cobre (II), o cobre metálico é depositado na superfície do 

zinco (figura 9). 

Figura 9: Deposição de cobre na superfície do zinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FELTRE (2004) 

Do ponto de vista atômico, Daniell percebeu que se fizesse uma 

interligação entre dois eletrodos, feitos de materiais diferentes, o metal mais 

reativo iria transferir seus elétrons para o cátion do metal menos reativo em vez 

de transferi-los para os seus próprios cátions em solução. Sendo assim, 

quando a reação ocorre, os elétrons são transferidos dos átomos de zinco para 

os íons Cu2+ da solução espontaneamente. Esses elétrons reduzem os íons 

Cu2+ a átomos de cobre, que aderem à superfície do zinco ou forma um sólido 

que se deposita no frasco. O pedaço de zinco desaparece vagarosamente 

enquanto seus átomos doam elétrons e formam íons Zn2+ que vão passando 

para a solução deixando buracos na placa. O fluxo de elétrons de uma espécie 

para outra é uma corrente elétrica (SKOOG et al., 2008). Essa migração é 

ilustrada na figura 10. 
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Figura 10: Transferência de elétrons do metal mais reativo para o menos 

reativo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ATKINS; JONES (2006) 

Nesta época os elétrons ainda não tinham sido descobertos, Daniell 

conseguiu perceber que poderia montar um esquema onde a reação realizasse 

trabalho, fazendo a separação através de uma vasilha porosa das 

semirreações de oxidação e redução em sua célula para os elétrons saírem 

dos átomos de zinco em direção aos íons Cu2+, eles devem passar através de 

um circuito externo (figura 11). 

Figura 11: Representação do recipiente munido de parede porosa para 

realização da pilha de Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ATKINS; JONES (2006) 
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2.2.1  Número de oxidação 

 Para Toma (2013), o número de oxidação é um número que auxilia no 

balanceamento das trocas que ocorrem entre as espécies doadoras e 

receptoras, pois os elétrons apresentam cargas unitárias. Sendo assim, esse 

número é formal, ou seja, só tem sentido didático. É importante destacar que o 

número de oxidação é confundido com o estado de oxidação, e esses dois 

termos são normalmente usados sem qualquer diferenciação. 

 Ainda de acordo com Toma (2013), podemos considerar o número de 

oxidação como sendo um número formal por meio de diagramas de orbitais 

moleculares. Por exemplo, a carga do íon Fe2+ no estado gasoso é +2, e esse 

número caracteriza o estado de oxidação desse íon. Ele destaca que nos 

complexos Fe(H2O6)
2+ e Fe(CN)6

4-, por exemplo, o ferro também é 

considerado com tendo estado de oxidação +2. Na realidade, isso é uma 

formalidade, pois a presença dos ligantes ao redor do ferro acaba levando a 

uma redução drástica de sua carga efetiva. Isso pode ser evidenciado através 

de cálculos de orbitais moleculares, ou por medidas físicas (espectroscópica).  

Dando ênfase ao número de oxidação como um número formal, nota-se 

que isso acontece em qualquer composto. Porém, para fins didáticos, pode-se 

considerar que os elétrons ficam preferencialmente com os átomos que 

apresentam maior afinidade por eles, dentro do composto. Isso facilita saber 

qual é o átomo doador (redutor) e qual o átomo receptor de elétrons (oxidante) 

(TOMA, 2013).     

Para Kotz e Treichel (1998), o número de oxidação numa molécula ou 

íon se define como a carga elétrica que o átomo tem, ou parece ter, 

determinada por algumas regras de atribuição de números de oxidação. 

Porém, dois pontos importantes devem ser acentuados. 

1) Exceto no caso dos íons monoatômicos, o número de oxidação de um 

átomo não representa a carga elétrica real do átomo. Apesar disto, os 

números de oxidação são úteis, pois são maneira de identificarem-se 

reações de oxidação-redução. 
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2) Muitas vezes há utilidade em saber se uma reação pode ser classificada 

como oxidação-redução, ou ácido-base, ou reação de precipitação ou 

reação de qualquer outro tipo.  

Neste trabalho será apresentado os números de oxidação somente para 

identificar as reações que constituem processos de oxidação-redução. 

Para Toma (2013) a tendência que um átomo possui de doar ou ceder 

elétrons está relacionado com a eletronegatividade do elemento. Sendo assim, 

o Número de Oxidação (Nox) de um elemento em uma molécula ou íon, pode 

ser atribuído por meio de algumas regras arbitrárias, baseando-se em suas 

eletronegatividades relativas e nas cargas elementares ou iônicas. Seguindo 

este conceito, o elemento mais eletronegativo entre os demais, presentes na 

espécie química, sempre apresentará número de oxidação negativo. Essas 

regras, que são muito úteis, podem ser resumidas nas seguintes linhas. 

1. Na forma elementar, por exemplo, S8, P4, O2, O3, os átomos sempre 

apresentam número de oxidação zero. 

2. Para um íon monoatômico, ou seja, constituídos por um só átomo, o número 

de oxidação é igual a sua carga; por exemplo o alumínio que forma Al3+ tem 

o número de oxidação +3 e Cl- tem número de oxidação -1. 

3. Os íons de metais alcalinos são geralmente monopositivos e apresentam 

número de oxidação +1; o dos metais alcalino-terrosos são bipositivos e 

apresentam número de oxidação +2. 

4. A soma algébrica dos números de oxidação de cada átomo em uma espécie 

é igual à carga elétrica global que esta apresenta. Por exemplo, no íon 

permanganato, MnO4
-, a soma dos números de oxidação do Mn e dos 

quatro oxigênios deve ser igual a -1. Portanto,  

Nox (Mn) + 4Nox(O) = -1 

5. Os elementos mais eletronegativos como o flúor e o oxigênio, apresentam 

Nox =   -1 e -2, respectivamente. No caso do oxigênio, existem exceções, 

como nos peróxidos, (por exemplo, H2O2), ou quando está combinado com o 

flúor (por exemplo, OF2), que é um elemento ainda mais eletronegativo. 

 No peróxido de hidrogênio, H2O2, visto que o Nox do hidrogênio é +1, de 

acordo com o balanceamento de cargas, o Nox do oxigênio será -1. 
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 No OF2, o Nox do flúor é -1 (por ser o elemento mais eletronegativo) e, 

dessa forma, o Nox do oxigênio passa a ser +2. 

6. O Nox do hidrogênio, em compostos formados com elementos mais 

eletronegativos, é sempre +1. Contudo, nos compostos formados com os 

metais e semimetais, que são elementos menos eletronegativos que o 

hidrogênio, seu nox é igual a -1. 

2.2.2 Reações de oxirredução  

Estas reações químicas podem ser identificadas em diversos contextos 

e serem apresentadas com diferentes denominações, tais como: reações de 

oxirredução; reações de oxido-redução; reações de oxidação-redução; ou 

reações redox (KLEIN, 2016). 

De acordo com Atkins e Jones (2006), as reações redox são versáteis, 

ou seja, ocorrem por toda parte e constituem uma parcela da vida cotidiana. 

Sendo muitas reações comuns, como a fotossíntese, a combustão, a corrosão, 

o metabolismo dos alimentos e a extração dos metais de minérios são 

exemplos de reações de óxido-redução. 

Segundo Skoog (2012), numa reação de óxido-redução, os elétrons são 

transferidos de um reagente para outro. Uma substância que tem grande 

afinidade por elétrons é chamada de agente oxidante, ou seja, é a espécie 

reduzida. Já a substância que doa elétrons para outra espécie é chamada de 

agente redutor, é a espécie que é oxidada.  

Ainda definindo alguns conceitos de acordo com Atkins e Jones (2006), 

a oxidação é a perda de elétrons; a redução é o ganho de elétrons e uma 

reação redox é uma combinação de oxidação e redução. O processo de 

redução ocorrerá simultaneamente ao de oxidação, pois os elétrons recebidos 

pela espécie que se reduz serão cedidos pela espécie que sofre oxidação, 

onde essas reações individuais não ocorrem isoladamente, visto que a 

liberação de um ou mais elétron por uma espécie implica no recebimento 

desse(s) elétron(s) por outra espécie (SARTORI; BATISTA; FATIBELLHO 

FILHO, 2008). 
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Com intenção de exemplificar Atkins e Jones (2006), abordam a reação 

redox envolvendo magnésio e oxigênio, que produz óxido de magnésio 

conforme mostrada na equação 1. No decorrer da reação os átomos de 

magnésio perdem elétrons para formar o cátion Mg2+ e os átomos de oxigênio 

molecular ganham elétrons para formar íons O2-. Essa é uma reação usada em 

fogos de artifícios para produzir faíscas brancas. 

2 Mg(s) + O2(g)  2 MgO2(s)   (1) 

         Carvalho et al, 2005 defini as reações de oxirredução como sendo as que 

envolvem perda e ganho de elétrons, onde as espécies que ganham elétrons 

sofrem redução e as que perdem, sofrem oxidação. Sendo assim, exemplifica 

um processo redox com o cobre e oxigênio na equação 2. Onde o cobre sofre 

oxidação, perdendo dois elétrons que são transferidos ao oxigênio, que é então 

reduzido, formando óxido de cobre (II). O oxigênio é o agente oxidante da 

reação e o cobre, o agente redutor. 

Cu(s) + ½ O2(g)  CuO(s)   (2) 

Os processos de oxidação e redução fazem parte de uma das principais 

classes de reações químicas, sendo bastante comuns no nosso cotidiano, pois, 

assim como Joesten e Wood (1998) descreveram, nós vivemos em uma 

atmosfera oxidante. Ao ingerirmos um alimento, seus nutrientes sofrem 

diversas reações oxidativas pela ação do oxigênio. Além disso, as reações de 

oxidação-redução estão presentes em diversas situações fundamentais para o 

processo evolutivo da tecnologia e indispensáveis para a vida, como a 

produção de energia elétrica. 

Para Skoog (2012) muitas reações de oxidação-redução podem ser 

realizadas de duas formas que são fisicamente muito diferentes. Na primeira a 

reação é desenvolvida colocando-se o oxidante e o redutor em contato direto, 

em um recipiente adequado. Na segunda a reação é realizada em uma célula 

eletroquímica na qual os reagentes não estão em contato direto uns com os 

outros. Um exemplo muito interessante do contato direto consiste no famoso 

experimento chamado “árvore de prata”, no qual um pedaço de cobre é imerso 

em uma solução contendo nitrato de prata (figura 12).  
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Figura 12: Experimento da árvore de prata 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SKOOG (2012) 

Podemos observar nas equações (3, 4 e 5) abaixo, que os íons prata 

migram para o metal e são reduzidos (equação 3), e ao mesmo tempo, uma 

quantidade equivalente de cobre é oxidada (equação 4). Multiplicando a semi-

reação da prata por dois e somando-se as reações, obtemos a equação iônica 

líquida para o processo global (equação 5). 

Ag+
(aq)  + é  Ag(s)   (3) 

Cu(s)   Cu+2
(aq) + 2é   (4) 

2 Ag+
(aq)  + Cu(s)    2 Ag(s) + Cu+2

(aq)   (5) 

2.2.3  Notação das pilhas 

 Para Skoog (2012), um ponto importante é a notação das reações 

eletroquímicas. Esse recurso ajuda a simplificar o equacionamento da reação 

redox, diferenciando os compartimentos do sistema e definindo aspectos como 

a interface e/ou presença de eletrodos auxiliares. O sentido da notação segue 

o fluxo de elétrons no processo (do ânodo para o cátodo, tomando a pilha 

como referência), onde as espécies que participam da reação são separadas 

por uma interface, em seguida pela ponte salina, até a composição do outro 

compartimento. O esquema geral, baseado na pilha de Daniell é visto na 

notação 1. 
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Zn(s) I Zn2+
(aq)  II   +  Cu2+

(aq) I Cu(s)   (1) 

Em alguns casos, onde os eletrodos não são constituídos do mesmo 

material que está participando da reação redox, ele é considerado auxiliar, por 

só ter a função de adsorver ou agregar as espécies de interesse. A notação 2 

mostra por meio do diagrama de célula um exemplo prático que é visto na 

redução do íon hidrônio na área superficial do eletrodo de platina. 

H+
(s) I H2(g)  I  Pt(s)   (2) 

2.2.4 Potencial da célula eletroquímica 

O potencial da célula (E) é a extensão da espontaneidade do processo 

eletroquímico mensurado em voltagem. O cálculo da célula galvânica se dá 

pelos potencias-padrão de redução tabelados (em relação ao eletrodo de 

hidrogênio), como descrito na equação 6. Partindo das Condições Normais de 

Temperatura e Pressão (CNTP) e molaridade na escala de 1,0 mol/L das 

espécies envolvidas, temos (FELTRE, 2004):  

Eglobal = Ecátodo - Eânodo   (6) 

Para Atkins e Jones (2006), os valores de Eºred utilizados no meio 

científico foram determinados experimentalmente pela União Internacional de 

Química Pura e Aplicada (do inglês, IUPAC), considerando o eletrodo de 

hidrogênio como um padrão de referência.  E por que o hidrogênio como 

eletrodo padrão? Porque o cátion H+ é o cátion mais comum em soluções 

aquosas, já que ele se forma pela dissociação da água, conforme mostra a 

equação 7. 

2 H2O(l) ⇌ H3O
+

(aq) + HO-
(aq)   (7) 

 Para Kotz et al. (2015), na prática utiliza-se uma placa de platina 

esponjosa, que tem a propriedade de reter o gás hidrogênio; desse modo, 

forma-se uma película de H2 sobre a platina. Por isso podemos dizer que o 

eletrodo é realmente de hidrogênio, funcionando a platina apenas como 

suporte inerte conforme mostra a figura 13. 
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Figura 13: Reação de redução do íon hidrônio no eletrodo de platina 

 

Fonte: FELTRE (2004) 

A reação desse eletrodo é representada pela equação 8: 

2 H3O
+

(aq) + 2é ⇌ 2 H2O(l) + H2(g) (8) 

De acordo com Skoog et al. (2008), estabelecidas as condições 

necessárias de temperatura, pressão e concentração, todos os metais serão 

confrontados com esse eletrodo-padrão, conforme mostra as figuras 14 e 15.   

Figura 14: Representação do potencial de eletrodo para o eletrodo de Zn 

 

Fonte: FELTRE (2004) 
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Figura 15: Representação do potencial para o eletrodo de Cd 

 

Fonte: SKOOG (2012) 

Ao analisar os valores de redução de cada componente do sistema, já 

se é capaz de prever, a partir do sinal do potencial, se a pilha ocorrerá. Escalas 

negativas de E indicando que o processo é não-espontâneo e não formará uma 

célula eletroquímica. As tendências características de redução dos principais 

compostos são vistas na figura 16. 
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Figura 16: Tabela de potencial-padrão de redução 

 

Fonte: Google Imagens 

2.2.4.1 Cálculo da força eletromotriz de uma pilha 

Numa célula galvânica os potenciais-padrão de redução podem ser 

combinados para obter a força eletromotriz gerando uma variedade de pilhas 

com diversas combinações de eletrodos, ou seja, é uma consequência 

imediata da tabela dos potenciais padrão de eletrodo. Como numa pilha as 

semirreações são de natureza espontânea, ou seja, o sentido do fluxo de 

elétrons é do eletrodo mais reativo (menor potencial de redução) para o menos 

reativo (maior potencial de redução). Logo a força eletromotriz terá sempre um 
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valor positivo (FELTRE, 2004). Em uma pilha formada a partir da combinação 

do eletrodo de alumínio e ferro nas condições-padrão, temos:  

Potencial padrão do eletrodo de alumínio: E Al3+/Al = - 1,66 V 

Potencial padrão do eletrodo de ferro: E Fe2+/Fe = - 0,44 V 

E cel = E red (cátodo) - E red(ânodo) 

E cel = -0,44 V – (+1,66 V) 

E cel = + 1,22 V 

2.3 PRINCIPAIS TIPOS DE PILHAS E BATERIAS  

De acordo com Bocchi, Ferrancin e Bioggio (2000) existem dois tipos de 

pilhas disponíveis na literatura. Elas se classificam em primárias e secundárias. 

 As primárias são células galvânicas com os reagentes dentro de um 

invólucro, que operam com reações redox que não são facilmente 

invertidas, e então, quando os reagentes estão gastos, a bateria está 

“descarregada”. Dentro dessa categoria estão as pilhas comuns e as 

alcalinas. Exemplos: zinco/dióxido de manganês (Leclanché), zinco/dióxido 

de manganês (alcalina), zinco/óxido de prata, lítio/dióxido de enxofre, 

lítio/dióxido de manganês etc. 

 As secundárias são aquelas que operam com reações que podem ser 

invertidas, ou seja, são baterias que podem ser “recarregadas”. Como regra 

geral, um sistema eletroquímico é considerado secundário quando é capaz 

de suportar 300 ciclos completos de carga e descarga com 80% da sua 

capacidade. Exemplos: cádmio/óxido de níquel (níquel/cádmio), 

chumbo/óxido de chumbo (chumbo/ácido), hidreto metálico/ óxido de níquel, 

íons lítio etc. 

Passamos a descrever alguns tipos de pilhas importantes. 
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2.3.1 Pilha de zinco/dióxido de manganês (Leclanché) 

Essa pilha foi inventada em 1866, pelo químico francês George 

Leclanché, sendo a mais comum das baterias primárias. Representou um 

grande avanço na aplicabilidade das pilhas em aparelhos portáteis e se tornou 

extremamente popular.  Nos Estados Unidos, primeiro grande mercado desse 

produto, por volta de 1900, a produção dessas pilhas alcançou 2 milhões de 

unidades, principalmente destinadas a lanternas elétricas. Desde então, houve 

dois períodos de crescimento rápido desse mercado: na década de 1920, com 

a popularização do rádio, e na segunda metade do século XX, com o crescente 

uso de equipamentos elétricos e eletroeletrônicos portáteis. No Brasil, a 

produção das pilhas de Leclanché teve início em 1951. Então, o mercado 

nacional restringia-se a milhares de unidades anuais, basicamente para 

lanternas (BOCCHI, FERRANCIN, BIOGGIO, 2000). 

A pilha de zinco/dióxido de manganês usada hoje é muito parecida com 

a versão original. O eletrólito é uma pasta formada de cloreto de amônio e 

cloreto de zinco. O ânodo é de zinco metálico, na forma de chapa para a 

confecção da caixa externa da pilha. O cátodo é um bastão de grafite, 

geralmente cilíndrico, rodeado por uma mistura em pó de dióxido de 

manganês. A pilha de fornece um potencial de circuito aberto no intervalo entre 

1,55 V e 1,74 V, a temperatura ambiente, são relativamente baratas e, por isso, 

são muito usadas em lanternas, aparelhos de som portáteis, brinquedos etc. 

Sua estrutura genérica é vista na figura 17 (FELTRE, 2004). 

Figura 17: Principais elementos de uma pilha de zinco/dióxido de manganês: (1) 

cilindro de carvão; (2) invólucro de zinco; (3) pilha vista em corte; (4) a pilha inteira 

 

 

 

 

Fonte: FELTRE (2004) 
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 Segundo Bocchi, Ferrancin e Bioggio (2000) as reações que ocorrem 

quando o circuito está fechado são realmente complexas, porém as mais 

prováveis são as descritas nas equações 9, 10 e 11. 

 a oxidação do zinco no ânodo 

Zn(s) + 2 NH4Cl(aq) + 2 HO-
(aq)  Zn(NH3)2Cl2(s) + 2 H2O(l) + 2é   (9) 

  e a redução do Mn (IV) no cátodo 

2 MnO2(s) + 2 H2O(l) + 2é  2 MnOOH(s) + 2 HO-
(aq)  (10) 

 equação global a seguir: 

2 MnO2(s) + Zn(s) + 2 NH4Cl(aq)  Zn(NH3)2Cl2(s) + 2 MnOOH(s)   (11) 

As desvantagens observadas neste tipo de pilha (figura 18) são as 

reações paralelas (reações de prateleiras). Essas reações ocorrem durante o 

armazenamento (antes de serem usadas) e durante o período em que 

permanecem em repouso entre distintas descargas, podendo causar 

vazamentos (podendo ser favorecidos pela elevação da pressão interna devido 

à formação de gás hidrogênio - fenômeno conhecido como polarização - 

oriunda da oxidação do zinco metálico do meio), também não podem ser 

recicladas, tendo vida útil curta e corrente instável (TOMA, 2013).  

Figura 18: Pilha de Leclanché 

 

 

 

 

 

Fonte: BOCCHI; FERRANCIN; BIOGGIO (2000) 
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2.3.2 Pilha alcalina 

As pilhas alcalinas são da segunda metade do século XX. Com o 

crescimento da indústria eletroeletrônica, surgiram aparelhos que necessitavam 

de pilhas que proporcionassem maior densidade de energia, uma das 

limitações da pilha de Leclanché. Nos anos 1950, Lewis Urry (1927-2004) 

desenvolveu a pilha alcalina. Elas foram introduzidas no mercado no início da 

década de 1960 e lideram o segmento mundial das pilhas primárias. As pilhas 

alcalinas começaram a ser produzidas no Brasil em 1978 (TOMA, 2013; 

BOCCHI; FERRANCIN; BIOGGIO, 2000). 

