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[...] Eu sei como é difícil olhar com esperança para os

meses e anos vindouros, mas eu gostaria de te dizer o que

eu sempre te disse quando você era bem mais novo: Eu

gosto de você exatamente do jeito que você é. E eu sou

muito grato por você ajudar as crianças na sua vida a

entenderem que você fará o possível para mantê-las

seguras, e ajudá-las a expressar seus sentimentos de

maneira que levará a cura para muitas e muitas

vizinhanças. É um sentimento maravilhoso saber que nós

seremos amigos para  vida toda.

Fred Rogers (1928 - 2003)
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RESUMO

A educação ambiental surge em concomitância com a ampliação da

preocupação com os problemas socioambientais de origem antrópica, durante a

década de 1960 e 1970. Hoje, estes problemas socioambientais se tornaram tão

proeminentes que se considera estarmos vivendo no que chamamos de

Antropoceno. Características do Antropoceno incluem uma série de

perturbações ambientais, dentre elas os impactos de poluição e contaminação

da água, substância esta elementar para a vida como se conhece, e é papel da

educação ambiental e do professor que a adota, agir de forma sensibilizadora

quanto às propriedades e os usos da água. Nota-se, dentro dos currículos

oficiais de São Paulo, na Base Nacional Comum Curricular e nos mais novos

Itinerários Formativos do Ensino Médio, o papel específico do professor de

Ciências da Natureza (e mais especificamente o de química) de abordar a

temática de ciclos hidrológicos e poluição, mas não há menções claras de como

isto deve ser feito, ou quando estas menções são feitas, requerem aparatos e

equipamentos que podem estar fora do alcance do professor de uma escola

pública. Necessita-se de uma metodologia que seja capaz de transpor estes

conteúdos ambientais de forma adequada para a Educação Básica dentro das

limitações que estas possuem, sendo uma destas maneiras experimentos

ambientais de baixo custo. Desta forma, o objetivo deste trabalho é propor, a

partir de adaptações experimentais, atividades para aulas sobre Águas e

Sustentabilidade tendo pertinência com as novas diretrizes curriculares, tanto

para o Professor de Química como também para o professor de Componentes

Curriculares de Itinerários de Sustentabilidade. A fim de propor uma discussão, a

partir destes experimentos, de como transpor e comunicá-los para os tópicos

previstos nas aulas do Ensino Médio. Observa-se que, a partir de materiais de

baixo custo, é possível executar experimentos sob a temática hídrica e seu

tratamento de forma que esta esteja coerente tanto com as habilidades do Novo

Ensino Médio e seus Itinerários Formativos.

Palavras Chave: Águas; Tratamento de Água; Educação Ambiental;

Experimentos Ambientais; Novo Ensino Médio
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ABSTRACT

Environmental education shows up at the same time with the start of

concern with environmental issues of anthropic origin, especially among the

1960s and 1970s. Nowadays, these environmental issues have become so

striking that it is considered that we are living on what we call the Anthropocene.

Features of the Anthropocene include a series of environmental disturbances,

such as the impact of water pollution and contamination, such a substance that is

fundamental for life as we know. It’s Environmental Education’s role and

subsequently the Teacher that adheres to it, acts in a sensible manner to water

properties and uses. It is noted that among the official curriculum of São Paulo,

from the Common Curricular National Basis and the brand new Formative

Itineraries for High School, the specific role of the Nature Sciences teacher (more

specifically the chemistry teacher) to approach the theme of hydrological cycles

and water pollution, but there are no clear mentions in how that could be done, or

when those mentions are done, they require apparatus and equipments that may

be far from reach of a public school teacher. It is necessary then of a

methodology that is capable of transferring these environmental subjects

effectively to the Basic Education, inside their proper limitations, being one of the

examples of that low cost environmental experiments. In this way, the objective of

this project is to propose, based on experimental adaptations, activities to

classes about Waters and Sustainability inside the pertinent guidelines about

curriculum, both for the chemistry teacher and also for teachers of curricular

components of sustainability itineraries. Aiming to propose a discussion, after

these experiments, at how to propose these topics in High School Level. It was

observed that, using low cost materials, it is possible to execute experiments with

the hidric theme and your treatment in a way that it’s coherent both with the new

abilities of the Common Curricular National Basis, as well as with the support

materials for practices from the Formative Itineraries (MAPPAs)