É semelhante à pilha de Laclanché. A diferença é que sua mistura 

eletrolítica contém hidróxido de potássio, uma base fortemente alcalina que 

substitui o NH4Cl das pilhas comuns. O eletrólito é uma solução aquosa de 

hidróxido de potássio concentrada (~30% em massa) contendo uma dada 

quantidade de óxido de zinco; daí a denominação alcalina para essa pilha. 

Além disso, o seu recipiente externo é confeccionado em chapa de aço para 

garantir melhor vedação e prevenir, portanto, o risco de vazamento de eletrólito 

altamente cáustico. Com isso, o arranjo dos eletrodos e eletrólito na pilha 

alcalina é bem distinto daquele da Leclanché. A sua primeira versão data de 

1882 e empregava o eletrólito na forma líquida (ATKINS, JONES, 2006). 

Somente a partir de 1949, elas passaram a ser produzidas 

comercialmente com o eletrólito na forma pastosa. A pilha de zinco/dióxido de 

manganês (alcalina) fornece um potencial de circuito aberto de 1,55 V, na 

temperatura ambiente. 

Do ponto de vista ambiental, as pilhas alcalinas representam menor 

risco, já que não contêm metais tóxicos, como mercúrio, chumbo e cádmio. 

Devido a isso, há uma tendência mundial em se mudar para elas, já detectada 

em outros países como Estados Unidos, Alemanha e Argentina, onde ocupam 

cerca de 70% do mercado. Não pode ser reciclada e é mais cara que a célula 

convencional devido ao material extra de selamento, para prevenir vazamento 

(ATKNIS; JONES, 2006). Sua estrutura genérica é vista na figura 19. 
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Figura 19: Pilha alcalina 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOCCHI; FERRANCIN; BIOGGIO (2000) 

2.3.3 Pilha de lítio/dióxido de manganês 

Pilhas de lítio/dióxido de manganês são pilhas primárias que empregam 

lítio como ânodo. Passaram a ser investigadas com o advento da exploração 

espacial (início da década de 1960). Isso ocorreu pela necessidade de 

pequenos sistemas eletroquímicos duráveis, confiáveis e capazes de 

armazenar grande quantidade de energia. Dessa forma, materiais contendo 

substâncias simples e/ou compostas, de elementos químicos localizados nos 

lados esquerdo e direito superiores da tabela periódica, vieram a ser os mais 

estudados. Os metais lítio e sódio passaram a ser utilizado como catodos e 

substâncias compostas contendo flúor, cloro e oxigênio como anodos. Assim, 

centenas de sistemas foram propostos, mas poucos sobreviveram em função 

das exigências práticas (BOCCHI, FERRANCI, BIOGGIO, 2000). 

Um maior uso das pilhas de lítio tem sido impedido não somente pelo 

seu alto custo, mas também pelos riscos associados com o lítio metálico. 

Pilhas vedadas de maneira imprópria podem expor o lítio à umidade do ar e 

provocar chamas no metal e no solvente não aquoso. Tais acidentes têm sido 

evitados com a produção de pilhas bem vedadas e com sua utilização 

apropriada. A equação genérica de funcionamento é vista na equação 12, 

tendo seu modelo ilustrado logo em seguida na figura 20 (USBERCO, 

SALVADOR, 2014). 



   

52 

 

Sequência Didática Investigativa Para O Ensino De Eletroquímica  

Abordando O Descarte De Pilhas E Baterias 

 
Figura 20: Pilha de lítio/dióxido de manganês 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOCCHI; FERRANCIN; BIOGGIO (2000) 

Li(s) + MO(s) +  LiO(s) + M(s); onde M = metal oxidante   (12) 

2.3.4 Bateria chumbo/óxido de chumbo (chumbo/ácido) 

As baterias chumbo/óxido de chumbo (chumbo/ácido) tem sua origem no 

começo de 1859, quando o físico francês Raymond Gaston Planté, construiu o 

primeiro sistema recarregável, formando a base para as baterias secundárias 

chumbo/ácido usadas até hoje. Essas baterias apresentam a característica 

pouco usual de envolver em ambos os eletrodos o mesmo elemento químico, o 

chumbo. No catodo, o dióxido de chumbo reage com ácido sulfúrico durante o 

processo de descarga, produzindo sulfato de chumbo e água como definido na 

equação 13 (BOCCHI, FERRANCI, BIOGGIO, 2000). 

PbO2(s) + 4 H+
(aq) + SO4

2-
(aq) + 2é  PbSO4(s) + 2 H2O(l)   (13) 

  No ânodo, chumbo reage com íons sulfato formando sulfato de chumbo 

(equação 14): 

Pb(s) + 4 SO4
2-

(aq)  PbSO4(s) + 2é   (14) 
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Durante a descarga o ácido sulfúrico é consumido e a água é produzida 

e, com isso, a concentração da solução diminui gradativamente. 

Consequentemente, a composição do ácido sulfúrico no eletrólito e sua 

densidade variam desde 40% (m/m) e 1,30 g/cm3, no estado completamente 

carregado, até cerca de 16% (m/m) e 1,10 g/cm3, no estado descarregado. 

Além disso, o PbSO4 deposita-se, aos poucos, sobre os eletrodos. O 

processo de recarga da bateria é feito pela aplicação de uma diferença de 

potencial de uma nova fonte, invertendo-se os polos. Desse modo, grande 

parte do H2SO4 consumido na descarga será regenerada, o que é feito pelo 

dínamo ou alternador do automóvel (USBERCO; SALVADOR, 2014). 

 A reação global apresenta somente sulfato de chumbo e água como produtos 

(equação 17). 

Pb(s) + PbSO4(s) + 2 H2SO4(aq)  2 PbSO4(s) + 2 H2O(l)   (17) 

As principais baterias chumbo/ácido (figura 21) são as automotivas, 

industriais e seladas, com um predomínio marcante das primeiras. É notório 

que as baterias de chumbo/ácido funcionam a base de chumbo, um metal de 

transição pesado e tóxico e, portanto, representa riscos ao meio ambiente. 

Atualmente no Brasil, a grande maioria das baterias esgotadas é recolhida 

pelos fabricantes para a recuperação do chumbo, uma vez que o país não 

dispõe de minas deste metal e o seu valor é relativamente alto em relação ao 

mercado internacional. O maio problema está no método de recuperação 

adotado pelos estabelecimentos, já que é, quase sempre impróprio. Quando o 

método adotado é o pirometalúrgico em vez do eletrohidrometalúrgico, 

contamina atmosfera com óxidos de enxofre (SOx) e com chumbo particulado 

(BOCCHI; FERRANCIN; BIOGGIO, 2000) Outro fator de desvantagem é que 

às vezes libera gás hidrogênio no cátodo quando está sendo carregada, e 

então pode gerar uma mistura explosiva de gases (ATKINS; JONES, 2006). 

 

 



   

54 

 

Sequência Didática Investigativa Para O Ensino De Eletroquímica  

Abordando O Descarte De Pilhas E Baterias 

 
Figura 21: Bateria chumbo/ óxido de chumbo (chumbo/ácido) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOCCHI; FERRANCIN; BIOGGIO (2000) 

Para se estimar o grau de descarga de uma bateria chumbo/ácido, 

mede-se a densidade de uma solução ácida. Para densidades iguais a 1,280; 

1,250;1,180; 1,130 e 1, 1080 g/ml (25 C) as cargas correspondem a 100, 

75%, 50%, 25% e 0%, respectivamente (TOMA, 2013). 

2.3.5 Bateria de Niquel/ Cádmio 

A bateria de (Ni-Cd) é um exemplo clássico das chamadas baterias 

recarregáveis. É uma tecnologia antiga, sendo proposta em 1899 pelo sueco 

Waldemar Jungner. É constituída por um ânodo formado por uma liga de 

cádmio e ferro e um cátodo de hidróxido (óxido) de níquel (III) imerso em uma 

solução aquosa de hidróxido de potássio com concentração entre 20% e 28% 

em massa. Durante o processo de descarga, o cádmio metálico é oxidado a 

hidróxido de cádmio no ânodo e o hidróxido (óxido) de níquel (III) é reduzido a 

hidróxido de níquel (II) hidratado no cátodo, ver equações 18, 19 e 20. 

Cd(s) + 2 HO-
(aq)  Cd(OH)2(s) + 2é (18) 

2 NiOOHs) + 4 H2O(l) + 2é  2 Ni(OH)2•H2O(s) + 2 HO-
(aq) (19) 

Cd(s) + 2 NiOOHs) + 4 H2O(l)  Cd(OH)2(s) + 2 Ni(OH)2•H2O(s) (20) 

Segundo Bocchi, Ferranci, Bioggio (2000), as baterias de Ni-Cd 

apresentam correntes elétricas relativamente altas, potencial quase constante, 



 

55 

 

Marcela Cordeiro Cavalcante de Oliveira 

capacidade de operar a baixas temperaturas e vida útil longa. Por outro lado, 

seu custo de produção é superior ao das baterias de chumbo/ácido. Outro 

aspecto que deve ser levado em consideração é seu impacto no meio 

ambiente, devido apresentar em sua composição cádmio.  Recentemente, 

outros modelos recarregáveis portáteis foram desenvolvidos em substituição às 

baterias níquel-cádmio, em especial a bateria hidreto metálico/óxido de níquel, 

cujas características operacionais são muito semelhantes às de níquel/cádmio. 

2.3.6 Bateria de íons lítio 

As baterias de íons lítio não utilizam lítio metálico, apenas íons lítio 

presentes nos sais de lítio dissolvidos em solventes não-aquosos. No decorrer 

de sua descarga, os íons lítio migram desde o interior do material que contém o 

ânodo até dentro do material do cátodo e os elétrons movem-se através do 

circuito externo, (BOCCHI; FERRANCIN; BIOGGIO, 2000). Ver figura 22. 

Figura 22: Ilustração esquemática dos processos eletroquímicos que ocorrem 

nas baterias de íon lítio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOCCHI; FERRANCIN; BIOGGIO (2000) 

As principais vantagens desta tecnologia são: a maior densidade de 

energia (Wh/g), o baixo peso e causar menor impacto ambiental em relação às 

baterias de níquel/cádmio. 
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 2.4 O PERIGO DO DESCARTE INADEQUADO DAS PILHAS E BATERIAS 

Nas últimas décadas, o grande aumento do uso de telefones celulares, 

computadores, aparelhos de TV, filmadoras e outros aparelhos eletrônicos têm 

gerado um crescimento considerável no uso de pilhas e baterias. De acordo 

com a Associação Brasileira de Industria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), em 

fevereiro de 2018 o Brasil produziu 118,5 milhões de pilhas, baterias e 

acumuladores elétricos.  

Dentre os vários tipos de pilhas usadas comercialmente destacam-se no 

Brasil, as de zinco-carbono, alcalinas, as de prata, chumbo, níquel e lítio. No 

Brasil estima-se que o consumo anual é de 1,2 bilhão de unidades, ou 

aproximadamente seis unidades/ano/habitante, enquanto nos países 

desenvolvidos este número é três vezes maior. Levando-se em conta a 

população mundial, o consumo é de 12 bilhões de pilhas por ano (MANTUANO 

et al., 2011). 

Todavia, esse aumento de telefones celulares e aparelhos eletrônicos 

têm provocado preocupações ambientais, perante a grande quantidade de 

resíduos eletrônicos, incluindo pilhas e baterias. Segundo a norma NBR 

10.004, as pilhas e baterias apresentam características de corrosividade, 

reatividade e toxidade, classificando-as como resíduos perigosos (classe I) 

(KEMERICH et al., 2012). 

Segundo os dados de Mantuano et al. (2011), no Brasil são produzidas 

cerca de 800 milhões de pilhas comuns ao ano, cada uma delas com potencial 

de contaminação do solo por 50 anos.  

 Muitas pilhas contêm metais pesados, como mercúrio, níquel, cádmio e 

chumbo. Essas substâncias são altamente tóxicas e de efeitos cumulativo no 

organismo. Dependendo da concentração, podem causar, em longo prazo, 

doenças no sistema nervoso, nos rins, nos ossos e até mesmo o câncer 

conforme mostra o quadro 5 (MANTUANO et al., 2011). 
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Quadro 5: Principais efeitos à saúde provocados por metais presentes nas 

pilhas e baterias 

Metais Principais efeitos à saúde Cuidados especiais 

Cádmio 
(Cd) 

A meia-vida do cádmio em seres 
humanos é de 20-30 anos, 

acumula-se principalmente nos 
rins, fígado e ossos, podendo 

levar a disfunções renais e 
osteoporose. É 

comprovadamente um agente 
cancerígeno e teratogênico, 
podendo causar dano são 

sistema reprodutivo 

Contato com agentes 
oxidantes fortes, como 

nitratos e HNO3, provoca 
incêndio ou explosão. 

Cloratos e bromatos de 
cádmio podem explodir sob 

ação do calor, por choque ou 
por contato com espécies 

redutoras 

Chumbo 
(Pb) 

Quando ingerido, pode causar 
prejuízo ao cérebro e ao sistema 
nervoso central. Também pode 
causar anemia, disfunção renal, 
dores abdominais, problemas 
pulmonares, elevar a pressão 

arterial e ser um agente 
teratogênico 

Inalação do pó ou gases 
gerados durante o processo 
para obtenção do chumbo 
metálico ou em reações 

químicas e tóxica. Tanto o 
clorato e o dicromato de 
chumbo são potenciais 

explosivos. 

Manganês 
(Mn)      

O excesso acumulado no fígado 
e no sistema nervoso central 

provoca alterações no 
metabolismo, gerando sintomas 

como o do mal de Parkinson. 
Quando presente no sistema 

respiratório deixa o sujeito 
susceptível à incidência de 

pneumonia 

Apresenta incompatibilidade 
com água, ácido forte, 

fósforo e agentes oxidantes 
fortes 

Mercúrio 
(Hg)      

Uma intoxicação aguda pode ter 
efeitos corrosivos violentos na 

pele e nas membranas da 
mucosa, náuseas fortíssimas, 
vômito, dor abdominal, diarreia 
com sangue, danos aos rins e 

morte em um período aproximado 
de 10 dias 

Envenenamento por vapores 
tóxicos, especialmente 

quando aquecido. 
Incompatível com ácidos 

fortes 

Níquel (Ni) 

Causa câncer, lesões no sistema 
respiratório, distúrbios 

gastrointestinais, dermatites e 
alterações no sistema 

imunológico. Considerado um 
agente teratogênico, genotóxico e 

mutagênico 

O metal pulverizado e os 
fumos de níquel podem 

inflamar-se 
espontaneamente. 

Incompatível com alumínio, 
hidrogênio, metanol e 
compostos de enxofre. 

Reage violentamente com 
anilina, sulfeto de hidrogênio 

e hidrazina 

Fonte: Adaptado de MANTUANO, et al. (2011) 
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O perigo aparece quando essas pilhas e baterias são descartadas de 

forma inadequada e chegam aos depósitos de lixo a céu aberto, chamado 

lixões comuns. Com o passar do tempo essas pilhas e baterias começam a 

sofrer vazamentos de materiais líquidos que contaminam o solo, os lençóis 

freáticos, podendo chegar aos rios e lagos (FELTRE, 2004). 

O descarte de pilhas no solo ou no lixo comum acarreta sérios 

problemas nas estações de tratamento de lixo. Diante disto, ocorre a 

bioacumulação e biomagnificação de substâncias tóxicas na cadeia alimentar. 

Tanto zinco como manganês são tóxicos em concentrações elevadas 

(AGOURAKIS; CAMARCO; COTRIM, 2006).  

Ainda de acordo com Agourakis, Camarco e Cotrim (2006), no Brasil a 

maior parte dos resíduos domiciliares é depositada em lixões a céu aberto, 

para onde são destinadas a maioria das pilhas descartadas pela população. 

Estudos mostram que cada bateria ou pilha depositada de forma errada 

no meio ambiente contamina aproximadamente uma área de cerca de um 

metro quadrado. Esse dano ambiental pode ser bem maior, pois depende da 

quantidade de pilhas e baterias despejadas nos lixões (ROA et al., 2009).    

2.5 LEGISLAÇÃO 

De acordo com a resolução do CONAMA n° 401, o destino correto de 

pilhas e baterias é aquele que “minimiza os riscos ao meio ambiente e adota 

procedimentos técnicos de coleta, recebimento, reutilização, reciclagem, 

tratamento ou disposição final perante a legislação ambiental vigente”. Algumas 

soluções para evitar o descarte inadequado de pilhas e baterias é a reciclagem 

e criar lixões próprios para resíduos químicos perigosos.  

Para solucionar este problema da destinação inadequada das pilhas e 

baterias, é necessária a conscientização e a educação da população, bem 

como, a aplicação de legislações que regulamentem a fabricação, coleta, 

disposição e tratamento tecnologicamente sustentável deste tipo de resíduo 

(MANTUANO et al., 2011; SANTOS; SCHNETZLER, 1996).  
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O Brasil foi o primeiro país da América latina a ter uma legislação para 

pilhas e baterias usadas: a primeira lei foi à resolução Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) n° 257, de 22/07/1999. Esta estabelece a 

obrigatoriedade de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final de 

pilhas e baterias contendo chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos.  

Após um longo período, a resolução CONAMA n° 257, de 22/07/1999 

deu lugar a resolução CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008. É muito 

importante saber que existe uma legislação referente às pilhas e baterias e que 

estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para baterias e 

pilhas comercializadas no país, sejam elas fabricadas aqui ou importadas. 

A resolução CONAMA n° 401 definiu os critérios para a coleta, 

reutilização, reciclagem, tratamento e descarte final desses dispositivos e uma 

diminuição mais significativa nos teores de mercúrio, chumbo e cádmio nas 

pilhas e baterias. Os revendedores têm a obrigação de cuidar das etapas 

seguintes até a destinação. 

Em seu capítulo I, essa resolução estabelece os limites máximos de 

chumbo, cádmio e mercúrio, como também os critérios e padrões para o 

gerenciamento ambientalmente adequado das pilhas e baterias dos sistemas 

eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio. 

O capítulo II trata dos teores máximos permitidos dos metais, nas pilhas 

e baterias do tipo portátil, botão e miniaturas, que são comercializadas e 

fabricadas em território nacional ou importadas. 

O capítulo III aborda os limites dos teores dos metais presentes nas 

baterias com sistema eletroquímico chumbo-ácido, o repasse, a disposição 

final e o transporte.  

Já o capitulo IV enfatiza o repasse das baterias de níquel-cádmio e óxido 

de mercúrio e também sua disposição final. O capítulo V é responsável pela 

informação, educação e comunicação ambiental das pilhas e baterias. O 

capítulo VI trata das disposições finais desses materiais. 
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2.6 RECICLAGEM DAS PILHAS E BATERIAS 

Para promover a reciclagem de pilhas e baterias é necessário fazer a 

segregação das mesmas por tipo. Devido a composição química deste resíduo 

ser bastante variável, a maioria dos processos de reciclagem foram bastante 

desenvolvidos para tratar apenas um ou alguns tipos de pilhas ou baterias. Por 

exemplo um processo que trata pilhas zinco-carbono e alcalinas não admite 

contaminação com baterias Ni-Cd (MANTUANO et al., 2011).   

Para Mantuano e colaboradores (2011) os processos de reciclagem de 

pilhas e baterias são constituídos basicamente por duas etapas principais: 

preparação da sucata e processo metalúrgico. A etapa preparação da sucata é 

formada por dois pontos: triagem e condicionamento. Tem como objetivo 

concentrar a fração onde se encontram os metais de interesse usando apenas 

métodos físicos, e apresenta baixo custo. Já o processamento metalúrgico 

apresenta duas rotas distintas: pirometalurgia e hidrometalurgia. 

A pirometalurgia consiste em uma das técnicas mais antiga de se 

produzir metais, pois há anos o homem aprendeu a usar e construir fornos para 

fundir rochas e obter elementos metálicos. Na rota pirometalurgica são 

empregadas técnicas que utilizam altas temperaturas, para recuperação de 

metais de interesse, sendo possível recuperar metais como zinco, chumbo e 

cádmio. As baterias de Ni-Cd são recuperadas separadamente das outras, 

devido à presença de cádmio que promove algumas dificuldades na 

recuperação do mercúrio e do zinco por destilação, outro fator é a dificuldade 

de separar o ferro e o níquel. Através da pirometalurgia (figura 23) também é 

possível tratar pilhas zinco-carbono, devido aos pontos de ebulição dos metais 

presentes (mercúrio, zinco e manganês) serem bastante distintos (ESPINOSA; 

BERNARDES; TENÓRIO, 2004; MANTUANO et al, 2011). 
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Figura 23: Esquema geral para reciclagem de baterias de Ni-Cd por rota 

pirometalúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Fonte: MANTUANO et al. (2011). 