Key-Words: Water; Water Treatment; Environmental Education;

Environmental Experiments; New High School
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INTRODUÇÃO

Entende-se por Antropoceno o período no qual as ações de origem

humana causaram impactos tão significativos no Planeta, que agora estes

deixam marcas geológicas registráveis (SILVA & ARBILLA, 2018). Pode-se

afirmar, sobretudo, que o Ser Humano é agora uma força geológica que perturba

e compete com os fenômenos naturais que mudaram as estruturas e paisagens

por milhões de anos, sendo esta potencializada no período Pós Revolução

Industrial séculos e ainda mais nas últimas décadas . Estas mudanças1

antrópicas, no entanto, são consideradas nocivas dentro dos ecossistemas nos

quais elas ocorrem, e isto tem sido observado antes mesmo do termo ser

originalmente concebido, datando relatos do final da década de 1960 até 1970,

quando o chamado Clube de Roma inicialmente apresentou seu relatório "Limits

of Growth", apresentando os riscos do padrão de consumo da sociedade da

época, sendo o principal deles de que o Planeta não teria capacidade para

sustentar tal sistema e que o mesmo eventualmente colapsaria (KRÜGER,

2004). Esta afirmativa se sustenta ao longo dos desastres socioambientais

ocorridos durante a década de 1970, como as elevações dos preços de petróleo

de 1973/1974 e 1979/1980, acidentes ligados à produção de energias e

desastres nucleares (Krüger, 2004; (ILKHAMOV, 2002 ; COLOMBO; 2001) .2

Atualmente, este cenário não se torna tão diferente, desastres ambientais como

o de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019 (FREITAS et al, 2019; ZHOURI

et al, 2016), ambos em Minas Gerais, assim como os aumentos nas queimadas

ilegais na Floresta Amazônica e no Pantanal em 2020 (BBC NEWS, 2020;

FONSECA et al, 2022), denunciam que há impactos ambientais acontecendo

contemporaneamente. Todos estes elementos se ligam a uma necessidade de

2 apud Williams, 2007

1 O termo Antropoceno, no entanto, é também alvo de grandes debates que perduram
até o período contemporâneo, no qual diferentes semânticas são propostas a fim de associar o
nome com a sua origem causadora, um exemplo é o termo “Capitaloceno”, que atribui estas
mesmas perturbações ambientais ao fator gerador dos últimos séculos que mudou os aspectos
materiais (Barcelos, 2019).
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se discutir medidas remediadoras ou resolutivas destes problemas, os quais

podem ser discutidos a partir dos preceitos e conceitos da Educação Ambiental .3

A Educação Ambiental tem sua origem e discussão datadas também na

década de 1970, quando na Conferência de Estocolmo, em 1972, foi proposta a

sua execução como um método para refletir e propor medidas paliativas e

resolutivas do cenário alertado pelo Clube de Roma. (RAMOS, 2001)

Posteriormente, na conferência de Tbilisi, em 1977, a institucionalização da

Educação Ambiental ocorre, e as propostas e metas para países no que se

refere ao meio ambiente foi reafirmada na Rio-92. Durante este período, o

conceito do que é Educação Ambiental se estendeu para uma percepção não

homogênea e não linearizada, podendo ser interpretado de diversas maneiras e

aplicados de diferentes métodos, dependendo do público a ser sensibilizado

(RAMOS, 2001; SAUVÉ, 2005). Estes diferentes métodos, por alguns autores

chamados de “Correntes de Educação Ambiental” (SORRENTINO, 1995 ;4

SAUVÉ, 2005) culminam com diferentes maneiras de interpretar e também de

agir como educador ambiental (é de grande relevância apontar que estas

correntes não são excludentes, pois uma mesma ação educadora pode incluir

diversas das mesmas). Estas correntes podem apresentar maneiras diferentes

de se explorar tópicos que se consideram importantes dentro do escopo

ambiental e, o escolhido para esta pesquisa, é o tema “Água”.