Por outro lado, a rota hidrometalurgica é bem mais recente, surgiu na 

época dos alquimistas, quando as propriedades ácidas e básicas das 

substâncias tornaram-se conhecidas e foram utilizadas. É um método de 

reciclagem de pilhas e baterias (figura 24) que consiste basicamente na 

lixiviação ácida ou básica da sucata para que os metais sejam transferidos do 

sólido para uma solução aquosa. Para que esses metais envolvidos no 

processo sejam recuperados na forma metálica pura ou como na de 

compostos, a solução precisa passar por mais etapas de purificação. As 

principais técnicas de purificação empregadas são: extração por solvente, troca 

iônica, precipitação e cementação (MANTUANO, 2005).  
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Figura 24: Esquema geral para reciclagem de pilhas e baterias por rota 

hidrometalúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MANTUANO et al (2011) 

 

Diante do exposto, será possível verificar no capítulo a seguir o percurso 

metodológico desenvolvido para responder à questão de pesquisa de presente 

estudo, objetivando que os sujeitos participantes adquiram conhecimentos a 

respeito das pilhas e baterias, a partir do ensino por investigação, orientados 

por uma sequência didática. 
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3  METODOLOGIA 

Nesse capítulo são descritas as etapas metodológicas envolvidas no 

trabalho, desde a construção da SD até o método utilizado nas análises das 

respostas dos estudantes durante a coleta de dados. A análise dos dados 

levou aos resultados que serão vistos de forma qualitativa no capítulo a seguir. 

3.1  CONTEXTO DA PESQUISA 

A pesquisa tem a sua origem sancionada a partir da busca de um dos 

pré-requisitos para a obtenção do grau de mestre no programa mestrado 

profissional de química em rede nacional (PROFQUI), onde busca executar um 

projeto de dissertação com tema direcionado às práticas pedagógicas para o 

ensino médio, nível o qual a química é um componente curricular. Este projeto 

precisa necessariamente está vinculado com o desenvolvimento de um produto 

educacional relevante que possa contribuir para o ensino e aprendizagem de 

química no ensino médio do país (GONÇALVES et al, 2019). 

Diante desta necessidade foi escolhido a temática descarte de pilhas e 

baterias (conteúdo de eletroquímica), devido a mesma ser pouco abordada nos 

livros didáticos do ensino médio quanto nas publicações da revista Química 

Nova na escola, o que será evidenciado no levantamento feito nas edições já 

publicadas do referido periódico nos últimos 5 anos, entre 2014 e 2019. 

Segundo Barreto, Batista e Cruz (2017), a eletroquímica é vista como 

um obstáculo à aprendizagem de Química na educação básica, a maioria dos 

estudantes apresentam dificuldade nesse assunto. Por vezes, alguns 

professores não trabalham esse conteúdo, que requer conhecimento de 

partículas a nível atômico e relações com o mundo macroscópico dos 

estudantes. 

Para Santos et al (2018) a eletroquímica é um conteúdo desafiador para 

o ensino de química, e diante da sociedade atual onde se predomina a 

tecnologia da informação e da comunicação, os estudantes podem desenvolver 

competências e habilidades, voltadas a esse desafio, de forma ativa. 



   

64 

 

Sequência Didática Investigativa Para O Ensino De Eletroquímica  

Abordando O Descarte De Pilhas E Baterias 

 
Sendo assim, julgou-se pertinente selecionar tal conteúdo no presente 

trabalho para que o mesmo possa contribuir com progresso no ensino e 

aprendizagem da eletroquímica no ensino médio usando a temática do 

descarte de pilhas e baterias no meio ambiente. 

Para que esta contribuição possa ser desenvolvida, optou-se por utilizar 

uma metodologia de ensino presente na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), o ensino por investigação. Esse documento orienta que o ensino de 

ciências da natureza deve ocorrer por meio da promoção de situações 

investigativas em sala de aula. Sendo assim leva-se o estudante como ser 

responsável pelo desenvolvimento da reflexão, cujos protagonismos estarão 

aliados diretamente ao trabalho para o desenvolvimento de entendimento sobre 

conhecimentos conceituais das ciências (BRASIL, 2013). 

Por conseguinte, o produto educacional Sequência Didática como 

metodologia de ensino para a aprendizagem de eletroquímica no ensino médio 

abordando o descarte de pilhas e baterias, desenvolvido neste estudo será 

divulgado em artigo científico e no site do Programa de Mestrado em Química 

em Rede Nacional (PROFQUI) e irá compor o acervo da biblioteca da Escola 

pública na qual esta pesquisa foi aplicada; também como produto a ser 

utilizado por alguns professores que tenham o interesse de organizar suas 

práticas pedagógicas baseadas no ensino por investigação. 

3.2 JUSTIFICATIVA SOBRE A METODOLOGIA DE PESQUISA 

SELECIONADA 

Segundo Moreira (2011) o interesse central desse tipo da pesquisa de 

caráter qualitativa, está em uma interpretação dos significados atribuídos pelos 

sujeitos às suas ações em uma realidade socialmente construída. Sendo 

assim, é através da observação participativa que o pesquisador fica imerso no 

fenômeno de interesse. Os dados obtidos por meio dessa participação ativa 

são de natureza qualitativa e analisados de forma correspondente. As 

hipóteses são geradas durante todo o processo investigativo.   

Segundo Oliveira (2005, p. 66): 
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A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo uma 
tentativa de se explicar em profundidade o significado e 
características do resultado das informações obtidas através de 
entrevistas ou questões abertas, sem a mensuração quantitativa de 
características ou comportamento. 

Também André e Ludke (1986) afirmam que na pesquisa qualitativa 

ocorre um significativo envolvimento do investigador com seus sujeitos da 

pesquisa. Dessa forma, são características de tal pesquisa, sobretudo, o 

caráter descritivo no processo de investigação, o contato direto com os sujeitos 

da pesquisa e a escuta por parte do pesquisador.  

De acordo com Bianchini e Zuliani (2009a), esse tipo de pesquisa 

apresenta características fenomenológicas, ou seja, busca da essência do 

fenômeno. A coleta de dados privilegiará também avaliações escritas com base 

na reflexão dos estudantes e as atividades vivenciadas durante a realização 

dos experimentos. Os dados adquiridos durante o processo servirão de base 

para apontar algo errado ou mesmo para verificar os benefícios da metodologia 

utilizada.  

A trajetória metodológica foi preparada na essência de construir um 

direcionamento que permita resolver o seguinte problema de pesquisa: “De que 

maneira uma sequência didática, a partir do ensino por investigação, possibilita 

a construção de termos químicos articulados à temática de descarte de pilhas e 

baterias, dentro do conteúdo de eletroquímica no ensino médio?.  

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos da pesquisa foram 30 (trinta) alunos que estão cursando o 

terceiro ano do ensino médio de uma Escola Pública de Referência da Rede 

Estadual, localizada no município de Recife. A escolha por essa escola ocorreu 

devido aos seguintes motivos: 1) por ser uma escola integral, devido a 

quantidade de aulas serem maiores, para que as atividades da pesquisa 

fossem realizadas; 2) pela facilidade de acesso da pesquisadora; 3) 

acolhimento da equipe gestora para o desenvolvimento deste estudo. Para 

formalizar a permissão para a realização da pesquisa, foi entregue uma carta 

de apresentação (Apêndice 3) e termo de consentimento para os alunos ao 

gestor da instituição (Apêndice 1). 
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A escolha por estudantes do terceiro ano se deu devido os alunos nesta 

série do ensino médio, já terem vivenciado nas séries anteriores os conteúdos 

envolvendo estrutura atômica, tabela periódica, número de oxidação e reações 

químicas, tópicos considerados importantes para iniciar o estudo das pilhas 

eletroquímicas. Foi realizado um convite aos alunos explicando a finalidade da 

pesquisa e mostrando no planejamento da disciplina que o estudo da 

eletroquímica se dava naquele bimestre (Apêndice 2). 

3.4 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

Duas das ferramentas muito utilizadas em pesquisas de caráter 

qualitativo são o questionário e a filmagem, os quais foram escolhidos para 

serem aplicados ao longo desta pesquisa. 

 O questionário é composto de um conjunto de perguntas ordenadas de 

acordo com um critério predeterminado e que tem por objetivo coletar dados 

(MARCONI; LAKATOS, 1999).  

              O questionário é uma ferramenta de relevância na pesquisa científica 

qualitativa, especialmente nas ciências sociais. A construção de questionários 

não é considerada uma tarefa fácil e não existe uma metodologia padrão para 

o projeto de questionários, apenas recomendações de diversos autores com 

relação a essa importante etapa do processo de coleta de dados 

(PARASURAMAN, 1991). 

Conforme Carvalho (2006, p. 16 e 17): 

Os dados obtidos pelas gravações em vídeo se tornaram 
fundamentais para estudarmos o trabalho desenvolvido em 
sala de aula, uma vez que os vídeos nos mostravam o 
detalhamento do processo de ensino e de aprendizagem, com 
as anotações dos professores e os resultados das provas dos 
alunos passando a dados secundários, porém importantes para 
a triangulação e para a validação dos dados gerados pelas 
gravações em vídeos  

Em proposta metodológica das pesquisas para investigar o processo de 

ensino e aprendizagem em espaços didáticos além das entrevistas com 

professores e/ou alunos podem ser utilizados outros recursos como a câmera 

de vídeo para filmagem, notas de campo e trabalhos escritos pelos alunos 
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(SANTOS & GRECA, 2007). 

 Nessa pesquisa optou-se pelo questionário porque ele deixa os alunos 

à vontade para responder as questões solicitadas, uma vez que não é exigida a 

identificação deles, nem a necessidade da presença do pesquisador. Tal ação 

leva a respostas mais fidedignas no que tange aos itens requeridos na 

pesquisa, fazendo com que esta se apresente de forma autêntica, objetiva e 

condizente com as concepções prévias dos alunos. É uma ferramenta de baixo 

custo operacional. Os dados registrados servem para que o pesquisador tenha 

subsídios e argumentos que serão trabalhados ao longo da sua pesquisa.  

A filmagem foi um instrumento auxiliar escolhido, porque através dela é 

possível captar com riqueza de detalhes situações em que os alunos vivenciam 

em atividades de laboratório. Elas podem ser reproduzidas posteriormente a 

fim de conseguir reavaliar situações antes não percebidas.  

3.5 ESTRUTURA GERAL DA PESQUISA 

Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento 

desta pesquisa foram organizados da seguinte forma: 1) levantamento 

bibliográfico; 2) Elaboração de uma Sequência Didática (SD) centrada no 

ensino por investigação; 3) Análise das respostas obtidas nas atividades 

propostas na SD a partir de um espelho de resposta. 

3.5.1 Levantamento das publicações sobre ensino de eletroquímica na 
QNEsc 

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de 2014 até 2019, 

utilizando as expressões de busca “redox, oxidação, redução, oxirredução, 

oxidação-redução, pilhas, eletroquímica, ensino de eletroquímica e sequência 

didática na eletroquímica”, visando como banco de dados a revista Química 

Nova na Escola (QNEsc). Esse estudo serviu como parâmetro sobre a 

relevância da pesquisa e como essa corrente vem crescendo nos últimos cinco 

anos.  

Em 1994 foi criada a Revista Química Nova na Escola (QNEsc), pela 

Divisão de Ensino da Sociedade Brasileira de Química (DE/SBQ) que teve o 
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seu primeiro volume publicado em maio de 1995. O material presente neste 

periódico é elaborado por professores e pesquisadores da área de educação 

química e desta maneira viabilizam materiais pertinentes à melhoria das 

práticas pedagógicas de vários professores (RAMOS; MASSENA; MARQUES, 

2015). 

A escolha desta revista se deve ao fato de sua representatividade no 

ensino de química, sendo muito utilizada como referencial por estudantes de 

graduação e professores do ensino médio e superior (KLEIN; BRAIBANTE, 

2017). Os títulos, autores e anos das publicações podem ser verificados no 

quadro 6 a seguir. 

Quadro 6: Levantamento bibliográfico na QNEsc sobre eletroquímica 

Título Autor(es) Ano 

Aprendizagem Ativo-Colaborativo-

Interativa: Inter-Relações e 

Experimentação Investigativa no 

Ensino de Eletroquímica  

 

Tâmara N. P. Santos, Carlos H. 

Batista, Ana P. C. de Oliveira e 

Maria C. P. Cruz  

2018 

Células Eletroquímicas, Cotidiano e 

Concepções dos Educandos  

 

Barbara S. J. Barreto, Carlos H. 

Batista e Maria Clara P. Cruz  

 

2017 

Reações de oxi-redução e suas 

diferentes abordagens 

Sabrina G. Klein e Mara E. F. 

Braibante 

2017 

Conexões entre Cinética Química e 

Eletroquímica: A Experimentação 

na Perspectiva de Uma 

Aprendizagem Significativa  

 

Roberta Maria da Silva, Renato 

César da Silva, Mayara Gabriela 

Oliveira de Almeida e Kátia 

Aparecida da Silva Aquino  

 

2016 

Experimento sobre a Influência do 

pH na Corrosão do Ferro.  

 

Daltamir Justino Maia, Nádia 

Segre, Andreza Costa Scatigno e 

Mercia Breda Stella  

 

2015 

Limpando Moedas de Cobre: Um Dalva L. A. Faria, Nathália D. 2015 



 

69 

 

Marcela Cordeiro Cavalcante de Oliveira 

Laboratório Químico na Cozinha de 

Casa  

 

Bernardino, Sandra R. M. 

Setubal, Vera Novais e Vera R. L. 

Constantino  

 

História da Ciência nos Livros 

Didáticos de Química: 

Eletroquímica como Objeto de 

Investigação  

 

Ângelo Francklin Pitanga, 

Heraldo Bispo dos Santos, 

Josevânia Teixeira Guedes, 

Wendel Menezes Ferreira e 

Lenalda Dias dos Santos  

 

2014 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Verificou-se que entre os anos de 2014 e 2019 já foram publicados sete 

artigos, que de alguma maneira apresenta aproximação com o ensino de 

eletroquímica. De acordo com o quadro 6 os artigos elencados possuem nas 

discussões das suas propostas alguma referência desde a história das ciências 

no caso da construção das primeiras pilhas, como os principais conceitos 

próprios do estudo da eletroquímica, tais como: oxidação, redução, corrosão, 

oxidantes, redutores, potencial de redução, reações de oxirredução, pilhas, 

baterias, cátodo, ânodo, eletrodo positivo, diferença de potencial, entre outros. 

Contudo, dentre os artigos encontrados no quadro 6, apenas o artigo de 

Santos et al (2018) apresenta o relato de uma proposta pautada na 

experimentação investigativa no ensino de eletroquímica, sendo assim, o 

trabalho supracitado é o que mais se assemelha ao desenvolvido neste projeto.  

O artigo intitulado "Conexões entre cinética química e eletroquímica" 

destaca a importância da discussão de eletroquímica no ensino médio 

conectado a temas transversais importantes como a relação das pilhas e o 

meio ambiente (descarte Inadequado), como também menciona os resíduos 

existentes nas pilhas como chumbo, cádmio, mercúrio e outros elementos que 

são considerados tóxicos à saúde e ao meio ambiente (SILVA et al, 2016). 

Diante do exposto, configurou-se necessária a realização do presente 

trabalho, visando contribuir de alguma forma com o desenvolvimento de ensino 
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e aprendizagem de descarte de pilhas e baterias, fazendo uso de uma 

metodologia ativa indicada pela Base Comum Curricular (BRASIL, 2018). 

3.5.2 Elaboração de uma Sequência Didática (SD) centrada no ensino por 
investigação 

A Sequência Didática (SD) foi desenvolvida para a abordagem do 

conteúdo de eletroquímica, dentro da temática sobre descarte de pilhas e 

baterias. A SD proposta foi composta de seis etapas (quadro 7), tendo 

momentos que se enquadram no modelo de referência de SD de Méheut 

(2005). 

Na elaboração da SD buscamos associar diferentes aspectos de cada 

uma das dimensões propostas por Méheut (2005). Nessa direção, elaboramos 

atividades que atendessem: 

- à dimensão epistêmica, aquela que permite a aproximação do conhecimento 

científico à realidade dos alunos, utilizando experimentos, imagens e textos, 

contendo situações do cotidiano. Sendo contemplada nas seis etapas da 

sequência didática. 

- à dimensão pedagógica, aquela que busca estabelecer os papéis de 

professor e alunos no processo de ensino e aprendizagem e promover 

interações entre os mesmos, fazendo uso de debates, leituras e análises de 

imagens em grupos. Sendo contemplada nas etapas 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

Além de consideramos na estruturação da SD as dimensões propostas 

por Méheut (2005), buscamos seguir os momentos pedagógicos, sugeridos por 

Carvalho (2017) de Sequência de Ensino por Investigação (SEI) que organiza a 

aula a partir do tópico a ser ensinado, criando um ambiente investigativo e 

propício para que os alunos construam seus próprios conhecimentos.  Carvalho 

(2017) nos apresenta os requisitos básicos que fundamentam uma SEI: 

geração da questão de pesquisa, alunos levantam hipóteses, elaboração do 

plano de trabalho, obtenção dos dados e comunicação dos resultados. O 

esqueleto da SD é visto no quadro 7. 
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3.5.3  Análise dos resultados 

Em seguida foi realizada a análise dos dados obtidos durante a SD. Os 

parâmetros análise são descritos posteriormente. Em alguns instrumentos 

avaliam-se os grupos de forma independente. 

Para analisar a trajetória de aprendizagem nas ações realizadas pelos 

alunos nas atividades propostas na SD foram estabelecidas algumas 

categorias relacionadas com as respostas dos alunos. Utilizou-se o quadro 8 

para analisar as respostas dos estudantes na resolução do problema e nas 

questões presentes no experimento da pilha de limão, na sistematização e no 

aparato experimental (aula 1, 2, 4, 5, 6 e 7). 

Na análise das respostas dos alunos aos questionários, enquadraram-se 

as respostas dadas a cada questão em uma das seguintes categorias: resposta 

satisfatória (RS); resposta pouco satisfatória (RPS); resposta satisfatória 

alternativa (RSA); resposta pouco satisfatória alternativa (RPSA); resposta 

insatisfatória (RI) e não respondeu (NR) - de modo análogo ao usado por 

Lacerda (2008) e Silva (2019). 
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Quadro 7 - Atividades desenvolvidas durante a Sequência Didática 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Atividades Conteúdos Objetivos Ações Recursos 

E
ta

p
a
 1

 

1. Aplicação da 
situação 
problema 

Descartes de pilhas e 
baterias; reações em 

meio aquoso; 
toxicidade de metais 

pesados 

Verificar os 
conhecimentos prévios 
dos estudantes acerca 
do conteúdo descarte 
de pilhas e baterias no 

meio ambiente 

Apresentação de uma 
situação problema 

envolvendo descarte de 
pilhas e baterias no meio 

ambiente 

Texto escrito em 
papel ofício; 

mapas mentais 
em cartazes 

2. Hipóteses 
desenvolvidas 

Descartes de pilhas e 
baterias; reações em 

meio aquoso; 
toxicidade de metais 

pesados 

Fornecer respostas à 
situação-problema 

apresentada 

Produção de mapas 
conceituais sobre a 
temática com viés 

avaliativo 

Papel; lápis de 
colorir; lápis, 

borracha; pilotos; 
régua 

E
ta

p
a
 2

 3. Aula 
dialogada com 

os 
participantes 

Eletroquímica 
associada a 

processos de 
degradação em 

alimentos e corrosão. 

Conhecimentos prévios 
e conceituar 

oxirredução; número 
de oxidação; agentes 
oxidantes e redutores 

Evidenciar os conteúdos 
estudados nos 

processos degradativos 
no cotidiano 

Projetor de slides 
e computador; 
quadro branco; 

piloto 

E
ta

p
a
 3

 

4. Experimento 
da pilha de 

limão e batata 

Pilha; polaridade dos 
eletrodos; 

condutividade; 
corrente elétrica 

Desvincular o conceito 
de pilha, do 

experimento clássico 
da Pilha de Daniell 

Montar com auxílio dos 
participantes uma pilha 
de limão e conseguir 

acionar um dispositivo 
eletrônico com a mesma 

Limões; batatas; 
facas; eletrodos 

de Cu e Zn; 
multímetro; 
calculadora 

E
ta

p
a
 4

 5. 
Sistematização 
e  elaboração 
do plano de 

trabalho 

Ligas metálicas, 
pilhas, nobreza dos 

metais, potenciais de 
redução e cálculo de 

ddp 

Exemplificar a 
ocorrência de reações 

eletroquímicas e 
diversas situações 

Leitura e discussão 
sobre os fenômenos de 
"choque" que ocorriam 

em pacientes em 
clínicas odontológicas; 
planejamento com os 

alunos de como será a 
investigação para 

confirmar ou não as 
hipóteses 

Artigo científico 
"Uma  Pilha na 

Boca" 

E
ta

p
a
 5

 

6. Obtenção de 
Dados (uso do 

aparato 
“Decomposição 

de pilhas em 
soluções  
aquosas”) 

Reações redox; 
descarte inadequado 
de pilhas e baterias; 

eletrólise; pH; 
formação de gases no 

processo 
eletroquímico 

Coletar dados 
empíricos sobre  a 

temática com auxílio 
do questionários 

acerca da 
Decomposição de 

Pilhas em Soluções 
Salinas Gelatinosas; 
verificação do pH da 

solução; verificar 
mudança de coloração 

da solução 

Debater as reações 
químicas envolvidas no 
meio, evidenciadas pela 

geração de produtos 
coloridos nos polos da 

pilha; verificar a relação 
entre pH e mudança de 
coloração da solução 

com poluição química do 
meio através da reação 
eletrolítica ocasionada 
pelo descarte da pilha; 
produzir uma lista com 

os termos eletroquímicos 
debatidos na aula 

Pilhas 
descartadas; 
garrafas PET; 
estilete; ágar; 

cloreto de sódio; 
água destilada; 
ferricianeto de 

potássio e 
solução alcóolica 
de fenolftaleína 

1% 

E
ta

p
a
 6

 

7.Comunicação 

Eletroquímica; 
oxirredução; polos; 
eletrodos; tabela de 

potenciais; nóx; 
descartes de pilhas e 

baterias no meio 
ambiente 

Pontuar os principais 
termos eletroquímicos 
estudados durante a 

intervenção; identificar 
impactos ambientais 

do descarte 
inadequado de pilhas e 

baterias no meio 
ambiente 

Conceituar os termos 
eletroquímicos 

construídos na etapa 
anterior; identificar 
pontos de coleta no 
bairro para descarte 

adequado de pilhas e 
baterias 

Papel; lápis e 
caneta 
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Quadro 8 – Parâmetros de análise de dados para as respostas dos alunos 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

*O sufixo “A” é adicionado ao critério de avaliação quando há um elemento 

artístico/alternativo (elementos não-verbais) que agreguem no entendimento do 

raciocínio químico proposto. 

 

 

 

Categoria 
Critério de 

Enquadramento 

Exemplo Prático (O que é uma reação 

redox?) 

RS 

Apropriação adequada de 

conhecimentos químicos 

científicos para responder o 

que se propõe 

"É uma reação química espontânea que envolve 

migração de elétrons, ocasionando processos 

simultâneos de redução e oxidação, sendo 

evidenciados pela variação do número de 

oxidação das espécies envolvidas" 

RPS 

Utilização de conhecimentos 

parciais sobre a temática, 

demonstrando saber do que 

se propõe 

"Processo que envolve troca de elétrons, 

principalmente com metais" 

RSA           

ou RPSA 

Critérios supracitados 

somados ao uso de 

recursos não-textuais como 

ilustrações, esquemas e 

equações 

"A+2 + B•   A+1 + B+1" 

RI 

Demonstração de conteúdos 

paralelos que não 

respondem ao que se 

propõe 

"Corrente elétrica" 

NR 
Não preencher a lacuna 

designada ao questionário 
- 
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3.5.3.1 Aspectos detalhados para realização da intervenção 

A sequência didática foi aplicada durante oito aulas com uma turma do 

3°ano do ensino Médio, estas aulas ocorreram em quatro semanas e cada 

encontro teve a duração de 100 minutos. 

Na primeira aula (aula 1), ocorreu uma conversa com o alunos 

relacionando as instruções pertinentes ao bom desenvolvimento da sequência 

didática, tais como: 1) as atividades a serem realizadas em cada aula deve ser 

entregue no mesmo dia; 2) de acordo com a professora da disciplina de 

química da escola, a efetiva participação nas atividades propostas resultaria  

numa pontuação que iria compor a nota da segunda unidade letiva; 3) durante 

a vivência da sequência didática os alunos serão organizados em grupos de 

cinco, mediante a afinidade entre eles, e a composição destes grupos deverá 

ser a mesmas nos quatro encontros previstos; 4) fica vetada a troca de 

informações entre os grupos, caso os alunos sintam-se com dúvidas, devem 

procurar o professor para que este possa atuar como mediador do processo de 

aprendizagem. 

3.5.3.2 Aplicação da situação problema e hipóteses desenvolvidas (Primeira 

etapa) 

Após a apresentação das referidas instruções, os alunos foram 

organizados em seis grupos de cinco integrantes cada grupo, sendo 

apresentada aos mesmos a situação problema elaborada em uma folha 

impressa para cada grupo. Tendo os alunos a situação problema em mãos, o 

professor os conduziu na leitura da mesma, e observou as atitudes e hipóteses 

formuladas (POZO, 1998).  

A primeira atividade da SD constou na aplicação de uma situação 

problema (quadro 9) proposta pelas pesquisadoras que envolvia o descarte de 

pilhas e baterias e as consequências das destinações indevidas deste tipo de 

material. Foi sugerido aos grupos de alunos (G1, G2, G3, G4, G5 e G6) que 

descrevessem com textos e desenhos ou a construção de mapas mentais para 

auxiliar na resolução do que se era proposto no problema. 
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Iniciar uma sequência didática a partir de uma situação problema com 

características socioambientais relacionadas ao descarte de pilhas e baterias 

foi extremamente importante para estimular o interesse dos alunos e levantar 

os conhecimentos prévios. Este levantamento foi de extrema relevância para a 

seleção e elaboração dos recursos didáticos adotados na sequência didática. 

De acordo com Silva e Soares (2013) o professor ao considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos, e ao propor atividade cuja construção do 

conhecimento parte dos saberes iniciais do aluno, possibilita a superação da 

estabilidade do senso comum e aquisição do conhecimento com base em 

concepções científicas.  

Diante desta perspectiva, elaboramos o problema descrito a seguir, 

tomando como base a definição de Carvalho (2018), que foi o ponto de partida 

para que os alunos se posicionem, evidenciando suas hipóteses quanto ao 

processo de resolução (momento de ativação das concepções prévias). O 

enunciado traz de forma contextualizada conhecimentos eletroquímicos 

associados ao descarte de pilhas e baterias no meio ambiente como ilustrado 

no quadro 9. 

Esta etapa proporciona o levantamento dos conhecimentos prévios. 

Para Ferreira, Hartwig e Oliveira (2010) em uma proposta investigativa, faz-se 

necessário a explicitação dos conhecimentos prévios disponíveis sobre a 

atividade, sem os quais se torna impossível a sua realização.  Para analisar as 

repostas na situação problema utilizamos o quadro 10 a seguir, baseando-se 

em Lacerda (2008) e Silva et al., (2016). A aplicação da situação problema 

pelos alunos pode ser observada na figura 25. 
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Quadro 9: Situação problema proposta na SD 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma equipe de educação ambiental da EMLURB (Empresa de Manutenção e 

Limpeza Urbana) realizou, nos bairros da cidade do recife, uma campanha de 

sensibilização sobre o lixo urbano que é constituído por cerca de 1% de 

resíduos sólidos contendo elementos tóxicos. Eles mostraram que entre 

esses elementos estão metais pesados como cádmio, chumbo e mercúrio, 

componentes de pilhas e baterias, que são perigosos à saúde humana e ao 

meio ambiente. Durante o trabalho realizado destacaram a legislação vigente 

(Resolução do CONAMA n° 257/1999) que regulamenta o destino de pilhas e 

baterias após seu esgotamento energético e determina aos fabricantes e/ou 

importadores a quantidade máxima permitida desses metais em cada tipo de 

pilha/bateria, porém o problema persiste.  

Nesse contexto responda: Qual a relação entre o vazamento das substâncias 

presentes nas pilhas e baterias com a natureza dos metais pesados e os 

danos à saúde humana e ao meio ambiente? Em relação ao local de descarte 

de pilhas e baterias, qual local é mais propício para ocorrer à contaminação 

do solo com metais pesados, no lixão ou aterro sanitário?  Descreva (com 

textos e desenhos ou construção de mapas mentais) uma possível medida 

que poderia contribuir para acabar definitivamente com a poluição ambiental 

por metais pesados destacados no texto. 
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Quadro 10: Parâmetros de análise para a situação problema 

Categoria Critério de Enquadramento 

P1 

RS 

Quando o aluno com base no conhecimento científico descreve a contaminação do solo 

provocada pelas reações espontâneas e não-espontâneas (redox) das substâncias 

presentes na pilha 

RPS 
Quando o aluno descreve a contaminação do solo provocada pelas espécies de natureza 

metálica, mas não a relaciona com as reações redox do meio 

RI 
Quando o aluno não deixa claro que a contaminação tem relação com os componentes 

presentes nas pilhas e baterias 

NR Não preencher a lacuna designada ao questionário 

Exemplo 

 (RS) 

“O perigo do descarte das pilhas e baterias está no fato de que, se elas forem descartadas 

incorretamente, elas podem ser amassadas ou estourar, deixando vazar o líquido tóxico de 

seus interiores. Essas substâncias se acumulam na natureza pois não são biodegradáveis, 

isto é, elas não se decompõem e por isso podem contaminar o solo e a água. Nos lixões ou 

nos aterros sanitários as pilhas e baterias se oxidam como resultado da exposição ao sol e 

à chuva. Com isso, o invólucro é rompido e os metais pesados se misturam ao chorume do 

lixo” (PAIVA et al,  2017)  

P2 

RS 
Quando o aluno opta pelo lixão, já que este é um local a céu aberto, propício à 

contaminação no solo, águas e ar 

RPS 
Quando o aluno opta pelo aterro ao invés do lixão, mostrando que ele não diferencia bem 

os tipos de tratamento de resíduo que ocorrem em cada ambiente 

RI Quando o aluno não especifica o local para ocorrer a contaminação 

 

Exemplo 

(RS) 

“Com o passar do tempo, ocorre inevitavelmente a contaminação de plantas, solos, e 

lençóis freáticos, devido a corrosão da blindagem da pilha disposta em aterros ditos 

controlados e lixões” (KEMERICH et al, 2012) 

P3 

RS 
Quando o aluno cria uma estratégia viável para solucionar o problema levando em 

consideração a sensibilização da população quanto ao descarte inadequado 

RPS Quando a tática escolhida baseia-se em paliativos como recursos para solucionar o caso 

RI Quando o aluno não propõe uma estratégia coerente para solucionar o problema 

Exemplo 

(RS) 

“A solução para o problema passa obrigatoriamente pela conscientização/educação da 

população e aplicação de legislações que regulamentem a fabricação, coleta, disposição e 

tratamento tecnologicamente sustentável deste tipo de resíduo” ((MANTUANO et al, 2011) 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Figura 25: Fotografia dos alunos durante a aplicação da situação problema 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

3.5.3.3 Aula dialogada com os participantes (Segunda etapa) 

Na segunda etapa da SD foi ministrada uma aula dialogada sobre a 

temática Eletroquímica no Cotidiano e como fenômenos desta classe de 

reações químicas eram vistas em nossos âmbitos sociais. A aula foi 

centralizada no estudante, livre para questionamentos e com a participação 

voluntária deles. Nesse momento foi possível perceber a emergência da 

dimensão pedagógica, estabelecida por Méheut (2005), por meio da 

participação dos alunos na discussão dos conceitos eletroquímicos, a partir de 

colocações, descrições de exemplos e esclarecimentos de dúvidas. Toda a 

aula foi mediada pela professora e o conhecimento trabalhado pelos 

estudantes contribuiu bastante para as próximas etapas propostas na SD. 

 Essa atividade também teve como finalidade coletar algumas 

concepções prévias dos participantes, além de definir e discutir conceitos-

chaves para o estudo da eletroquímica. No material didático produzido 

(apêndice 4), foram debatidos fenômenos como a corrosão em navios 

petroleiros, o escurecimento de alimentos e a fotossensibilidade de algumas 

lentes. 

 Nesta aula foi apresentado os principais conceitos, tais como: o objeto 

de estudo da eletroquímica, pilhas, oxidação, redução, número de oxidação, 

reações redox, potencial de oxidação e redução, tipos de pilhas e eletrólise. O 
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objetivo desta aula foi realizar uma abordagem teórica do conteúdo articulada 

ao problema proposto.  

Nessa aula, foi usada a observação participante como instrumento de 

coleta de dados, que constou do registro de falas/participação dos estudantes 

em alguns momentos durante a aula presentes nas filmagens. 

3.5.3.4 Experimento da pilha de limão e batata (Terceira etapa) 

Após definidos e discutidos os principais conceitos eletroquímicos 

(oxidação, redução, número de oxidação, pilha, cálculo de ddp e Pilha de 

Daniell) foi solicitado aos estudantes a montagem de uma pilha (sem roteiro) a 

partir de pedaços de limão e de batata inglesa, podendo comutá-las entre si, 

utilizando eletrodos de cobre e zinco, a fim de aferir o potencial gerado pela 

reação e proporcionar o acionamento de um dispositivo eletrônico (calculadora) 

disponibilizado. Os participantes montaram as pilhas intercalando limões e 

batatas em arranjos do tipo série e paralelo. 

Nas aulas 4 e 5 (geminadas) os alunos em grupo participaram da 

realização da atividade experimental, que teve como objetivo, relacionar o 

conteúdo teórico ao prático, apropriando-se dos aspectos do conteúdo, a fim de 

motivá-los e buscar promover conflitos cognitivos, possibilitando a construção 

de concepções para solucionar os problemas às questões propostas (busca 

por informações). Neste sentido, os alunos foram levados a refletir sobre os 

conceitos de eletroquímica (espontaneidade das reações redox) envolvidos nos 

experimentos. Cada grupo realizou a construção de uma pilha com frutas 

cítricas e batata (pilha incomum), visando demonstrar que podemos utilizar o 

fluxo de elétrons, obtidos a partir de reações químicas, para fazer uma 

calculadora digital funcionar, por exemplo. Também mostrar que algumas 

espécies presentes nas pilhas são responsáveis pela produção de corrente 

elétrica. A atividade experimental foi realizada em sala de aula, tendo duração 

de 50 minutos (como podemos ver na figura 26).  
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Figura 26: Alunos durante a montagem das pilhas de limão e batata 
 (A): instruções de utilização do multímetro; (B): tentativas iniciais de 

montagem: (C): utilização arranjos em série e paralelo e (D): Acionamento do 
dispositivo eletrônico  

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Um dos objetivos implícitos nesta fase da SD seria desvincular a ideia de 

“pilha” simplesmente das pilhas comerciais ou do experimento desenvolvido 

por Daniell. A discussão do experimento se baseou nos fatores que poderiam 

influenciar no valor na ddp observado no multímetro.  

Durante o experimento foi questionado aos alunos a respeito de: qual 

espécie química sofre oxidação ou redução; o fenômeno que acontecia no 

cátodo e no ânodo; polaridade dos eletrodos; para contribuir no avanço da 

aquisição dos conhecimentos acerca das reações redox.  
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Ainda nestas aulas a professora fez uso de um painel (anexo 1) com a 

tabela do potencial de redução de alguns metais e os principais tipos de pilha. 

De posse deste painel foi explorado o conceito de potencial de redução, 

diferença de potencial e interpretação destes para a previsão da 

espontaneidade das reações redox. Após a realização dessa atividade, a 

professora auxiliou os alunos nas dificuldades de aprendizagens encontradas 

durante o processo de resolução das questões (quadro 11). Este momento 

durou 50 minutos, totalizando nesta etapa um encontro de 100 minutos. Os 

instrumentos de coleta de dados utilizados foram a observação participante, os 

registros de atividade como: fotografias e resolução de questões pelos alunos 

durante e após a execução do experimento. 

Quadro 11: Questionário referente ao experimento de pilha de limão e batata 

Q1 - Que tipo de reação ocorreu? Justifique. 

Q2 - Quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Como você chegou a 

essa conclusão? 

Q3 - Escreva as semirreações que ocorrem no processo. 

Q4 - Escreva a equação química global que representa o processo? 

Q5 - Desenhe a pilha de limão indicando:  

  Eletrodos metálicos 

 Cátodo e ânodo 

 Sinais do cátodo e do ânodo 

 Potencial medido 

 

 
 
3.5.3.5 Sistematização e elaboração do plano de trabalho (Quarta etapa)  

Na aula 6 a professora forneceu um texto de sistematização (Uma Pilha 

na Boca) presente no anexo 3, que segundo Carvalho (2017), é um etapa 

muito importante no ensino por investigação, não somente para repassar todo 

o processo da resolução do problema como também o produto do 

conhecimento discutido nas aulas anteriores, isto é, os principais conceitos e 

ideias surgidas. Ambos agora são discutidos numa linguagem mais formal, 

porém que seja compreensível pelos alunos, pois a sistematização dessa 
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linguagem mais formal torna-se necessária, a fim de se promover uma 

alfabetização científica. Após a leitura do texto, os estudantes tiveram que 

responder quatro quesitos referentes ao conteúdo ali contido, utilizados como 

instrumento de coleta de dados nesta etapa (quadro 12).  

Quadro 12: Questionário referente ao texto de sistematização 

Q1- Hábitos de higiene impedem a formação de cáries e, consequentemente, 

reduzem o uso de obturações. Ao usar o fio dental e escovar os dentes, estamos 

retirando resíduos de açúcar, que podem servir de alimento para bactérias 

causadoras de cárie. Qual é o efeito da deficiência na escovação para a 

população de bactérias? 

Q2 – Qual é a ddp entre o alumínio e o componente de maior potencial de 

redução do amálgama dentário? 

Q3 – Considerando que ocorra uma pilha entre o ouro e cada uma das ligas 

metálicas apresentadas, qual dessas pilhas apresentaria a maior força 

eletromotriz? Qual seria seu valor? 

Q4 – Eletromotriz é a força que tende a estabelecer corrente elétrica. Sabe-se que 

a corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons que migram de um ponto a 

outro. Pesquise na internet, dicionários ou na biblioteca da sua escola ou cidade o 

significado da palavra motriz e relacionando-o à definição de eletromotriz. 

Justifique a existência de corrente elétrica. 

 

Etapa de suma importância, pois permitiu aos alunos levantarem 

questões referentes aos termos eletroquímicos, conseguindo selecionar as 

informações relevantes do texto e relacionar a leitura aos diferentes momentos 

da atividade experimental, citada na etapa 3. O material trabalhado foi utilizado 

para análise de dados, quanto aos termos científicos vivenciados, tais como: 

potencial de redução, potencial de oxidação, potencial da pilha, notação de 

uma pilha eletroquímica, entre outros. A figura 27 ilustra as ações realizadas 

nessa etapa da SD. 

Nesta fase planejou-se a manipulação no aparato experimental 

(elaboração do plano de trabalho de como seria a investigação para confirmar 

ou não as hipóteses), em dois momentos, devido ser uma etapa de suma 
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importância na busca e construção de dados. No primeiro momento 

trabalhamos com os grupos G2, G3 e G4; no segundo momento trabalhamos 

com os grupos G1, G5 e G6.  

Figura 27: Fotografia dos alunos durante a aplicação da sistematização 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

3.5.3.6 Obtenção de dados / uso do aparato: “Decomposição de pilhas em 

soluções aquosas” (Quinta etapa) 

Na penúltima etapa, aula 7 da SD proposta, recorreu-se ao uso de um 

aparato experimental intitulado “Decomposição de pilhas em soluções salinas 

gelatinosas”, com intuito de simular o descarte de pilhas em meios aquosos e 

como as reações eletroquímicas podem impactar no equilíbrio do sistema em 

que elas estão inseridas.                             

 Nesta etapa os sujeitos da pesquisa propuseram a substituição da 

gelatina do aparato por apenas água. O procedimento foi realizado pelos seis 

grupos distribuídos na sala de aula, em dois momentos. O decorrer das 

reações foi constantemente monitorado pelos alunos à medida que os mesmos 

tomavam anotações sobre as peculiaridades do experimento. Esta etapa tem o 

objetivo de encontrar informações para ajudá-los na resolução do problema 

proposto na atividade. 

Os grupos de alunos manipularam o aparato experimental (descrito no 

quadro 13), decomposição de pilhas em soluções gelatinosas na busca de 
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relações e dados para a possível resolução do problema, ocorrendo um debate 

no grupo gerando conclusões prévias. Segundo Carvalho (2013), o objetivo do 

aparato experimental é fazer com que os estudantes realizem anotações, 

analisem dados, elaborem gráficos e tabelas. A justificativa da escolha do 

experimento baseou-se na potencialidade de impactos nos estudantes, sendo 

este uma simulação do descarte inadequado de pilhas e baterias no meio 

ambiente (temática da SD).  

Quadro 13: Procedimento experimental do aparato 

Objetivo 

Mostrar visualmente a deterioração acelerada das pilhas em solução salina 

através de reações químicas coloridas identificando os íons Fe+2 e a alcalinidade 

da própria pilha 

Materiais e Regentes 

 Ágar 

 Cloreto de sódio (P.A) 

 Ferricianeto de sódio (P.A) 

 Solução Alcóolica de fenolftaleína 1% 

 Béquer de 500 mL 

 Garrafas PET (2L) 

 Pilhas AA 

 Estilete 

 Régua 

Procedimento 

1) Utilizar um recipiente obtido pelo corte de uma garrafa PET de dois litros 

cortada na altura de 6,0 cm.  

2) Adicionar 2,5 g de ágar em 200 mL de água em ebulição, agitar até 

completa dissolução. A solução deve ficar translúcida. 

3) Com a solução ainda morna, adicionar 3,0 g de cloreto de sódio; 0,067 g de 

ferricianeto de sódio e 0,67 mL de solução de fenolftaleína 1% 
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Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: a observação 

participante; os registros de participação como: fotografias e resolução de 

questões (quadro 13) pelos alunos durante e após a execução da tarefa. A 

figura 28 ilustra as ações realizadas nessa etapa da SD. 

Foi solicitado aos estudantes após a execução do experimento e 

resolução das questões a produção de uma lista com os principais termos 

eletroquímicos estudados durante as etapas anteriores da SD. Este material 

será abordado na etapa posterior para fins conceituais. 