A água, do modo como a conhecemos, possui forte influência no

funcionamento dos seres vivos e nas práticas sociais diárias dos seres

humanos. O tratamento, consumo e conscientização sobre sua importância são

discursos elementares ao retratar a relevância que a mesma possui nas vidas de

todos, mas, apesar de sua elevada importância no cotidiano humano, a água é

também um recurso desvalorizado (CARAPETO, 1999), devido aos elementos

rotineiramente alinhavados com ela, como poluição de efluentes por pesticidas,

contaminação por metais pesados ou uso inadequado e imprudente da água

4 apud Ramos 2001

3 É importante salientar que não se busca afirmar que a única função da Educação
Ambiental é ser um estudo resolutivo de problemas socioambientais, sendo esta uma
simplificação da área e do conceito em si, tem por objetivo estabelecer que as discussões destas
medidas podem se originar dentro da exploração da temática e suas prerrogativas
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potável. No entanto, a água é também tema principal dos mais variados métodos

de tratamento, que variam em custo e metodologia dependendo dos fatores

como com o quê esta está contaminada e para qual finalidade ela será utilizada

(PRIMEL et al, 2005; GONÇALVES, 2015). A água é também presente na Base

Nacional Comum Curricular (BNCC) e no currículo Paulista, e a sua abordagem

está associada com as competências atribuídas para o professor de Química

(SÃO PAULO, 2017). Dentro deste cenário, julga-se que a abordagem da água

nas aulas de ciências da natureza, mais especificamente as de química, é uma

expressão importante de prática de educação ambiental. No entanto, para que

esta prática possa ser feita, é necessário que o docente seja capaz de associar

as suas práticas em sala de aula com os elementos específicos do ensino de

ciências e da educação ambiental.

Dentre os elementos pedagógicos específicos para se fazer a prática de

educação ambiental com caráter científico (ou com a corrente da educação

ambiental científica e crítica) (SAUVÉ, 2005), se considera necessário que o

professor tenha conhecimento dos elementos que cercam estes campos,

incluindo princípios de alfabetização científica (ou o ensino que busca promover

competências para que estudantes sejam capazes de participar do cotidiano

social) e educação ambiental em seu aspecto crítico reflexivo, assim como

transversal.
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CAPÍTULO 1: MEIO AMBIENTE, ÁGUAS E EDUCAÇÃO

1-1. O Antropoceno e a origem do estudo do Meio Ambiente

A relação entre o ser humano e o ambiente na era atual pode ser descrita

como o “homem como uma força geológica, competindo com as forças naturais,

no impacto e na modificação do planeta” (SILVA & ARBILLA, 2018). Esta

interpretação é o que leva definição do que hoje chamamos de Antropoceno, e

denuncia que o homem como tal força geológica gera impactos registrados no

espaço terrestre. Dentre essas marcas a serem caracterizadas, tem-se a

disseminação de concreto, plástico e alumínio nos oceanos (Silva e Arbilla,

2018), há também

Grande aceleração dos processos de erosão e sedimentação, larga
escala de perturbação nos ciclos de carbono, nitrogênio, fósforo e
outros elementos, a inclusão de grande mudança no clima global e o
aumento do nível dos oceanos, e mudanças sem precedentes de
invasões de espécies em todo o planeta. Muitas dessas mudanças são
duradouras e algumas irreversíveis. (ZALASIEWICZ et al, 2017. p. 56.
Tradução nossa)

Diante dessas percepções, é possível perceber que o ser humano,

declarado como tal força geológica, pode se apresentar como um elemento

interferente negativo dentro do desenvolvimento das paisagens em que atua. De

fato, a introdução do termo Antropoceno marca “uma diferença substancial com

respeito às visões anteriores, nas quais a influência do homem no planeta era

vista como parte da evolução da vida e não como uma perigosa ruptura no

equilíbrio da Terra” (SILVA e ARBILLA, 2018, p.1622). A terminologia

inicialmente cunhada por Eugene Stoemer na década de 1980 e posteriormente

formalizada por Paul Crutzen nos anos 2000 deixava claro que o impacto

humano nos sistemas ambientais era significativo.

Isto não quer dizer que a atenção para os impactos ambientais só passou

a ser dada com a origem do termo “Antropoceno”. Os primórdios do que é

chamado de “Discurso Ambientalista” se data na década de 1960 e as primeiras

discussões do grupo de cientistas, ambientalistas, pedagogos, economistas,
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industriais e funcionários públicos, dentro do que é chamado “O Clube de Roma”

(KRÜGER, 2004). O primeiro relatório do Clube de Roma, Limits of Growth,

publicado em 1972, apresentava previsões alarmistas sobre o destino do meio

ambiente se as noções de progresso e consumo permanecem inalteradas para a

sociedade vigente, no entanto, Krüger (2004) ressalta que

Interessante observar que, à medida que iam sendo discutidos temas
relacionados ao meio ambiente, acontecimentos noticiados pela grande
imprensa faziam ver a veracidade dos fatos apresentados nos
relatórios e complexificação das inter-relações no ecossistema terrestre
devido ao padrão de desenvolvimento adotado. Assim, surgiram, em
1973/1974 e 1979/1980, duas ondas sucessivas de elevação dos
preços do petróleo no mercado internacional (LA ROVERE, 1985). Por
toda parte, verificaram-se acidentes relacionados ao uso de fontes de
energia não-renováveis, como os acidentes nucleares de Three Mile
Island, em 1979 e de Chernobyl, em 1986, este último com um débito
de cerca de 2500 vidas humanas, a tragédia ambiental causada pelo
vazamento do petroleiro Exxon Valdez, em 1989, dentre outros. A falta
de controle também se verifica no caso de incidentes envolvendo
desmatamentos, como, por exemplo, na bacia de Yangtze, na China,
onde inundações causaram a morte de 3700 pessoas, atingindo 24
milhões de hectares de área de plantio. Desse tipo de impacto de
grande-escala no meio ambiente surge o termo eco-migrantes:
migrações em massa a partir de áreas degradadas. (KRÜGER, 2004,
p. 40)

Outro processo amplamente discutido dentro das décadas de 1970 e

1980 é o caso do Mar de Aral, no qual a sua exploração em excesso para a

produção de algodão o secou completamente, hoje afetando 500.000 habitantes

da etnia qaraqalpaq (ILKHAMOV, 2002 ). Este povo vivia e dependia do mar de5

Aral por dois milênios, em apenas uma geração sua presença praticamente

comprometida resultou com que estejam atualmente à mercê da pobreza,

desemprego e emigração (WILLIAMS, 2007).

Com tais fenômenos sendo registrados e discutidos em massa desde a

década de 1960 e 1970, pode-se dizer que o prefácio para se determinar o que

hoje chamamos de Antropoceno é premeditado há cerca de 50 anos.

Dentro deste cenário de crise ambiental, soluções, em escala individual

ou coletiva, são apresentadas também em relatórios e trabalhos desde a década

de 1970, o Clube de Roma, em seu 3º relatório, intitulado “Rio: Reshaping the

5 apud Williams, 2007
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International Order”, de 1977, propôs metas locais e globais para garantir o bem

da humanidade (KRÜGER, 2004). Artaxo & Coutinho (2015) citam que o Brasil

possui vantagens estratégicas para a redução de emissões de poluentes, mas

isto necessita de sincronia entre governos e da população para a garantia de

sustentabilidade global.