Para Santos et al., 2018, os conteúdos que envolvem eletroquímica são 

frequentemente mencionados por docentes e estudantes como um assunto que 

representa grande dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. O autor 

relata que os termos utilizados nas pilhas como cátodo, ânodo, eletrodo 

positivo e eletrodo negativo são confundidos pelos estudantes, devido a 

4) Em seguida coloca-se a pilha tipo AA no centro do recipiente. Nesta etapa a 

solução deve ainda estar aquecida. 

5) Acompanhar o experimento e tomar anotações. 

Questionário 

Q1- Ao depositar a pilha na água ocorre alguma reação? Como chegou a essa 

conclusão?  

Q2 – Qual seria a melhor maneira para acabar com a poluição ambiental 

provocada pelo descarte inadequado de pilhas e baterias? 

Q3 – Quando descartamos as pilhas no lixão elas podem contaminar o meio 

ambiente? Justifique sua resposta.   

Q4 - Vocês acham que ocorre eletrólise nesse procedimento? Justifique sua 

resposta. 

Q5 - Quais foram os produtos dessas reações no polo positivo e negativo? Como 

explicar esse fenômeno? 

Q6 - Observando o experimento, a oxidação ocorre no polo negativo ou positivo? 

Justifique sua resposta. 

Q7 - Verifique o pH do meio e discuta se ele está de acordo com o esperado. Por 

que está questão é importante? 
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detalhes muito semelhantes desta ciência. Diante destas dificuldades, o 

experimento acima é um método alternativo para facilitar o ensino e a 

compreensão da eletroquímica, associando a teoria com a prática de uma 

forma contextualizada. 

Figura 28: Montagem da aparto experimental, onde (A): aspecto visual no início 
do experimento; (B): aspecto visual após decorrido um certo tempo do 

experimento: (C): sistema gelificado de referência e (D): aspecto do aparato em 
outras matrizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

3.5.3.7 Comunicação dos resultados (Sexta etapa)  

Na aula 8, todos os grupos foram dispersos em um grande círculo, onde 

foram debatidos os conteúdos contemplados pela SD desde a primeira etapa. 

Para Carvalho (2017) essa etapa é de suma importância, pois o fazer ciência 

não se encerra nos procedimentos usuais: tirar medidas, fazer observações, 

A B 

C D 

Oxidação do aço: (+) 
Fe(s)    Fe 2+

(aq)  +   2e-  

Redução da água: (-) 
2H2O + 2e- H2(g)  +  2OH-

(aq) 
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levantar hipóteses a ser testadas, interpretar dados, entre outros;  mas vai 

além, também é fundamental para a atividade científica, por consequência para 

o ensino de ciências, a capacidade do aluno debater suas ideias e escrever 

sobre o tema.   

O fechamento do SD se deu pela etapa de comunicação dos resultados, 

onde o ponto crucial foi o debate coletivo entre os grupos, sobre todos os 

conteúdos trabalhados. Concluída a comunicação a pesquisadora devolveu as 

listas de termos eletroquímicos produzidas pelos grupos na etapa anterior, a 

fim destes preenchessem as lacunas adjacentes com os respectivos conceitos. 

Em seguida, as definições elaboradas foram socializadas no grande grupo para 

o fechamento da SD. O critério de avaliação nessa etapa foi a atitudinal. Nessa 

aula, foi usada a observação participante como instrumento de coleta de 

dados, que constou do registro de falas/participação dos estudantes e a 

produção de uma lista com os principais termos eletroquímicos. 

Foi discutido entre os grupos a questão da coleta dessas pilhas no bairro 

onde eles moram. Após essa discussão eles propuseram identificar os 

principais pontos de coleta próximos à escola, como lotéricas, farmácias e 

supermercados. Outro ponto importante foi à questão da educação ambiental 

levantada pelos alunos, que boa parte da comunidade escolar se sensibilizaria 

quanto aos impactos ambientais provocados pelo descarte inadequado das 

pilhas e baterias. Sendo assim, para finalizar a pesquisa, eles construíram um 

papa-pilha que foi instalado na escola. Utilizaram garrafão de água mineral 

vencido e tinta spray. Eles demonstraram muita motivação e criatividade na 

confecção deste papa-pilha conforme pode ser observado na figura 29. 
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Figura 29: Montagem do Papa-Pilhas feita pelos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

 

No capítulo seguinte serão abordadas as análises feitas com os dados 

coletados dos participantes da pesquisa durante as etapas da SD proposta 

para uma turma de ensino médio. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados estão qualitativamente discutidos e apresentados em 

gráficos contendo os percentuais de respostas enquadradas nas seguintes 

categorias: Resposta Satisfatória (RS); Resposta Parcialmente Satisfatória 

(RPS); Resposta Insatisfatória (RI) e Nenhuma Resposta (NR) – conforme 

descrito nos quadros 8 e 10 do presente trabalho. 

4.1 LEVANTAMENTO DAS HIPÓTESES 

A situação problema, descrita no quadro 9, foi aplicada com a finalidade 

de coletar as concepções prévias dos alunos. Sua análise foi fundamental para 

o planejamento das demais atividades da SD. As respostas obtidas nas 

questões foram avaliadas de acordo com o quadro 10. Também foi observado 

o modo como os estudantes colaboravam entre si na busca da solução do 

problema e se apresentavam comportamento que indicava uma aprendizagem 

atitudinal, como também se eles discutiam e buscavam ideias que servissem 

de hipóteses. Isso indica uma aprendizagem processual do grupo 

(CARVALHO, 2017). As estatísticas são ilustradas na figura 30. 

Figura 30: Análise da situação problema 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Na figura 30 observa-se que para a primeira questão (Q1) obteve-se 

uma alta percentagem de respostas caracterizadas como Resposta 

Parcialmente Satisfatória (RPS) porque apenas o grupo G5 apresentou 

Resposta Insatisfatória (RI). Os integrantes mencionaram a relação do 

vazamento com a toxicidade dos componentes de pilhas e baterias, contudo 

nenhum dos grupos foi capaz de associar os processos químicos internos às 

reações oxirredutivas.  

As respostas da segunda questão (Q2) demonstraram que a maior parte 

dos grupos (G3, G4, G5 e G6) atribuem ao lixão à locação mais propícia para a 

contaminação do meio ambiente por descarte inadequado desse tipo de 

material, obtendo-se assim uma alta percentagem de Respostas Satisfatórias 

(RS). Um terço dos grupos (G1 e G2) indicaram Respostas Insatisfatórias (RI) 

pois, não especificaram onde seria o local mais vulnerável a esse evento. Suas 

sentenças eram vagas em relação ao que se pedia, onde eles abordaram 

outros enfoques como o descarte adequado desses produtos e não sua 

deposição em lixões ou aterros (figura 30). 

O terceiro questionamento (Q3) apresentou alta percentagem de RPS 

porque apenas o grupo G1 se destacou apresentando Resposta Satisfatória 

(RS). Os materiais produzidos continham estratégias para sanar a problemática 

disponível, porém apenas o G1 mencionou a importância da educação 

ambiental da população para que a situação não se propague ao longo do 

tempo. Por esse motivo que a resposta dos estudantes foi categorizada com 

RS (figura 30). 

Na figura 30 observa-se que as Respostas Satisfatórias (RS), em 

vermelho, estão em menor proporção em relação à soma das respostas RPS e 

RI. Isto indica que a maioria dos alunos não demonstrara ter conhecimentos 

satisfatórios sobre a temática do descarte correto de pilhas e baterias. 

Demonstrando que eles possuem poucos conhecimentos prévios sobre o 

assunto. Podemos verificar um exemplo de RSA para Q3 na (figura 31).  

O quantitativo referente à categoria RPSA, produziu redes cognitivas 

menos complexas ou que não demonstravam tanta linearidade no fluxo de 
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ideias e como eles se correlacionam na temática sugerida. Dentro do processo 

avaliativo, só foram utilizados critérios que atendiam ao conceito quimicamente 

correto e coesão nas respostas dos estudantes (a aptidão artística dos alunos 

não foi levada em conta em nenhum caso).  

Figura 31: Material produzido pelos estudantes enquadrado com RSA  

 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 Durante esta etapa os alunos levantaram algumas hipóteses (perguntas) 

de suma importância para o desenvolvimento do trabalho. A primeira delas foi: 

como as pilhas são capazes de gerar energia elétrica? Todos os grupos 

disseram que uma possível medida para acabar definitivamente com a poluição 

ambiental por metais pesados destacados no texto seria descartar as pilhas em 

um recipiente adequado. O grupo 5 destacou que esse lugar adequado que 

denominado de “lixo eletrônico” deveria ser instalado nos espaços urbanos com 

maior circulação de pessoas.  

4.2 AULA DIALOGADA COM OS PARTICIPANTES 

As dificuldades encontradas nesse segundo encontro foram as analogias 

utilizadas durante o processo que trouxeram à tona concepções errôneas sobre 

alguns aspectos eletroquímicos. Durante a aula, estudantes sempre 
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ressaltavam que os processos eletroquímicos geravam produtos com 

coloração, tendo em vista que nós havíamos debatido sobre a corrosão e 

escurecimento da maçã. Sempre fora ressaltado que estas características são 

particulares de cada caso, e que não há uma generalização na tendência 

proposta pelos alunos. 

A aula também foi utilizada para levantar os conhecimentos prévios dos 

alunos, porém percebeu-se que eles possuíam poucos conhecimentos a cerca 

dos termos eletroquímicos, tais como: ânodo, cátodo, eletrodo, eletrólito, 

redução, oxidação, potencial de redução e oxidação, agente oxidante e agente 

redutor. 

Dentro da intervenção houve um momento que ultrapassou o esperado 

no planejamento da SD. Ao coletar as concepções dos participantes, estes 

citaram várias vezes métodos conservativos/retardatários em relação aos 

processos de oxidação. Exemplos que envolviam os conceitos de acidez e 

principalmente cinética química. A partir do detalhamento do processo de 

pintura de uma bicicleta foi possível abordar e discutir alguns aspectos de 

cinética reacional, superfície de contato e caráter oxidante ou redutor de 

espécies químicas envolvidas nas reações supracitadas. Também foram 

mencionados por alguns estudantes, os diferentes tipos de pilhas que existem, 

onde os mesmos citaram as pilhas alcalinas, as de mercúrio e as baterias de 

carro que contém chumbo, e que os fabricantes destas baterias têm obrigação 

de recolher as mesmas após o uso, devido ao impacto ambiental causado por 

elas. 

A análise dos conhecimentos prévios dos estudantes foi de extrema 

importância para a seleção e elaboração dos recursos didáticos adotados na 

SD deste trabalho, pois conforme Silva e Soares (2013) o professor ao 

considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, e ao propor atividades 

cuja construção do conhecimento parte dos saberes iniciais dos alunos, 

possibilita a superação da estabilidade do senso comum e aquisição do 

conhecimento com base em concepções científicas. 
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4.3  EXPERIMENTO DA PILHA DE LIMÃO E BATATA 

 

Aspectos como acidez do meio, umidade relativa dos materiais e 

arranjos (série ou paralelo) foram abordados durante o experimento. Os 

participantes criaram hipóteses para explicar as mudanças observadas nos 

valores de voltagem. Todas as pilhas construídas foram testadas para ligar 

uma calculadora. 

Um aspecto recorrente na discussão englobava a razão da não 

formação do cobre metálico, analogamente à pilha de Daniell e a não 

necessidade de ponte salina no módulo. Fez-se necessário o debate sobre 

quais reações poderiam estar ocorrendo em cada polo e como o gás 

hidrogênio se formava, tendo em vista que seu potencial de redução era o 

maior na pilha (não havia íons Cu (II) para formar Cu(s)). Os alunos 

demonstraram ter certa dificuldade de abstração no início do experimento em 

relação aos meios orgânicos das matrizes alimentícias, que continham 

principalmente água, e desta forma haveria o transporte de elétrons no 

sistema. Este fato ocasionou a omissão do tubo em U (ponte salina) utilizado 

por Daniell na sua célula eletroquímica. Nesta etapa os alunos perceberam e 

indagaram como ao longo do experimento as pilhas geravam energia elétrica.  

A montagem do experimento (pilha de limão e batata) permitiu aos alunos 

perceberem que existem transformações químicas que geram energia elétrica, 

paralelamente possibilitou o conceito de oxirredução. 

Nesta etapa, o grupo 3 (G3) percebeu que a diferença de potencial (ddp) 

era maior quando eles utilizavam limão, ao invés de batatas. Todos os grupos 

observaram que só conseguiam ligar à calculadora se os cabos do voltímetro 

estivessem na posição correta, que é quando aparece a voltagem positiva. 

Outro fator importante foi que todos os grupos consultaram a tabela de 

potencial de redução, disponível na sala, conforme presente no anexo 1. A 

partir da consulta, perceberam que o cobre tinha o potencial de redução maior 

que o zinco. A partir deste conhecimento identificou que o eletrodo de zinco 

sofria oxidação e era o polo negativo da pilha, conhecido como ânodo. Foi 



   

94 

 

Sequência Didática Investigativa Para O Ensino De Eletroquímica  

Abordando O Descarte De Pilhas E Baterias 

 
levantado pelos alunos que os elétrons não se perdiam e eram transferidos do 

ânodo para o cátodo.  

Devido ao fato de não seguir nenhum roteiro, o grupo 5 apesar de saber 

que o zinco reage, eles não o introduziram no limão, sendo assim o voltímetro 

apresentava uma voltagem igual a zero. Quando a professora perguntou pelo 

eletrodo de zinco, eles o introduziram no limão e verificaram uma voltagem de 

1,23 V, concluindo que antes não estava ocorrendo a reação redox. A 

professora pediu para eles inverterem os cabos do voltímetro e eles verificaram 

que o potencial ficou negativo, e que os eletrodos tinham que ficar na posição 

correta.  

Após a realização do experimento, os alunos responderam o 

questionário descrito no quadro 11. As análises das repostas são apresentadas 

na figura 32. 

 

Figura 32: Análise das questões ministradas no experimento da pilha de limão 

e batata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Observa-se na figura 32 que na primeira questão do experimento (Q1- 

Que tipo de reação ocorreu? Justifique), a maioria dos grupos (G1, G3, G4 e 

G6) apresentaram RS, porque eles descreveram com certa coerência como 

ocorre a reação redox nessas pilhas. As RPS e RI não atendiam 

completamente ao que se pedia ou por serem pobres em relação aos termos 

eletroquímicos adequados para cada entidade. 

Em relação a segunda questão (Q2- Quem é o agente oxidante e quem 

é o agente redutor? Como você chegou a essa conclusão?) houve dois grupos 

(G3 e G6) que desenvolveram RPS. Este enquadramento foi aplicado porque 

os estudantes não justificaram claramente como concluíram qual espécie 

química era o agente redutor ou oxidante. Metade dos grupos (G1, G4 e G5) 

tiveram suas respostas classificadas como RI por associarem erroneamente o 

agente oxidante ao eletrodo de cobre e não os íons H+ do meio. Apenas o G2 

atribuiu ao hidrônio o papel de agente oxidante e ainda afirmou que o eletrodo 

de cobre tinha um papel de área de contato para o andamento da reação. 

A terceira questão foi em relação à escrita das semirreações solicitadas 

(Q3 - Escreva as semirreações que ocorrem no processo), cinquenta por cento 

dos grupos (G1, G4 e G6) as representaram de forma coerente. Os três grupos 

remanescentes apresentaram erros sistémicos que os levaram à categoria 

RPS. Dentro desses erros, destacam-se: a inversão do número subscrito por 

sobrescrito, a ausência das cargas dos cátions ou a representação errada do 

estado físico da espécie química. Entretanto nenhum dos grupos apresentaram 

RI. 

Na quarta questão (Q4 - Escreva a equação química global que 

representa o processo) foi requerido aos participantes a construção da 

equação global do processo redox discutido. Apenas três grupos (G1, G4 e G6) 

obtiveram êxito por completo nesta questão (RS). As repostas RPS de dois 

grupos foram devidas a erros representacionais das equações químicas como 

simbologia dos elementos e/ou subscritos inadequados. A resposta RI, de 

apenas um grupo, apresentava erros grosseiros como alterações na carga das 

espécies, falta de balanceamento e inadequações nas representações 

reacionais químicas. 
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Na quinta questão (Q5- Desenhe a pilha de limão indicando: Eletrodos 

metálicos; Catodo e ânodo; Sinais do cátodo e do ânodo; Potencial medido), a 

maior porcentagem dos grupos (G1, G3, G4 e G6) apresentaram respostas 

RPS porque fizeram desenhos pouco satisfatórios e por esquecerem a unidade 

observada na ddp da reação redox testada. O único grupo com resposta RI se 

deu porque os componentes do grupo não indicaram claramente a natureza 

dos eletrodos, polos e fluxo de elétrons para o que se pedia. Apenas o G2 

entregou uma representação com todos os pontos solicitados (RS). 

A partir dos dados obtidos nas questões referentes a essa etapa, 

destacou-se no quadro 14 algumas transcrições consideradas relevantes para 

o que se solicitava.  

 

Quadro 14: Questões do Experimento da pilha de limão e batata 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Questão Exemplo (RS) Justificativa 

Q1 

“Reação de oxidação, pois um perdeu 

elétrons causando a oxidação, o outro 

ganhou elétrons, tendo assim a redução”  

Notou-se a compreensão da relação 

simultânea entre os fenômenos de 

oxidação e redução 

Q2 

“O Zn é o agente redutor e o H
+
 é o 

agente oxidante. Pois o Zn está oxidando 

e o H
+ 

reduzindo”  

O grupo percebeu que o eletrodo de 

cobre não era o agente oxidante e sim 

os íons H
+
 

Q3 
“Zn  Zn

+2
 + 2é  Ânodo (oxidação) 

2 H
+
 + 2é  H2 Redução (cátodo)” 

O grupo escreveu as equações sem 

errar ou abstrair as cargas ou 

subscritos dos compostos 

Q4 “Zn + 2 H
+
  Zn

+2
 + H2  

O grupo escreveu as equações sem 

errar ou abstrair as cargas ou 

subscritos dos compostos 

Q5 

 

Os participantes representaram todos 

os componentes no esquema proposto 

de acordo com o experimento 

executado 
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Observa-se na figura 32 que das cinco questões, os estudantes tiveram 

mais dificuldade em responder a questão 2 por associarem erroneamente o 

agente oxidante ao eletrodo de cobre e não os íons H+ do meio. Esse erro é 

devido ao fato deles associarem essa pilha a da configuração de Daniel em 

que se usa solução de sulfato de cobre, na qual os íons Cu (II) são os agentes 

oxidantes. Enquanto que a questão 1 foi a que obteve-se maior porcentagem 

de repostas satisfatórias porque eles compreenderam a relação simultânea 

entre os fenômenos de oxidação e redução nessas pilhas. Em relação as 

demais questões, observa-se que a questão 3 não apresentou respostas 

insatisfatórias (RI) e que as questões 4 e 5 apresentaram baixa porcentagem 

de RI devido apenas a um grupo. As observações acima indicam que a 

experimentação investigativa foi capaz de propiciar ao aluno uma capacidade 

de construir seu próprio conhecimento científico, através de análises 

experimentais, compreendendo o significado teórico e a aplicabilidade para o 

experimento. Conforme Freitas et al. (2014) na experimentação de caráter 

investigativo, os experimentos são realizados pelos alunos e o professor 

assume a função de mediador. 

Em linhas gerais, nessa atividade os alunos puderam desenvolver 

habilidades características do ensino por investigação (elaboração de 

hipóteses e elaboração de conclusões) que foi conduzida com a mediação da 

professora a partir dos questionamentos feitos no momento da aula conforme 

citado por Carvalho (2013) e Carvalho (2018). 

4.4  SISTEMATIZAÇÃO 

Através das quatro questões solicitadas (Q1, Q2, Q3, Q4) descritas no 

quadro 12, percebemos que o aluno conseguiu sistematizar o que foi 

desenvolvido na sala de aula, pois na maioria das vezes, na fala oral, ele não 

consegue expressar todas as etapas desenvolvidas, mas na sistematização do 

conhecimento por meio da escrita e do desenho, isto torna-se mais evidente e 

eles conseguem justificar e estabelecer a relação com o cotidiano. A atividade 

escrita se revela importante, pois se apresenta como um instrumento de 

aprendizagem que realça a construção pessoal do conhecimento (CARVALHO, 

2013, p.13). 
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Em alguns momentos os alunos geraram observações como: “na pilha 

de limão o zinco oxidou-se devido ao fato de apresentar um maior potencial de 

oxidação”; “é por causa dessas reações que quando comemos balas com 

embalagem de alumínio temos uma sensação ruim”; “como vou identificar se o 

potencial é de oxidação ou redução, na prova do ENEM?”. O desempenho dos 

sujeitos foi avaliado como ilustrado na figura 33. 

Figura 33: Análise das questões ministradas na etapa de sistematização 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Na figura 33 observa-se que na questão 1 (Q1- Qual é o efeito da 

deficiência na escovação para a população de bactérias?) obteve-se uma 

equivalência nas categorias de respostas coletadas. Levando em conta o que 

se solicitava, alguns alunos só descreveram as consequências físicas de não 

escovar os dentes, como amarelamento ou geração de mau hálito, 

desvinculando do real motivo para a degradação das amálgamas, que seria 

causada pela grande proliferação de bactérias na boca (devido ao acúmulo de 

açúcar [substrato] no meio).  

Os dados da questão 2 (Q2 – Qual é a ddp entre o alumínio e o 

componente de maior potencial de redução do amálgama dentário?) indicam 
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uma maior porcentagem de respostas RS, onde os participantes demonstraram 

corretamente todas as semirreações e a equação global, inclusive obtiveram 

êxito no cálculo da ddp. Na classe de respostas RPS, alguns estudantes 

procederam corretamente todo o raciocínio eletroquímico requerido, contudo 

houve pequenos erros nas operações matemáticas, alcançando assim, valores 

diferentes do esperado. Foi considerada resposta RI a sentença de um único 

grupo que não formulou as equações de redução e tentaram apenas afirmar 

por extenso quais espécies sofreriam oxidação e redução.  

Na questão 3 (Q3 – Considerando que ocorra uma pilha entre o ouro e 

cada uma das ligas metálicas apresentadas, qual dessas pilhas apresentaria a 

maior força eletromotriz? Qual seria seu valor?) a maior porcentagem dos 

grupos apresentou resposta RS, onde, particularmente, a única resposta RPS 

abordava pilhas utilizando íons prata (I) isoladamente, sem considerar a 

presença do ouro (cátodo) no contexto descrito. Apenas um grupo não 

respondeu o problema proposto neste quesito (NR). 

Na resolução da questão 4 (Q4- Pesquise na internet, dicionários ou na 

biblioteca da sua escola ou cidade o significado da palavra motriz e 

relacionando-o à definição de eletromotriz. Justifique a existência de corrente 

elétrica) todos os participantes demonstraram certa facilidade em concluir o 

problema, tendo em vista que o glossário (eletrônico ou físico) foi de grande 

ajuda nessa etapa. O processo de associação epistemológica em relação ao 

termo “eletromotriz” foi alcançado sem grandes impasses e todas as respostas 

foram RS. 

 

Na figura 33 observa-se que exceto na questão 1, as demais questões 

apresentaram uma maior percentagem de respostas satisfatórias (em 

vermelho) que indica um bom desempenho dos alunos. 

 

Essa etapa foi de suma importância, pois permitiu aos alunos levantarem 

questões referentes aos termos eletroquímicos, conseguindo selecionar as 

informações relevantes do texto e relacionar a leitura aos diferentes momentos 

da atividade experimental, citada na etapa 3 da SD descrita no quadro 7. O 
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material trabalhado foi utilizado para análise de dados, quanto aos termos 

científicos vivenciados, tais como: potencial de redução, potencial de oxidação, 

potencial da pilha, notação de uma pilha eletroquímica, entre outros. Nesta fase 

planejou-se a manipulação do aparato experimental (elaboração do plano de 

trabalho de como seria a investigação para confirmar ou não as hipóteses), em 

dois momentos, devido ao fato de ser uma etapa de suma importância na 

construção de dados. Esses dados serão utilizados para a avaliação do nível 

de aprendizagem de eletroquímica durante o processo pedagógico. 

4.5 OBTENÇÃO DE DADOS (USO DE APARATO) 

A principal dificuldade percebida neste momento foi de que alguns 

grupos não propuseram que a formação dos produtos nos polos da célula era 

oriunda de uma eletrólise. O caráter fenomenológico do aparato (geração de 

substâncias coloridas e liberação de gás) prendeu a atenção dos alunos e 

muitos deles não sabiam associar claramente as reações de transferência de 

elétrons com as espécies formadas durante o evento. Outra dificuldade foi 

explicar a formação do íon-complexo que confere a tonalidade intensa do 

composto conhecido como azul da Prússia (ÁVILA; MATOS, 2017). Essa 

coloração induziu os participantes a optar por ideias alternativas e 

conceitualmente equivocadas. As reações que ocorrem em cada polo da pilha 

estão descritas na figura 28-c.  

Visando sanar algumas das dúvidas surgidas durante o andamento do 

aparato, as pesquisadoras fizeram indagações tentando nortear os estudantes 

para que estes conseguissem construir as hipóteses sobre o que era 

observado no experimento. 

Após explicações sobre pH, ficou bem estabelecido, para os alunos, qual 

foi a função dos indicadores no meio aquoso (fenolftaleína e ferricianeto de 

sódio). A adição do eletrólito (cloreto de sódio) foi explicada para os 

estudantes, explicou-se também que esse experimento é uma simulação do 

que ocorre quando uma pilha ou bateria é descartada em aquíferos como lagos 

e rios. 
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Ao final do experimento proposto pelas pesquisadoras, os alunos 

responderam as sete questões (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7) descritas no 

quadro 13. Seus comentários foram avaliados – sem distinção entre os grupos 

- e alguns retirados para justificativa de classificação, como mostrado na figura 

34. A montagem do experimento em meio gelatinoso/salino é vista na figura 28. 

Figura 34: Análise das questões referentes ao aparato experimental 

proposto 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Na figura 34 observa-se que na questão 1 (Q1- Ao depositar a pilha na 

água ocorre alguma reação? Como chegou a essa conclusão?) 33,33% das 

respostas foram classificadas com RPS porque os grupos G2 e G4 

apresentaram lacunas nas suas sentenças e não mencionaram a formação de 

gás hidrogênio no meio, além de não deixarem claro que o fenômeno se 

travava de uma oxirredução. 

Referente à questão 2, (Q2 – Qual seria a melhor maneira para acabar 

com a poluição ambiental provocada pelo descarte inadequado de pilhas e 

baterias?) 33,33% das respostas foram classificadas com RPS porque os 

grupos G3 e G4 mencionam apenas parcialmente as medidas necessárias para 
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sanar o problema. Esses grupos não citam a instalação de coletores de 

materiais eletrônicos, por exemplo, como os demais grupos citaram. 

Ao avaliar a questão 3 (Quando descartamos as pilhas no lixão elas 

podem contaminar o meio ambiente? Justifique sua resposta.) 33,33% dos 

grupos apresentaram RPS. A semelhança entre eles se deu, pois, ambos os 

grupos (G2 e G3) não relacionaram a constituição interna das pilhas e baterias 

com os seus respectivos vazamentos e toxicidades. 

O enquadramento como RI (16,67%) do G2 na questão 4 (Q4 - Vocês 

acham que ocorre eletrólise nesse procedimento? Justifique sua resposta.)  

ocorreu devido à correlação errônea da espontaneidade da reação, onde os 

alunos associaram a eletrólise com uma reação espontânea. Metade dos 

grupos (50,00%) apresentaram RPS porque eles não citam a geração de 

corrente elétrica fornecida pela pilha (eletrólise) em nenhum momento. 

Na questão 5 (Q5 - Quais foram os produtos dessas reações no polo 

positivo e negativo? Como explicar esse fenômeno?) 16,67% dos grupos 

sugeriram resposta RI, porque os alunos escreveram que no polo negativo 

haveria a formação de íons H+, sendo avaliado como um erro conceitual, tendo 

em vista que no cátodo se forma gás hidrogênio. 

Em relação a questão 6 (Q6- Observando o experimento, a oxidação 

ocorre no polo negativo ou positivo? Justifique sua resposta.) G3 e G5 

(33,33%) responderam errado porque indicaram o polo positivo para a 

oxidação.  

Em relação à questão 7 (Q7 - Verifique o pH do meio e discuta se ele 

está de acordo com o esperado. Por que está questão é importante?) apenas 

três grupos tiveram acesso a medição do pH do meio (G1, G5 e G6),  eles 

utilizaram  papel de tornassol para determinar o valor do pH nos polos positivo 

e negativo da pilha depositada na água, sendo assim obteve-se os resultados 

da questão 7 apenas para esses três grupos. Apenas um dos grupos 

analisados apresentou resposta satisfatória, porque articulou sobre os impactos 

gerados pelas mudanças bruscas de pH tanto no meio ambiente quanto no 

organismo humano.  
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Durante a análise dos meios avaliativos, foram escolhidos alguns 

trechos (disponíveis no quadro 15) para ilustrar o nível descritivo e conceitual 

das respostas dos estudantes neste momento da SD. 

Quadro 15: Questões do Aparato experimental 

Questão Exemplo (RS) Justificativa 

Q1 

“Ocorre mudança de cores, onde o polo positivo ficou 

azul e o negativo ficou vermelho; dá pra ver isso 

rapidamente por causa do sal de cozinha que possui 

eletrólitos e também houve formação de gás”  

O grupo conseguiu diferenciar os polos, além 

de compreender a função do NaCl no meio 

melhorando a condutividade e associaram a 

liberação de hidrogênio com as bolhas 

formadas  

Q2 

“Antes de qualquer coisa, deve ser feito a 

conscientização e sensibilização e depois colocar 

coletores de pilhas e baterias que todos possam ter 

acesso, principalmente nos lugares que vendem 

pilhas”.  

O grupo descreveu a importância educação 

ambiental da população, além de citar os 

métodos necessários para tal, como pontos de 

coleta 

Q3 

“Com certeza, o descarte errado pode provocar sérios 

problemas. Com o passar do tempo essas pilhas e 

baterias começam a sofrer vazamento de materiais 

líquidos que contaminam o solo, os lençóis freáticos, 

podendo chegar aos rios e lagos. Muitas dessas pilhas 

contêm matais pesados como mercúrio, níquel, cádmio 

e chumbo. Essas substâncias são altamente tóxicas e 

de efeitos acumulativo no organismo” 

O grupo associou o vazamento dos 

componentes das pilhas e baterias mal 

descartadas no lixão á toxicidade dos metais 

pesados ali contidos  

Q4 

“Sim, ocorre na parte externa da pilha em que a 

corrente elétrica da pilha gera uma reação química. Na 

fenolftaleína indica o meio alcalino,ou seja uma 

redução no polo negativo que por ser um processo não 

espontâneo se difere da reação da pilha interna” 

Notou-se que o grupo diferencia as reações 

químicas que ocorrem internamente e 

externamente no objeto pilha, no caso, pilha e 

eletrólise respectivamente 

Q5 

“ OH
-
 hidroxila (pH alcalino) no polo negativo (cor 

rosa); o gás liberado foi o gás hidrogênio. O azul no 

polo positivo foi Fe  Fe
+2

 + 2é”  

Foi possível perceber que eles entendiam que 

produto era gerado em cada polo, e quais os 

agentes influenciavam no aspecto da cor no 

experimento  

Q6 

“Oxidação, polo positivo, pois na eletrólise, que é um 

processo não espontâneo, a redução passa a ser no 

polo negativo e a oxidação no positivo” 

O grupo distinguiu a polaridade do cátodo e 

ânodo em ambos processo corretamente 

Q7 

“Não esperávamos que o resultado desse o pH maior 

que 7, mas quando no polo negativo começou a mudar 

a coloração para rosa, percebemos que aquele meio 

estava se tornando alcalino, ou seja básico. É 

importantíssimo observar o pH porque se a água por 

Durante sua fala o grupo relacionou os valores 

de pH com os produtos gerados nos polos e 

ainda associou com as possíveis doenças 

correlatas 



   

104 

 

Sequência Didática Investigativa Para O Ensino De Eletroquímica  

Abordando O Descarte De Pilhas E Baterias 

 exemplo, estiver com o pH ácido (<7) quem beber vai 

ter futuramente doenças graves, a mesma coisa se o 

pH estiver >7,”  

Fonte: Autoria própria (2019) 

Observa-se na figura 34 que a maioria das questões foi respondida de 

modo satisfatório (RS), em vermelho. Enquanto que, apenas duas questões 

(Q4 e Q7) tiveram maior porcentagem de respostas parcialmente satisfatórias 

(RPS) e que em apenas três questões houve respostas insatisfatória (RI) 

representadas em menor porcentagem. As explicações plausíveis para essa 

ocorrência em Q4 e Q7 foi que os alunos descreveram mais aspectos visuais e 

não os correlacionaram diretamente com as reações químicas; associaram 

danos ao solo principalmente por mudança de coloração e alguns retrataram a 

variação direta do pH do meio e consequentemente seus impactos. Essa 

análise indica o sucesso do uso do aparato na compreensão das questões 

analisadas e uma potencialidade no ensino de eletroquímica pela SD. 

 Sasseron e Machado (2017, p. 36) comentam os graus de liberdade 

intelectual em uma atividade experimental. Esses graus são descritos por 

Carvalho (2006) numa tabela de relações de envolvimento professor (P) e 

aluno (A), descritos nesse trabalho (referenciais teóricos). Conforme demonstra 

o envolvimento e o grau de independência dos alunos na manipulação do 

aparato experimental e obtenção de dados, consideramos que os estudantes 

conseguiram atingir o nível II do grau de liberdade (ver seção 1.1.2.2 -quadro 

3). Isso demonstra uma excelente capacidade de sistematização dos 

parâmetros obtidos, além de um envolvimento com a pesquisa e uma 

capacidade de discussão dos resultados obtidos. 

As respostas das questões permitiram observar o processo de 

aprendizagem dos estudantes, analisando suas intervenções e seus 

questionamentos. Percebeu-se durante o processo que houve apropriação de 

alguns conteúdos abordados e demonstração de atitude com relação ao 

descarte das pilhas e baterias de forma adequada ao meio ambiente. Também 

ficou evidenciada, durante o decorrer do experimento, a motivação dos alunos 

ao diálogo, a pesquisa e a discussão de ideias. Isto indica que as atividades 
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experimentais relacionadas a temas sociocientíficos, como é o caso do 

descarte de pilhas e baterias, são bastante exploradas e conduz o aluno a ser 

protagonista em sala de aula (MOREIRA; PEDRANCINI; 2016; SILVA et al., 

2011). 

Em linhas gerais, percebe-se a necessidade de um melhor entendimento 

conceitual acerca das reações químicas que as pilhas provocam no meio 

ambiente.  Portanto, a atividade experimental e a resolução das questões 

propostas pela professora e pelos alunos possibilitaram o trabalho em grupo e 

o desenvolvimento de habilidades, tais como: cooperação, comunicação e 

autonomia no processo de aprendizagem (SOUZA; DOURADO, 2015). Desta 

forma o esforço mental exigido para os estudantes realizarem as atividades de 

experimentação investigativa pode contribuir para as habilidades cognitivas, 

além de possibilitar uma assimilação com conteúdos que já foram vivenciados 

(FREITAS et al., 2014). 

4.6 COMUNICAÇÃO DOS DADOS 

Nesta etapa avaliamos a quantidade de termos eletroquímicos 

construídos pelos alunos, sendo os dados coletados para o devido tratamento, 

como ilustrado na figura 35. 
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Figura 35: Análise dos termos propostos pelos participantes durante a 

comunicação dos resultados 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Na figura 35 pode-se notar que o G3 foi o que sugeriu mais termos (48) 

dentre todos os grupos, mesmo tendo um alto percentual de expressões 

inadequadas para o que se pedia. O G1 se destaca por alcançar o maior 

número de termos eletroquímicos corretos (23), mesmo tendo 

aproximadamente 44% de respostas inválidas na avaliação. Nota-se que entre 

todos os grupos a média de termos adequados (~33) é um valor nivelador entre 

todas as equipes, onde apenas o G6 teve menor expressividade (11 termos), 

porém não foi considerado como grande discrepância dos demais tendo em 

vista que o seu percentual de acerto superou os 80%. Dentre os seis grupos 

distribuídos na sala, apenas o G3 apresentou um comportamento inverso das 

outras equipes, obtendo quantidade de expressões indevidas (29) maiores que 

o de termos eletroquímicos justaposto. 

Acredita-se que os valores expressivos nos termos inadequados foram 

devidos a competição natural entre as equipes, que disputaram qual grupo 

conseguiria sugerir mais expressões na atividade. Muitos desses termos 

inadequados englobavam outros conteúdos ministrados durante a SD como 
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impacto ambiental; natureza das pilhas e baterias; espécies iônicas e conceitos 

físicos relacionados à eletricidade. 

Nesta etapa eles conseguiram conceituar os termos eletroquímicos 

propostos. Também foi abordado pelos grupos a questão do pH da água, que 

foi verificado na etapa do aparato experimental, quando os alunos depositaram 

a pilha na água. Eles comentaram sobre alcalinidade do solo para agricultura, e 

colocaram em evidência que este estava impróprio para a plantação.   

Ao avaliar os termos conceituados pelos grupos foi possível perceber a 

frequência de alguns conceitos que achamos importante destacar. As 

expressões que mais se repetiam eram: oxidação/redução; ânodo/cátodo; 

agente redutor /oxidante e pilhas. Nos primeiros termos destacados o 

percentual de acerto foi de 100%. Quatro grupos forneceram conceitos 

coerentes para ânodo/cátodo e agente redutor/oxidante (G1, G2, G3 e G6). 

Apenas o G1 apresentou conceito satisfatório para a expressão pilha. Nesse 

último instrumento, nota-se que o G1 foi o único que apresentou definições 

coerentes em todos os sete principais termos destacados para a atividade 

proposta na comunicação. Os termos conceituados pelo G1 são vistos na 

figura 36. 
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Figura 36: Termos eletroquímicos conceituados (G1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2019) 

 

 

No capítulo a seguir serão escritos comentários conclusivos a respeito 

do desenvolvimento do presente estudo, evidenciando o retorno esperado tanto 

pelo problema da pesquisa quanto dos objetivos estabelecidos. 
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5 CONCLUSÃO 

Analisando os resultados obtidos, identificamos, a partir da situação 

problema e da aula dialogada, que os alunos participantes da pesquisa 

adquiriram interesse e demonstraram ter poucos conhecimentos prévios em 

relação à temática proposta. Alguns desses conhecimentos prévios, perante 

todos abordados, dentro da eletroquímica em especial, não podem ser 

considerados como uma variante facilitadora. Mas foi importante, dentro da 

sequência didática, trabalhar com esses conhecimentos, para estabelecer 

estratégias que pudessem buscar interligações mais eficazes com o novo 

conhecimento que foi apresentado.  

 Em relação à sequência didática investigativa articulada a uma situação 

problema, percebe-se que provocou uma motivação nos estudantes e é uma 

abordagem didática eficiente. Os resultados mostram que a SD permite a 

contextualização e o desenvolvimento de ações e habilidades voltadas para a 

realização de tarefas no contexto escolar. Essa motivação foi despertada 

quando o professor problematizou uma situação, organizou o conhecimento 

necessário da sua área e desenvolveu uma investigação e reflexão crítica no 

educando. Sendo assim foi bastante proveitoso trabalhar eletroquímica no 

ensino médio, conectada a uma temática, capaz de promover pensamento 

crítico e identificação dos problemas da nossa realidade social. Essa 

identificação envolveu a consciência do mundo, a partir do momento em que os 

estudantes partem para identificar os pontos de coleta existentes no seu bairro, 

tornando a escola também um ponto de coleta de pilhas e baterias e 

promovendo palestras a cerca do tema nas turmas do primeiro ano do Ensino 

Médio.  

O problema questionado leva no ensino de ciências os sujeitos à 

investigação e a criação de hipóteses. Desenvolvendo habilidades do 

pensamento científico, promovendo uma criticidade participativa em relação ao 

meio que estão inseridos. Este envolve conceitos, procedimentos, atitudes, 

debates e comunicação. Todo esse processo reforça os aspectos da 
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metodologia de ensino por investigação, o que não significa que seja a única 

forma, porém uma forma aplicável em sala de aula. 

Diante das ações que foram desempenhadas dentro da sequência 

didática com caráter investigativo foi necessário o engajamento dos alunos. 

Eles precisam estar motivados na resolução do problema, de tal modo que 

possam desenhar seus próprios planos de ações e obter seus dados, 

promovendo um progresso intelectual. 

A análise da sequência didática permitiu verificar a produção e 

conceituação de termos eletroquímicos. Durante o processo, houve fortes 

interações aluno-aluno e aluno-professor demonstradas na resolução das 

etapas propostas na SD. Além disso, observaram-se os aspectos 

fenomenológicos desenvolvidos pelos participantes da pesquisa, com o 

crescimento da linguagem formal e científica da eletroquímica. Os estudantes 

identificaram relações existentes entre as substâncias presentes nas pilhas e 

baterias e a contaminação do meio, através da manipulação do aparato 

desenvolvido. Atuaram como protagonistas na construção do conhecimento, 

sendo o professor e as atividades propostas mediadoras, o que caracteriza a 

abordagem de resolução de problemas no ensino por investigação. 

Diante de todo trabalho desenvolvido, espera-se que essa pesquisa seja 

uma contribuição a investigações futuras sobre o ensino de eletroquímica no 

ensino médio. Perante o cenário de crise ambiental, divulgada amplamente 

pela comunidade cientifica, a temática descarte de pilhas e baterias torna-se 

mais relevante para nossa sociedade. O crescente uso de aparelhos 

eletrônicos, que utilizam alimentadores eletroquímicos, faz com que a 

sociedade precise ficar atenta aos problemas decorrentes dos inadequados 

descartes das pilhas e baterias. Logo o estudo e o desenvolvimento de uma 

sociedade cientificamente alfabetizada são fundamentais, para que os sujeitos 

sociais possam intervir na problemática criada pelo próprio desenvolvimento 

tecnológico. 