O problema do aspecto resolutivo das discussões ambientais se encontra

na tentativa de proposição sinérgica que tanto preza. Pois é visto que, quando o

princípio de autodeterminação dos povos é ferido, ações políticas se contrastam

com as propostas ambientais postas em consenso (KRÜGER, 2004). Isso

também põe em foco a noção de que a Educação Ambiental e a sua concepção

se volta apenas para resolver tais problemas socioambientais, ignorando-a como

um conceito e tratando-a como ferramenta. A recepção dos trabalhos do Clube

de Roma e a suas propostas, segundo Colombo (2001), foi vista também com

reprovação por políticos e economistas (p.7), em virtude de sua interpretação de

que o Clube de Roma estava sugerindo “progresso nulo” economicamente

falando (algo que não era a intenção do Clube de Roma).

Dentro deste breve apanhado histórico sobre os elementos que

originaram o pensamento ambientalista, retorna-se agora para o que é chamado

de Antropoceno, e a nova interpretação que ele acarreta para o que é chamado

de “Progresso”. Um exemplo desta noção progressivamente alterada é a

percepção de que brasileiros em idade escolar estão se tornando mais sensíveis

às causas ambientais e interessados no estudo da biodiversidade (SILVA, 2020).

Diante da percepção cada vez mais clara dos problemas que afetam o

meio ambiente, assim como a gradativamente reconhecida importância de seus

estudos e possíveis ações paliativas, é de justa determinação reconhecer que o

estudo dos impactos ambientais deve ser promovido e trabalhado.

1-2. O atual cenário das relações humanas com o ambiente

Embora o Antropoceno possa de fato ser interpretado como o gradativo

reconhecimento de que o ser humano perturba o equilíbrio natural, isto não

necessariamente é um indicativo de promoção de mudanças paliativas. Um
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relatório divulgado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de 30 de

Novembro de 2020, aponta para o aumento dos níveis de desmatamento da

floresta Amazônica, tornando-se o nível recorde desde 2008 (BBC News Brasil,

2020). No mesmo ano, ocorre o que é determinado como as piores queimadas já

registradas no bioma do Pantanal (WATANABE, 2020; Deutsche Welle, 2020).

Isto não se dissocia de forma significativa também de desastres ambientais

causados por grandes mineradoras, como é o caso do Desastre de Mariana, no

qual o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco no município de

Mariana, em Minas Gerais, provocou o que é chamado como “O maior desastre

ambiental do país” (DIAS et al, 2018). Em aspectos ambientais, Dias et al (2020)

também aponta para os problemas acarretados ambientalmente, ao mencionar

que
A lama atravessou aproximadamente 15km² ao longo dos rios Gualaxo
do Norte, Carmo e Doce. No dia 22 de Novembro, a lama chegou ao
Oceano Atlântico, impactando também a região costeira (DIAS et al,
2018. p.457)

Outro fenômeno similar ao de Mariana ocorreu novamente em

Brumadinho em 2019, quando o rompimento desta barragem no município

lançou 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos ao meio ambiente (FREITAS et

al, 2019), no qual teve número de óbitos acima de 300. Embora esses desastres

afetam vidas locais predominantemente, é de grande importância ressaltar que

estes não são reduzidos aos seus municípios. Incluí-se também a contaminação

de áreas ambientais, comprometimento da biodiversidade e contaminação de

rios, além da mudança radical nas estruturas sociais e culturais das regiões que

ali se encontram (FREITAS et al, 2019), Freitas et al consideram que:

Nesses tipos de desastres, para as populações expostas aos novos
cenários de riscos, há dois grupos que podem ser mais claramente
identificados. O primeiro se relaciona às perdas (materiais e afetivas),
rupturas e/ou interrupções do modo de viver e trabalhar, com efeitos
sobre as condições de vida e saúde. Seus efeitos sobre a saúde mental
podem ser imediatos, ampliar e prolongar na medida em que incertezas
e inseguranças sobre o futuro se combinam com a ausência de
resolutividade dos seus problemas e necessidades pelos órgãos
públicos e empresas produtoras de desastres (Mais de três anos
depois do desastre da Samarco, os moradores dos distritos de
Mariana, Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo continuam
vivendo em casas alugadas e sem a vida comunitária que possuíam
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antes, acentuando o sofrimento emocional e psíquico). (FREITAS et al,
2019)