Desta forma, espera-se com a finalização deste trabalho: 
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 Promover uma atividade complementar utilizando recursos de mídia 

(aspectos das Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs) para 

trabalhar a temática de descartes de pilhas e baterias, a fim de averiguar a 

consolidação do conhecimento científico promovido durante a SD; 

 Reproduzir a intervenção proposta em turmas da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), visando obter comparativos sobre a potencialidade da SD 

construída; 

 Divulgar para a comunidade docente da rede estadual e privada os resultados 

e expectativas sobre esse produto educacional. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE 1 

 

Termo de Consentimento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
PROREITORIA DE PESQUISA E PÓS – GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM QUÌMICA EM REDE 

NACIONAL – PROFQUI 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Convidamos o (a) Sr (a) ___________________________________ para 

participar da pesquisa, SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE DESCARTE DE PILHAS 

E BATERIAS A PARTIR DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Marcela Cordeiro Cavalcante de Oliveira, a qual 

pretende Investigar as possíveis contribuições de uma sequência didática 

sobre pilhas e baterias para a aprendizagem de eletroquímica no ensino 

médio, em uma dissertação de mestrado em ensino de química em rede 

nacional da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sua participação é 

voluntária e se dará por meio da participação em atividades acadêmicas, que 

serão inseridas na própria disciplina em curso (Química). Se você aceitar 

participar, estará contribuindo para a minha formação como pesquisadora e 

elaboração de um projeto de dissertação de mestrado, assim como terá a 

oportunidade de discutir novas metodologias para o ensino de Química e 

assim contribuir para a sua formação, como cidadão. Se depois de consentir 

em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes 

ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a 

sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração. A aplicação de toda a pesquisa, será gravada (quanto 
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à imagem e o som), podendo ser fotografada. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada 

em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato 

com o pesquisador no endereço Av. Afonso Olindense, s/n, Escola de Referência 

em Ensino Médio Olinto Victor ou pelo telefone (81) (33206377). 

 

Consentimento Pós–Informação  

 

Eu,___________________________________________________________, fui 

informado sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do 

projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este 

documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

 

 

Data: ___/ ____/ _____  

 

 

Assinatura do participante ou Responsável ___________________________ 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável _______________________ 
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APÊNDICE 2 

Proposta Curricular 

 

EREM Olinto Victor 

Área de Ensino: Ciências Exatas e da natureza 

Disciplina: Química 

Série: 3ª 

Turmas: A e B 

Professora: Marcela Cordeiro Cavalcante 

Carga horária: 4 aulas semanais 

 

PROGRAMA ANUAL DA DISCIPLINA 

 

Tema Gerador: O currículo escolar em ação: Articulando escola e família para 

formação do cidadão. 

: 

Ementa: Construções de conceitos ligados aos aspectos científicos-tecnológicos e 

ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas. 

 

Objetivo Geral: 

        Promover a autonomia e desenvolver a cidadania por meio de mudanças de hábito 

e/ou de postura diante dos principais recursos naturais, dos problemas ambientais, sociais 

e econômicos.  

Conteúdo e atividades específicas por unidade. 

I UNIDADE: 

 

1.  ELETROQUÍMICA 
 

 Oxirredução. 

 Balanceamento de equações pelo método de oxirredução. 

 Pilhas. 

 Eletrólise ígnea e em meio aquoso. 

 Aspectos quantitativos da eletrólise. 
 

Habilidades 

 

H16. Identificar e caracterizar os constituintes de um sistema inicial e final. 

H28. Reconhecer e compreender fenômenos de oxirredução identificando regularidades e 
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invariantes. 

H29. Reconhecer o papel do conhecimento químico no desenvolvimento tecnológico atual 

com relação às pilhas, baterias e controle da corrosão. 

H30. Avaliar os impactos ambientais causados pelo descarte de pilhas e baterias. 

 

Competências 

 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar transformações 

químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – CA1) 

C9. Elaborar hipóteses explicativas a partir de fenômenos observados. (Correlacionada 

com as Competências 2 e 3 da Área – CA2,3) 

C10. Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações 

com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus 

impactos na vida social. (Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 

C15. Integrar os conhecimentos químicos e processos de produção, utilização e 

reciclagem de matérias-primas, considerando processos químicos, físicos e biológicos 

neles envolvidos, à responsabilidade de preservação socioambiental. (Correlacionada 

com a Competência7 da Área – CA7) 

 

Expectativas de aprendizagem 

 

EA65 - Reconhecer processos de oxidação e redução no cotidiano.  

EA66 - Identificar o número de elétrons envolvidos nos processos de oxidação e redução 

e a atribuição do número de oxidação das espécies químicas.  

EA67 - Identificar espécies químicas presentes em transformações de oxidação e 

redução. 

 EA68 - Classificar os processos químicos, como oxidação ou redução, de acordo com a 

variação de carga elétrica das espécies.  

EA69 - Relacionar a carga dos íons à relação entre o número de prótons e elétrons.  

EA70 - Relacionar o movimento de elétrons e de íons com a condução de corrente 

elétrica.  

EA71 - Identificar os metais e ametais, respectivamente, como doadores e receptores de 

elétrons. EA72 - Diferenciar potencial de oxidação e redução. 

 EA73 - Diferenciar processos espontâneos ou não espontâneos por meio da diferença de 

potencial nos processos de oxirredução.  

EA74 - Representar as reações eletroquímicas, tanto as semirreações como a reação 
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global por meio de equações. 

 EA75 - Identificar o potencial de oxidação e redução das espécies químicas, medido em 

eV ou Volt. 

EA76 - Compreender os procedimentos utilizados para efetuar cálculos de força 

eletromotriz de pilhas.  

EA77 - Calcular a força eletromotriz gerada durante o funcionamento de uma pilha. 

EA78 - Identificar os polos positivo e negativo, como catodo e anodo, respectivamente.  

EA79 - Reconhecer as transformações químicas não espontâneas, que ocorrem pela 

passagem de corrente elétrica por um sistema.  

EA80 - Compreender o princípio de funcionamento de uma pilha eletroquímica.  

EA81 - Consultar tabelas de potencial eletroquímico, para fazer previsões sobre a 

ocorrência das transformações.  

EA82 - Conhecer os constituintes das pilhas e das baterias mais utilizadas e o seu 

funcionamento. 

 EA83 - Compreender o processo de eletrólise utilizado na obtenção de alumínio e de 

outros metais, a partir de aplicações tecnológicas, como cromação, galvanização etc.  

EA84 - Reconhecer o impacto ambiental gerado pelos processos de obtenção de metais e 

de descartes de pilhas e baterias. 

 

2. RADIOATIVIDADE 

 

 Aspectos históricos. 

 Leis da radioatividade. 

 Transmutações. 

 Cinética das desintegrações radioativas. 

 Utilizações dos fenômenos radioativos . 

 

Habilidades 

 

H23. Identificar transformações químicas pela percepção de mudanças na natureza dos 

materiais ou da energia, associando-as a uma dada escala de tempo. 

H31. Julgar implicações de ordem econômica, social, ambiental, ao lado de argumentos 

científicos para tomar decisões a respeito do uso da energia nuclear. 

H32. Compreender que as interações entre matéria e energia, em certo tempo, resultam 

em modificações da forma ou natureza da matéria, considerando os aspectos qualitativos 

e macroscópicos. 

 

Competências 
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C11. Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e 

utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania. (Correlacionada com a 

Competência7 da Área – CA7) 

C12. Identificar fenômenos radioativos, estabelecer relações, identificar regularidades, 

invariantes e transformações. (Correlacionada com a Competência5 da Área – CA5) 

 

II UNIDADE: 

 

1. ORGÂNICA 
 

 Breve histórico da química orgânica. 

 Definição, classificação e propriedades gerais dos compostos orgânicos. 

 Visão geral dos compostos orgânicos. 
 

2. HIDROCARBONETOS 

 

 Alcano, alceno, Alcino, alcadieno, ciclano, cicleno e compostos aromáticos. 

 Estudo dos radicais. 

 Hidrocarbonetos ramificados. 

 Petróleo e carvão. 

 

Habilidades 

 

H33. Reconhecer e compreender a ciência e tecnologia químicas como criação humana, 

portanto inseridas na história e na sociedade em diferentes épocas. 

H14. Interpretar símbolos e termos químicos em rótulos de produtos utilizados no 

cotidiano 

H35. Reconhecer o papel do conhecimento químico no desenvolvimento tecnológico 

atual, na produção de combustíveis e na indústria petroquímica. 

H36. Identificar a presença de hidrocarbonetos em determinados materiais de uso 

cotidiano. 

H37. Reconhecer as implicações ambientais decorrentes da exploração e utilização de 

combustíveis fósseis identificando fontes alternativas de energia. 

 

Competências 

 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar transformações 

químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – CA1) 
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C10. Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações 

com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus 

impactos na vida social. (Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 

C13. Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma 

construção humana, inseridos em um processo histórico e social. (Correlacionada com a 

Competência7 da Área – CA7) 

C15. Integrar os conhecimentos químicos e processos de produção, utilização e 

reciclagem de matérias-primas, considerando processos químicos, físicos e biológicos 

neles envolvidos, à responsabilidade de preservação socioambiental. (Correlacionada 

com a Competência7 da Área – CA7) 

 

Expectativas de aprendizagem 

 

EA28 - Reconhecer substâncias orgânicas, a partir de suas fórmulas e características.  

EA29 - Reconhecer os grupos funcionais das substâncias orgânicas, tais como 

hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, éteres, aminas, ácidos carboxílicos, ésteres e 

amidas. 

EA91 - Reconhecer o petróleo como fonte de combustíveis fósseis e de energia.  

EA92 - Reconhecer que a queima de combustíveis fósseis produz gás carbônico e outros 

gases, que contribuem para o aquecimento global. 

Objetivos 

 

1. COMPOSTOS OXIGENADOS 
 

 Álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter e funções derivadas. 
 

2. COMPOSTOS NITROGENADOS E HALETOS e OUTROS COMPOSTOS 
ORGÂNICOS  

 

 Compostos nitrogenados (aminas, amidas, nitrilas e nitro compostos). 

 Haletos e compostos organometálicos. 

 

Habilidades 

 

H33. Reconhecer e compreender a ciência e tecnologia químicas como criação humana, 

portanto inseridas na história e na sociedade em diferentes épocas. 

H34. Reconhecer e compreender símbolos, códigos e nomenclatura própria da Química 

Orgânica. 
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H35. Reconhecer o papel do conhecimento químico no desenvolvimento tecnológico 

atual, na produção de combustíveis e na indústria petroquímica. 

H36. Identificar a presença de hidrocarbonetos em determinados materiais de uso 

cotidiano. 

H37. Reconhecer as implicações ambientais decorrentes da exploração e utilização de 

combustíveis fósseis identificando fontes alternativas de energia. 

H38. Reconhecer o papel do conhecimento químico no desenvolvimento tecnológico 

atual, na indústria do açúcar e do álcool. 

H39. Identificar a presença de compostos oxigenados em determinados materiais de uso 

cotidiano. 

H40. Identificar a presença de compostos nitrogenados em determinados materiais de uso 

cotidiano. 

H41. Descrever impactos ambientais causados pelo uso de produtos químicos na 

agricultura. 

H42. Reconhecer e compreender fenômenos identificando regularidades e invariantes nas 

propriedades dos compostos orgânicos. 

H43. Elaborar hipóteses explicativas a partir de fenômenos observados nas séries 

orgânicas. 

 

Competências 

 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar transformações 

químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – CA1) 

C10. Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações 

com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus 

impactos na vida social. (Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 

 

Expectativas de Aprendizagem 

 

EA28. Reconhecer substâncias orgânicas, a partir de suas fórmulas e características. 

EA29. Reconhecer os grupos funcionais das substâncias orgânicas, tais como 

hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, éteres, aminas, ácidos carboxílicos, ésteres e 

amidas. 

III Unidade 

 

1. PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS ORGANICOS E ISOMERIA 
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 Propriedades dos Compostos orgânicos. 

 Isomeria Plana. 

 Isomeria Espacial (Geométrica e Óptica). 

 

2. REAÇÕES ORGÂNICAS 

 

 Cisão de Ligações, Reagentes Orgânicos e Efeitos de Grupos Substituintes. 

 Reações de Adição. 

 Reações de Substituição. 

 Reações de Eliminação. 

 Reações de Oxidação Redução. 

 Reações de Hidrocarbonetos: Métodos de Obtenção e Reações Características.  

 Reações de Álcoois: Métodos de Obtenção e Reações Características. 

 Reações de Aldeídos e Cetonas: Métodos de Obtenção e Reações Características.  

 Reações de Ácidos Carboxílicos: Métodos de Obtenção e Reações Características.  

 Reações de Aminas: Métodos de Obtenção e Reações Características.  

 Reações de Derivados Funcionais: Métodos de Obtenção e Reações 
Características. 

 

5.ASPECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS, SOCIOECONÔMICOS E 

AMBIENTAIS ASSOCIADOS À OBTENÇÃO OU PRODUÇÃO DE 

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS - 1.1 Química no cotidiano. 1.2 Química na 

agricultura e na saúde. 1.3 Química nos alimentos. 1.4. Química e 

ambiente. 

 

Habilidades 

 

H16. Identificar e caracterizar os constituintes de um sistema inicial e final. 

H17. Reconhecer e compreender fenômenos envolvendo interações e transformações 

químicas, identificando regularidades e invariantes. 

H34. Reconhecer e compreender símbolos, códigos e nomenclatura própria da Química 

Orgânica. 

H42. Reconhecer e compreender fenômenos identificando regularidades e invariantes nas 

propriedades dos compostos orgânicos 

H44. Identificar os vários tipos de isômeros, através de suas respectivas estruturas 

químicas. 

 

Competências 

 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias 

ou transformações químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – CA1) 
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C14. Relacionar propriedades químicas, físicas ou biológicas de produtos às finalidades a 

que se destinam. (Correlacionada com a Competência6 e7 da Área – CA 6,7) 

 

Expectativas de Aprendizagem 

 

EA60. Identificar as reações de formação e de decomposição das substâncias. 

EA61. Reconhecer uma reação de combustão, por seus reagentes e produtos. 

EA62. Reconhecer uma reação de saponificação, por seus reagentes e produtos. 

EA63. Reconhecer uma reação de esterificação, por seus reagentes e produtos. 

EA64. Reconhecer uma reação de polimerização, por seus reagentes e produtos. 

EA65. Reconhecer processos de oxidação e redução no cotidiano. 

EA121. Reconhecer os diferentes tipos de isomeria dos compostos orgânicos, por meio 

de fórmulas e grupos funcionais. 

EA122. Reconhecer os compostos isômeros pelas diferenças entre as propriedades. 

EA123. Relacionar o comportamento das substâncias isômeras com a estrutura de suas 

moléculas e as forças intermoleculares. 

 

IV UNIDADE: 

 

1. POLÍMEROS 

 

 Polímeros artificiais. 

 Polímeros naturais. 
 

2. BIOQUÍMICA:  

 

 Lipídios, glicídios, proteínas e vitaminas. 
 

Habilidades 

 

H34. Reconhecer e compreender símbolos, códigos e nomenclatura própria da Química 

Orgânica. 

H45. Identificar e caracterizar as moléculas constituintes dos sistemas biológicos. 

H46. Identificar a presença de polímeros em materiais de uso cotidiano. 

H47. Avaliar os impactos ambientais causados pelo descarte de polímeros. 

 

Competências 
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C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias 

ou transformações químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – CA1) 

C15. Integrar os conhecimentos químicos e processos de produção, utilização e 

reciclagem de matérias-primas, considerando processos químicos, físicos e biológicos 

neles envolvidos, à responsabilidade de preservação socioambiental. (Correlacionada 

com a Competência7 da Área – CA7) 

 

 

 

Expectativas de Aprendizagem 

 

EA30. Identificar a constituição de diferentes materiais orgânicos, tais como, polímeros 

naturais e sintéticos, carboidratos, proteínas, lipídeos e vitaminas. 

 

Encaminhamentos Didáticos-Metodológicos: 

       

 O ensino das ciências naturais caracteriza-se pela condução do aluno para uma 

leitura e compreensão de mundo conduzindo-o na busca de explicações sobre os 

fenômenos naturais e estimulando a questionar e intervir de forma significativa as várias 

expressões de vida no meio em que o cerca. Nesta perspectiva a interação didática, 

partirá do resgate dos conhecimentos prévios do aluno e de debates sobre a relevância 

do tema em estudo, considerando a contextualização e busca pela interdisciplinaridade 

dentro dos princípios básicos desta ação docente. Nesse sentido vivenciaremos 

momentos pedagógicos caracterizados pela problematização, sistematização e aplicação 

de conhecimento, proporcionando as seguintes estratégias de ensino: 

 

 Levantamento do conhecimento prévio do aluno a respeito dos temas a serem  
abordados        

 Debates sobre a relevância dos temas estudados 

 Problematização dos temas propostos 

 Aulas expositivas a partir de assuntos já problematizados 

 Utilização de recursos audiovisuais como: retroprojetor, vídeos, computadores 

 Vivência de atividades práticas e expositivas sobre a temática discutida 

 Realização de excursões com produção de relatórios 

 Realização de pesquisa com posterior socialização dos resultados 

 Apresentação de seminários 

 Elaboração e aplicação de instrumentos avaliativos 

 Projeto didático 

 Observação da produção dos alunos no decorrer do desenvolvimento de projetos 
didátriscos na realização de  atividades. 
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Avaliação 

 

Os alunos serão avaliados continuamente, através de seu desempenho nas seguintes 

atividades: 

 

 Observação dos seminários apresentados 

 Elaboração e aplicação de instrumentos avaliativos 

 Atividades avaliativas ( ATs )l 

 Resolução de exercícios em casa e em sala de aula 

 Participação ativa no processo de ensino aprendizagem em sala de aula. 
 

Referências Bibliográficas: 

 Ricardo Feltre.Química 6º edição. Vol.3 Editora Moderna; 

 Internet; 

 Orientações Teórica-metodológica (OTMs); 

 Parâmetros curriculares nacionais (PCNs); 

 PEQUIS – Wildson Santos e Gerson Mól (coords.), vol. 3, Química cidadã; 

 Martha Reis, 1º edição, vol. 3. Química Meio ambiente Cidadania Tecnologia. 

 Usberco & Salvador, 12º edição, vol 3. Editora Saraiva. 
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 APÊNDICE 3 

 

Carta de Apresentação 

                                           

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM QUÍMICA EM REDE NACIONAL 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Este documento destina-se à Escola Estadual EREM Olinto Victor.  

 

Prezado(a),________________________________________________ 

Por meio desta eu, Marcela Cordeiro Cavalcante de Oliveira, venho solicitar a 

autorização para realização da minha pesquisa de Mestrado apresentada ao 

Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional (PROFQUI) da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, cujo título é “SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

SOBRE DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS A PARTIR DO ENSINO POR 

INVESTIGAÇÃO”, sob orientação da Profª. Dra. Katia Cristina da Silva Freitas. 

A referida pesquisa tem por objetivo elaborar um produto educacional que 

possa contribuir para o ensino de Pilhas de Baterias através da utilização da 

metodologia de Ensino por Investigação. Esta etapa da pesquisa concerne à 

coleta de dados que será realizada através da apresentação de uma sequência 

didática, e aplicação de questionários aos alunos participantes.  

Dessa maneira, solicito a autorização para o uso de alguma sala de aula 

adequada para realização de quatro encontros, cada um com 100 minutos de 

duração, e a indicação de alunos que estejam cursando o terceiro ano do ensino 

médio. Os dias e horários oportunos para a realização da intervenção didática 

poderão ser indicados pela própria escola em função da rotina da instituição e dos 

discentes.  

A presente atividade é requisito para a conclusão do curso de Pós-
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Graduação no caráter de Mestrado em Química, da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco.  

 

 

Atenciosamente. 

 

 

____________________________________________ 

Profª. Dra. Katia Cristina da Silva Freitas – Orientadora 

 

 

____________________________________________ 

  Profª. Marcela Cordeiro Cavalcante de Oliveira – Mestranda 

 

____________________________________________ 

Gestor, Adjunto,  Coordenador ou Secretário da Escola 

 

Recife, _____de ________________________de ________. 
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 APÊNDICE 4 

 

Material didático produzido durante a SD 
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APÊNDICE 5 

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

Marcela Cordeiro Cavalcante de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, março de 2020 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA PARA O ENSINO DE 

ELETROQUÍMICA ABORDANDO O DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS 

 

Este produto trata de uma sequência didática sobre a temática de 

descarte de pilhas e baterias, elaborada com base no ensino por investigação, 

visando contribuir para a construção dos termos eletroquímicos no Ensino 

Médio. O tema se mostra bastante relevante diante dos problemas atuais 

enfrentados pela sociedade, como o descarte inadequado das pilhas e baterias 

no meio ambiente. Diante disto sugere-se a importância de uma mudança de 

comportamento da população sobre essa questão, buscando uma melhoria na 

sua qualidade de vida. Esse produto também potencializa a contextualização 

do processo de ensino e aprendizagem da eletroquímica, principalmente 

quando se busca articular o conhecimento científico com problemas presentes 

na sociedade. 