As interações sociais que causam algum tipo de conflito ambiental6

evidenciam sobretudo as relações anti sinérgicas entre a sociedade e os

interesses econômicos de empresas e órgãos que detém o poder de influência

no uso dos recursos ambientais em seu ponto de vista material. O aumento das

queimadas nos biomas brasileiros em 2020, por exemplo, têm a

responsabilidade atribuída para o atual governo federal e a sua negligência e

desmonte às leis de proteção ambiental (FONSECA et al, 2022)

A WWF-Brasil denuncia também que as taxas de desmatamento

crescentes denunciam a posição (ou falta dela) do governo ignorar alertas de

pesquisadores de que desmatamento e incêndios florestais são relacionados

fenomenologicamente (Deutsche Welle, 2020).

Já sobre os casos de rompimentos de barragens (Mariana em 2015 e

Brumadinho em 2019), tem-se uma dimensão caracterizada pelo conflito

ambiental social e empresarial. O receio do rompimento da barragem de Mariana

já era algo temido pelos moradores da região (ZHOURI et al, 2016) e, após a

sua ocorrência, construiu-se a proposta de uma mesa de negociação. Para

Zhouri et al(2016)

De atingidos passaram a vítimas, com o pleno direito de compensação
pelos danos materiais e morais. Colocá-los numa mesa de negociação
é ato que os ressignifica como “parte interessada” abre espaços para
que a ré, a Samarco (Vale/BHP-Billiton), também seja ressignificada da
mesma forma. Vítimas e agentes corporativos, engajados em uma
espécie de barganha de medidas reparatórias e compensatórias,
passam a estar confrontados em posições supostamente simétricas.
Contudo, em posição enfraquecida para negociação, as primeiras
correm o risco de serem privadas dos seus direitos. (ZHOURI et al,
2016)

Não apenas isto, Gomes (2021) aponta que as represas que abastecem a

cidade de São Paulo estão no nível mais baixo nos últimos cinco anos, dando

6 Por “Conflito Ambiental”, adota-se a definição apresentada por Zhouri et al (2016), que
determina como aquele emergente dos modos de apropriação técnica, econômica, social e
cultural do Mundo Material. Caracterizando-se pela disputa de apropriação dos recursos
ambientais que resultam em desproporcionalidade no acesso destes.
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indicativo de que períodos de seca e falta de água semelhantes ao que a região

passou em 2015 retornassem para a realidade dos moradores da região. Além

deste aspecto, o sistema de tratamento de água está se tornando mais custoso

(GOMES, 2021), tornando a água uma substância mais valiosa para a

população.

Neste cenário de conflitos constantes entre Meio Ambiente, Sociedade e

Economia, nos quais os valores de interesse econômico se sobrepõem aos

sociais, admite-se que o Antropoceno, tal como o ser humano como força

geológica, pode ser também interpretado como o ser humano promotor de uma

crise ambiental, no qual este está entrelaçado com embates políticos e

econômicos próprios que esbarram ações diretas para medidas paliativas

imediatas. No entanto, existem medidas e sugestões de mudanças nestas

esferas, sendo propostas em nível pedagógico, dentro da área a ser chamada

de Educação Ambiental.

1-3. Educação Ambiental: A teoria envolvida e os seus métodos de

expressão

Dentro de sua concepção moderna, pode-se interpretar a Educação

Ambiental como
[...] os processos permanentes de aprendizagem e formação individual e
coletiva para a reflexão e construção de valores, saberes,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, visando à
melhoria da qualidade da vida e uma relação sustentável da sociedade
humana com o ambiente que a integra. (SÃO PAULO, 2007 )7

Há, no entanto, uma construção conceitual que antecede os aspectos

legislativos, que começou a ser debatida na segunda metade do século XX.

Pode-se dizer que a Educação Ambiental, como um conceito, é considerada a

partir da década de 1970 (RAMOS, 2001), o que coincide com as perspectivas

crescentes dos problemas ambientais causados pelas interações sociais e

origem do Clube de Roma (COLOMBO, 2001; KRÜGER, 2004), surgindo

inicialmente como uma estratégia para a responder aos problemas ambientais

7 apud SÃO PAULO, 2008
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que eventualmente seriam nocivos para os seres humanos (RAMOS, 2001).

Aponta-se sobretudo, que

Alarmados com os grandes desastres ambientais e os problemas de
poluição ameaçando a qualidade de vida, os movimentos de
contestação utilizaram a ecologia como um instrumento crítico da
civilização industrial. Na crítica à sociedade moderna capitalista, esses
movimentos acreditaram ser possível uma nova organização da
sociedade e da produção econômica voltada não só para uma melhor
distribuição da riqueza e uma nova forma de satisfação das
necessidades materiais e culturais, como também para uma nova
sensibilidade em relação à natureza. A ideia de que a história do
homem não pode ser dissociada da natureza, e de que a liberdade do
indivíduo deve passar pelo respeito dos “direitos” da natureza, constitui
um dos pontos fortes da ideologia contestatória nesse período,
vinculada a um ideal de vida natural. (RAMOS, 2001, p.202-203)

A origem do que se torna a consciência ecológica é, sobretudo, produto

dos mesmos fatores pontuados pelo Clube de Roma, mas denuncia também

uma nova perspectiva de se ver o progresso e as suas consequências. Adota-se

uma visão alarmista e prudente da posição do ser humano frente ao ambiente

com o qual este interage, e da eventual necessidade de mudar o modo como

estas interações se desenvolvem. Na Conferência de Estocolmo de 1972,

quando discutiu-se como tema central o meio ambiente, é proposto que a

mudança dos métodos de intervenção no meio ambiente podem ser possíveis

pela Educação Ambiental, ocorrendo desta maneira o primeiro pronunciamento

oficial sobre a necessidade da EA em escala mundial (RAMOS, 2001).

Após a Conferência de Estocolmo de 1972, a evolução institucionalizada

de seu desenvolvimento se dá na Conferência de Tbilisi, na qual se determina

prioridades e bases sistemáticas de como esta pode ser desenvolvida

socialmente (RAMOS, 2001). O documento posteriormente desenvolvido pela

Unesco (“A Educação Ambiental: as grandes orientações da conferência de

Tbilisi”) tem três conceitos fundamentais: a) aquisição de novos conhecimentos e

valores; b) novos padrões de conduta e c) interdependência. A Agenda 21,

documento resultado da Conferência Rio-92, reafirma as estratégias presentes

na Conferência de Tbilisi, orientando que agora a Educação Ambiental deve dar

ênfase ao desenvolvimento sustentável (RAMOS, 2001).
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No entanto, com o crescimento da Educação Ambiental e da sua

influência nos aspectos cotidianos, não se deve atribuir a este termo uma

definição limitadora. A discussão e adaptação da Educação Ambiental é não

linear e não homogênea, e várias são as perspectivas que podem orientar o

discurso de preservação da natureza representando um modelo ideológico sob o

qual políticas são construídas e representadas. Estas, no entanto, progridem e

se expandem, inicialmente pode-se seguir a definição de Sorrentino (1995 ). No8

qual há quatro formas elementares de expressão de educação ambiental,

apresentadas no quadro a seguir:

QUADRO 1: As concepções de Educação Ambiental de Sorrentino (1995,

apud RAMOS, 2001)

Conservacionista As explicações científicas da ocorrência da degradação

ambiental

Educação ao ar livre Valorização do contato com a natureza e retorno à

harmonia com a mesma

Gestão Ambiental Movimentos sociais que reivindicam liberdades e luta

contra impactos ambientais

Economia Ecológica Expressão dos escritos do Clube de Roma e na

adaptação do pensamento e da ação econômica

Adaptado de: Ramos (2001)