O ensino por investigação é uma prática comum no desenvolvimento e 

na proposição de ideias na ciência. Uma investigação ocorre sempre que se 

busca resolver um problema (SASSERON e MACHADO, 2017). Diante disto as 

estratégias utilizadas em uma investigação podem ser variadas e ocorrer de 

modo diferenciado em cada acontecimento. Para isso sempre haverá o 

levantamento e testes de hipóteses, a delimitação de variáveis e a construção 

de relação entre elas. Sendo assim, esta sequência promove a criação de 

oportunidades para que os alunos entrem em contato com elementos da 

cultura cientifica referente ao tema abordado.  

Além de consideramos na estruturação da Sequência Didática (SD) as 

dimensões propostas por Méheut (2005), buscamos seguir os momentos 

pedagógicos, sugeridos por Carvalho (2017) de Sequência de Ensino por 

Investigação (SEI) que organiza a aula a partir do tópico a ser ensinado, 

criando um ambiente investigativo e propício para que os alunos construam 

seus próprios conhecimentos. Carvalho et al. (2017) nos apresenta os 

requisitos básicos que fundamentam uma SEI: geração da questão de 

pesquisa; alunos levantam hipóteses; elaboração do plano de trabalho; 
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obtenção dos dados e comunicação dos resultados. A Sequência Didática é 

apresentada a seguir. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

1 Encontro – Aula 1 (Aplicação da situação problema e hipóteses desenvolvidas). 

Tempo:   50 min. 

Tema: Descarte de pilhas e baterias. 

Diagnose dos conhecimentos prévios sobre o descarte de pilhas e baterias no 

meio ambiente. 

Objetivos: Verificar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca do 

conteúdo sobre o descarte de pilhas e baterias no meio ambiente. 

Conteúdos: Descartes de pilhas e baterias; reações em meio aquoso; 

toxicidade de metais pesados 

Estratégias didáticas: Resolução de uma Situação Problema pelos alunos. 

Recursos: Texto com a Situação Problema, papel, lápis, borracha, régua e 

cartazes. 

Bibliografia:  

BATINGA, V. T. S.; TEIXEIRA, F. M.O Que Pensam Os Professores De  

Química Do Ensino Médio Sobre O Conceito De Problema E Exercício. In: VII 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2009, 

Florianópolis, Belo Horizonte: ABRAPEC, 2009. 

SASSERON, L. H.; MACHADO, V. F.  Alfabetização Científica Na Prática – 

Inovando A Forma De Ensinar Física, 1 ed., São Paulo: Livraria da Física, 

2017. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

2 Encontro – Aulas 2 e 3  (Aula dialogada com os participantes). 

Tempo:  100 min 

Tema: Eletroquímica 

Objetivos: Identificar concepções prévias e elaborar conceitos sobre 

oxirredução, número de oxidação e agentes oxidantes e redutores; 

Evidenciar os conteúdos estudados nos processos degradativos presentes no 

cotidiano.  

Conteúdos: Eletroquímica associada a processos de degradação em 

alimentos e corrosão. 

Estratégia didática:  Aula expositiva e dialogada; discussões sobre processos 

degradativos envolvendo o tema em estudo. 

Situação problema  

 

Uma equipe de educação ambiental da EMLURB (Empresa de Manutenção e 

Limpeza Urbana) realizou, nos bairros da cidade do recife, uma campanha de 

sensibilização sobre o lixo urbano que é constituído por cerca de 1% de resíduos 

sólidos contendo elementos tóxicos. Eles mostraram que entre esses elementos 

estão metais pesados como cádmio, chumbo e mercúrio, componentes de pilhas e 

baterias, que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. Durante o 

trabalho realizado destacaram a legislação vigente (Resolução do CONAMA n° 

257/1999) que regulamenta o destino de pilhas e baterias após seu esgotamento 

energético e determina aos fabricantes e/ou importadores a quantidade máxima 

permitida desses metais em cada tipo de pilha/bateria, porém o problema persiste.  

Nesse contexto responda: 

 Qual a relação entre o vazamento das substâncias presentes nas pilhas e 

baterias com a natureza dos metais pesados e os danos à saúde humana e ao 

meio ambiente? Em relação ao local de descarte de pilhas e baterias, qual local é 

mais propício para ocorrer à contaminação do solo com metais pesados, no lixão 

ou aterro sanitário?  Descreva (com textos e desenhos ou construção de mapas 

mentais) uma possível medida que poderia contribuir para acabar definitivamente 

com a poluição ambiental por metais pesados destacados no texto. 
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Recursos: Projetor de slides, computador, quadro branco e piloto. 

Bibliografia: 

CARVALHO, L. C.; LUPETTI, K. O.; FILHO, O. Um Estudo Sobre Oxidação 

Enzimática e a Prevenção do Escurecimento de Frutas no Ensino Médio, 

Química Nova Na Escola, nº22, 2005. 

FELTRE, R. Química. 6 ed., São Paulo: Moderna, 2004. 

TOMA, H. E. Energia, Estados E Transformações Químicas – Coleção De 

Química Conceitual, vol. 2, São Paulo: Blucher, 2013. 

USBERCO, João; SALVADOR, Edgar. Conecte Química, volume único / 1ed. 

– São Paulo: Saraiva, 2014. 

Slides 
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Questões para resolver após a aula dialogada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) O que está acontecendo com a 

crosta do navio? 

2) Como esse processo é 

comumente conhecido? 

 3) Cite formas de prevenir a  

deterioração dos petroleiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Por que o recheio da torta ficou 

escuro? 

2) Qual o impacto do erro do 

cozinheiro nessa situação? 

3) Onde a eletroquímica entra 

nesses processos observados?

CASO 1 

Os grandes navios cargueiros são responsáveis 

pelo transporte marítimo de petróleo em maior 

parte do mundo. Devido ao valor elevado do 

insumo e da periculosidade por derramamento 

de petróleo, a manutenção destas estruturas 

sempre foi crucial no que tange a engenharia e 

metalurgia. É recorrente o aparecimento de 

incrustações na ferragem devido à oxidação. 

Contudo já percebeu-se que o grau de 

degradação é influenciado por fatores externos 

como: clima, salinidade do mar, natureza das 

chapas, entre outras.  

CASO 2 

Durante o preparo de uma torta de maçã, o chef 

cortou a fruta previamente e a reservou numa 

tigela. Após a finalização da massa, o cozinheiro 

percebeu que havia esquecido de cobrir a tigela 

com papel filme como dizia a receita. Ao se 

deparar com o recheio, notou o escurecimento 

dos pedaços. Sem saber ao certo o que ocorrera, 

o chef pesquisou em seu celular sobre o 

fenômeno ocorrido.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

3 Encontro – Aulas 4 e 5 (Experimento da pilha de limão e de batata). 

Tempo: 100 min 

Tema: Pilha de limão e batata 

Objetivos:  Desvincular o conceito de pilha do experimento clássico da Pilha de 

Daniel. 

Conteúdos: Conceitos de pilha, polaridade dos eletrodos, condutividade e corrente 

elétrica.  

Estratégia didática: Aula experimental: montagem da pilha limão e batata para 

acionar um dispositivo eletrônico. 

Recursos:  Limões, batatas, facas, eletrodos de Cu e Zn, multímetro e calculadora 

Bibliografia: 

FELTRE, R. Química. 6 ed., São Paulo: Moderna, 2004. 

TOMA, H. E. Energia, Estados E Transformações Químicas – Coleção De 

Química Conceitual, vol. 2, São Paulo: Blucher, 2013. 

USBERCO, João; SALVADOR, Edgar. Conecte Química, volume único / 1ed. – São 

Paulo: Saraiva, 2014. 

SANTOS, T. N. P. et al. Aprendizagem Ativo-Colaborativo-Interativa: Inter-Relações 

e Experimentação Investigativa no Ensino de Eletroquímica, Química Nova na 

Escola, vol. 40, nº 4, 2018, p. 258-266. 

 

Montagem da pilha de limão e de batata 

Este experimento demonstra que podemos utilizar fluxo de elétrons obtidos a partir 

de reações químicas, para ligar uma calculadora, relógio ou Diodo Emissor de Luz 

(LED).  
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Resolva as questões: 

1) Que tipo de reação ocorreu? Justifique. 

2) Quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Como você chegou a essa 

conclusão? 

3) Escreva as semirreações que ocorrem no processo. 

4) Escreva a equação química global que representa o processo. 

5) Desenhe a pilha de limão indicando:  

 Eletrodos metálicos 

Cátodo e ânodo 

Sinais do cátodo e do ânodo 

Potencial medido. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

4 Encontro – Aula 6 (Sistematização e  elaboração do plano de trabalho). 

Tempo: 50 min  

Tema: Reações eletroquímicas ocorridas em diversas situações. 

Objetivos: Identificar e explicar a ocorrência de reações eletroquímicas em diversas 

situações do nosso cotidiano. 

Conteúdos:  Ligas metálicas, pilhas, nobreza dos metais, potenciais de redução e 

cálculo de ddp. 

Estratégia didática: Leitura e discussões sobre os fenômenos de “choque possíveis 

de ocorrer com pacientes em clínicas odontológicas”; 

planejamento com os alunos para investigação de hipóteses elaboradas durante as 

discussões os fenômenos ocorridos em pacientes em clínicas odontológicas. 

Resolução das perguntas do questionário. 

Recursos: Texto para sistematização, questionário referente ao texto de 

sistematização e o artigo científico: “Uma pilha na boca”; 

Questionário referente ao texto de sistematização (Questionário 1) 

Bibliografia: USBERCO, João; SALVADOR, Edgar. Conecte Química, volume 

único / 1ed. – São Paulo: Saraiva, 2014. 
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Sistematização 

Texto paradidático: Uma Pilha na boca 
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 Questionário referente ao texto de sistematização 

Q1- Hábitos de higiene impedem a formação de cáries e, consequentemente, reduzem o 

uso de obturações. Ao usar o fio dental e escovar os dentes, estamos retirando resíduos 

de açúcar, que podem servir de alimento para bactérias causadoras de cárie. Qual é o 

efeito da deficiência na escovação para a população de bactérias? 

Q2 – Qual é a ddp entre o alumínio e o componente de maior potencial de redução do 

amálgama dentário? 

Q3 – Considerando que ocorra uma pilha entre o ouro e cada uma das ligas metálicas 

apresentadas, qual dessas pilhas apresentaria a maior força eletromotriz? Qual seria seu 

valor? 

Q4 – Eletromotriz é a força que tende a estabelecer corrente elétrica. Sabe-se que a 

corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons que migram de um ponto a outro. 

Pesquise na internet, dicionários ou na biblioteca da sua escola ou cidade o significado da 

palavra motriz e relacionando-o à definição de eletromotriz. Justifique a existência de 

corrente elétrica. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

5 Encontro – Aula 7 (Obtenção de Dados - uso do aparato “Decomposição de pilhas em 

soluções  aquosas”).  

Tempo: 50 min 

Tema: Decomposição de pilhas em soluções aquosas 

Objetivos: Compreender os processos físicos e químicos ocorridos devido ao 

descarte de pilhas de forma inadequada no meio ambiente 
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Conteúdos: 

Reações redox; descarte inadequado de pilhas e baterias; eletrólise; pH; formação 

de gases no processo eletroquímico. 

Estratégia didática: Aula experimental: decomposição das pilhas em soluções 

salinas gelatinosas; 

Discussões sobre as possíveis reações químicas eletrolíticas que podem ocorrer no 

meio ambiente devido ao descarte de pilhas através da observação dos produtos de 

cor evidenciados nos polos das pilhas em gel salino e do pH da solução; 

Resolução das perguntas do questionário. 

Como sugestão após o experimento e suas discussões deve ser entregue aos 

alunos uma folha em branco para que eles possam escrever o maior número de 

termos eletroquímicos vistos durante as intervenções didáticas. 

Recursos: Pilhas descartadas; garrafas PET; estilete; ágar; cloreto de sódio; água 

destilada; ferricianeto de potássio e solução alcóolica de fenolftaleína 1%, 

questiónário. 

Bibliografia:  

USBERCO, João; SALVADOR, Edgar. Conecte Química, volume único / 1ed. – São 

Paulo: Saraiva, 2014. 

FELTRE, R. Química. 6 ed., São Paulo: Moderna, 2004. 

 

Aparato experimental: Decomposição de pilhas em soluções aquosas 

Procedimento experimental 

Objetivo 

Mostrar visualmente a deterioração acelerada das pilhas em solução salina 

através de reações químicas coloridas identificando os íons Fe+2 e a alcalinidade 

da própria pilha 

Materiais e Regentes 

Ágar 

Cloreto de sódio (P.A) 

Ferricianeto de sódio (P.A) 

Solução Alcoólica de fenolftaleína 1% 

Béquer de 500 mL 
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Questionário 

Q1- Ao depositar a pilha na água ocorre alguma reação? Como chegou a essa 

conclusão? 

Q2 - Qual seria a melhor maneira para acabar com a poluição ambiental provocada 

pelo descarte inadequado de pilhas e baterias? 

Q3 - Quando descartamos as pilhas no lixão elas podem contaminar o meio 

ambiente? Justifique sua resposta.    

Q4 - Você acha que ocorre eletrólise nesse procedimento? Justifique sua resposta. 

 Q5 - Quais foram os produtos dessas reações no polo positivo e negativo? Como 

explicar esses fenômenos? 

Q6 - Observando o experimento, a oxidação ocorre no polo negativo ou positivo? 

Justifique sua resposta. 

Q7 - Verifique o pH do meio e discuta se ele está de acordo com o esperado. Por 

que esta questão é importante? 

 

 

 

 

 

Garrafas PET (2L) 

Pilhas AA 

Estilete 

Régua 

Procedimento 

Utilizar um recipiente obtido pelo corte de uma garrafa PET de dois litros cortada 

na altura de 6,0 cm.  

Adicionar 2,5 g de ágar em 200 mL de água em ebulição, agitar até completa 

dissolução. A solução deve ficar translúcida. 

Com a solução ainda morna, adicionar 3,0 g de cloreto de sódio; 0,067 g de 

ferricianeto de sódio e 0,67 mL de solução de fenolftaleína 1% 

Em seguida coloca-se a pilha tipo AA no centro do recipiente. Nesta etapa a 

solução deve ainda estar aquecida. 

Acompanhar o experimento e tomar anotações. 
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PILHAS EM SOLUCÕES AQUOSAS  E NA TERRA 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

6 Encontro – Aula 8 (Comunicação). 

 

Tempo: 50 min 

Tema: Socialização dos resultados obtidos nas intervenções didáticas 

Objetivos: Pontuar os principais termos eletroquímicos estudados durante a 

intervenção; identificar impactos ambientais do descarte inadequado de pilhas e 

baterias no meio ambiente. 

Estratégia didática: Esta etapa é para comunicação dos resultados obtidos durante 

as etapas anteriores.  

Como sugestão, durante a comunicação dos resultados, entregar ao aluno uma 

folha em branco e pedir para eles conceituarem o maior número de termos 

eletroquímicos construídos na etapa anterior. 

Identificação pontos de coleta no bairro para descarte adequado de pilhas e 

baterias. 

Recursos: Papel; lápis e caneta. 

Tabela para os termos eletroquímicos e seus respectivos conceitos 

Termos eletroquímicos Conceitos 
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Estrutura da Sequência 

Atividades desenvolvidas durante a sequência  

Encontros Didáticos 
Conteúdos 

abordados 
Objetivos específicos 

Desenvolvimento de 

Tarefas/atividades 
Recursos 

 

Avaliação 

E
ta

p
a
 1

 

1. Aplicação 

da situação 

problema e 

hipóteses 

desenvolvidas 

(1h/a=50min) 

 

Descartes de 

pilhas e 

baterias; 

reações em 

meio aquoso; 

toxicidade de 

metais pesados 

Verificar os 

conhecimentos 

prévios dos 

estudantes acerca 

do conteúdo sobre 

descarte o de pilhas 

e baterias no meio 

ambiente  

- Resolução da 

situação:  

 

-Produção de 

textos, desenhos 

ou mapas 

conceituais  

 

Texto escrito 

em papel 

ofício; mapas 

mentais em 

cartazes 

Papel; lápis 

de colorir; 

lápis, 

borracha; 

pilotos; régua 

 

Análise dos 

textos, 

desenhos, 

mapas 

conceituais 

produzidos 

pelos alunos 

E
ta

p
a
 2

 

3. Aula 

dialogada com 

os 

participantes 

 

(2h/a=100min) 

Eletroquímica 

associada a 

processos de 

degradação em 

alimentos e 

corrosão. 

Elaborar conceitos 

sobre oxirredução, 

número de oxidação 

e agentes oxidantes 

e redutores  

-Evidenciar os 

conteúdos 

estudados nos 

processos 

degradativos 

presentes no 

cotidiano.  

 

Evidenciar os 

conteúdos 

estudados nos 

processos 

degradativos no 

cotidiano 

Projetor de 

slides e 

computador; 

quadro 

branco; piloto 

 

 

 

 

Análise das 

discussões 

E
ta

p
a
 3

 

4. Experimento 

da pilha de 

limão e de 

batata 

(2h/a=100min) 

Pilha; 

polaridade dos 

eletrodos; 

condutividade; 

corrente elétrica 

Desvincular o 

conceito de pilha, 

do experimento 

clássico da Pilha de 

Daniell 

Montar com 

auxílio dos 

participantes uma 

pilha de limão e 

conseguir acionar 

um dispositivo 

eletrônico com a 

mesma 

Limões; 

batatas; 

facas; 

eletrodos de 

Cu e Zn; 

multímetro; 

calculadora 

Análise dos 

diálogos 

desenvolvid

os durante a 

atividade 

experimental

. 

Análise dos 
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questioname

ntos  

resolvidos 

pelos alunos 

E
ta

p
a
 4

 

5. 

Sistematizaçã

o e  

elaboração do 

plano de 

trabalho 

(1h/a=50min) 

Ligas metálicas, 

pilhas, nobreza 

dos metais, 

potenciais de 

redução e 

cálculo de ddp 

Identificar e explicar 

a ocorrência de 

reações 

eletroquímicas e 

diversas situações 

Leitura e 

discussão sobre 

os fenômenos de 

"choque" que 

ocorriam em 

pacientes em 

clínicas 

odontológicas; 

planejamento com 

os alunos de 

como será a 

investigação para 

confirmar ou não 

as hipóteses 

Artigo 

científico 

"Uma  Pilha 

na Boca" 

Análise das 

discussões e 

do 

planejament

o elaborado 

pelos alunos 

e da 

resposta do 

questionário. 

E
ta

p
a
 5

 

6. Obtenção 

de Dados (uso 

do aparato 

“Decomposiçã

o de pilhas em 

soluções  

aquosas”) 

(1h/a=50min) 

Reações redox; 

descarte 

inadequado de 

pilhas e 

baterias; 

eletrólise; pH; 

formação de 

gases no 

processo 

eletroquímico 

Coletar dados 

empíricos sobre a 

temática com auxílio 

dos questionários 

acerca da 

Decomposição de 

Pilhas em Soluções 

Salinas Gelatinosas; 

verificação do pH  

da solução; verificar 

mudança de 

coloração da 

solução 

Debater as 

reações químicas 

envolvidas no 

meio, 

evidenciadas pela 

geração de 

produtos coloridos 

nos polos da 

pilha; verificar a 

relação entre pH 

e mudança de 

coloração da 

solução com 

poluição química 

do meio através 

da reação 

eletrolítica 

Pilhas 

descartadas; 

garrafas PET; 

estilete; ágar; 

cloreto de 

sódio; água 

destilada; 

ferricianeto de 

potássio e 

solução 

alcóolica de 

fenolftaleína 

1% 

 

 

Análise das 

discussões 

realizadas 

durante a 

intervenção 

didática 
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ocasionada pelo 

descarte da pilha; 

produzir uma lista 

com os termos 

eletroquímicos 

debatidos na aula 

E
ta

p
a
 6

 

7.Comunicaçã

o 

(1h/a=50min) 

Eletroquímica; 

oxirredução; 

polos; 

eletrodos; 

tabela de 

potenciais; nóx; 

descartes de 

pilhas e 

baterias no 

meio ambiente 

Pontuar os 

principais termos 

eletroquímicos 

estudados durante a 

intervenção; 

identificar impactos 

ambientais do 

descarte 

inadequado de 

pilhas e baterias no 

meio ambiente 

Conceituar os 

termos 

eletroquímicos 

construídos na 

etapa anterior; 

identificar pontos 

de coleta no 

bairro para 

descarte 

adequado de 

pilhas e baterias 

Papel; lápis e 

caneta 

 

 

Análise dos 

termos 

eletroquímic

os 

apresentado

s pelos 

alunos 
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ANEXO 

 

ANEXO 1 

Tabela de potenciais-padrão de redução 

 

ANEXO 2 

Cronograma de Atividades Durante a Pesquisa 

 

ATIVIDADES 
Ano de 2019   Ano de 2020 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Jan Jan Jan 

Levantamento bibliográfico xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx   

Elaboração do produto 
educacional 

xxx xxx 
      

  

Qualificação da 
dissertação    

xxx 
    

  

Aplicação da Sequência 
didática     

xxx xxx 
  

  

Análise dos resultados da 
SD      

xxx xxx 
 

  

Revisão e ajustes da 
dissertação 

      
  xxx xxx 

Defesa da Dissertação 

        

 xxx 
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ANEXO 3  

 

 