Estas concepções apresentadas por Sorrentino são descritas e datadas

de 1995, Lucie Sauvé (2005) apresenta um rol maior de concepções, as quais

são chamadas de “correntes”. A definição de "corrente'', proposta pela autora, é

descrita como “Uma maneira geral de conceber e de praticar a educação

ambiental” (p.17). A autora apresenta o total de quinze correntes, sete delas

sendo consideradas “tradicionais”, enquanto as outras oito são vistas como

recentes. As correntes tradicionais são descritas no quadro abaixo:

8 apud RAMOS, 2001
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QUADRO 2: Descrição das Correntes Tradicionais de Educação Ambiental

por Sauvé (2005)

Naturalista “Educação ao ar livre”, onde as experiências são vividas na

natureza

Conservacionista Foco na “conservação dos recursos”, a natureza como algo a

ser administrado.

Resolutiva Enxerga a natureza como problemas a serem solucionados

Sistêmica Análise dos diferentes componentes e uma totalidade do

ambiente

Científica Dão ênfase aos fenômenos científicos ligados ao meio

ambiente, ampara-se sobretudo na metodologia científica para

seu ensino

Humanista Interpreta o meio ambiente também pelos valores históricos e

políticos

Moral/Ética Prioriza o desenvolvimento de valores ambientais

Adaptado de Sauvé (2005)

Neste aspecto, nota-se uma grande semelhança com as correntes do

ponto de vista tradicional apresentadas por Sauvé e as vistas em Sorrentino

(1995 ). A chamada “Corrente Naturalista” é similar ao apresentado pela9

“Educação ao ar livre”, a “Resolutiva” ressoa de forma paralela à “Economia

Ecológica”, e "Conservacionista" de Sorrentino, que prioriza os elementos

científicos, se encontra presente na Educação Ambiental Científica de Sauvé

(2005), e por fim, a “Gestão Ambiental” de Sorrentino se ressoa com a corrente

resolutiva de Sauvé (2005). É esperado que estes elementos se entrelacem,

tendo em vista que estas correntes existem desde as concepções iniciais do

atuar da Educação Ambiental. Sauvé, no entanto, adiciona correntes que se

9 apud RAMOS, 2001
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adequam a valores e preocupações atuais da sociedade, sendo elas descritas a

seguir:

QUADRO 3: Descrição das Correntes Recentes de Educação Ambiental por

Sauvé (2005)

Holística As múltiplas dimensões das realidades socioambientais

interagem com as múltiplas dimensões do ser humano que

interage com elas

Biorregionalista A educação voltada para interpretar os aspectos

socioambientais de uma região específica, no qual o indivíduo

está inserido

Práxica Prioriza a ação imediata do indivíduo, e esta se torna seu objeto

de reflexão

Crítica O meio ambiente está ligado com a denúncia dos poderes e

relações sociais entre humanos

Feminista A corrente feminista analisa as relações de poder dentro dos

grupos sociais, e aderem aos valores feministas como método

de interagir com o meio ambiente.

Etnográfica A educação ambiental deve levar em consideração a cultura e a

comunidade, para retratar o ambiente no qual ela está inserida

Eco-Educação A experiência com o meio ambiente deve favorecer o

desenvolvimento como indivíduo, não necessariamente

centrando-se em resolver um problema.

Sustentabilidade O desenvolvimento sustentável surge como uma adaptação das

práticas econômicas para que estas sejam paralelas aos

valores ambientalmente favoráveis

Adaptação de Sauvé (2005)
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Neste aspecto, nota-se que as múltiplas facetas da educação ambiental

reafirmam a sua não linearidade e homogeneidade (RAMOS, 2001). Isto não

quer dizer, no entanto, que estas práticas sejam puramente isoladas e que estas

facetas não se combinem. Isto é também algo previsto por Ramos quando esta

afirma “elas não são puras nem mutuamente excludentes, o que, aliás,

demonstra a dificuldade de classificá-las” (a autora não se referia ao trabalho de

Sauvé ao fazer esta afirmação, mas sim ao de Sorrentino. No entanto, é notório

que esta afirmação é válida para descrever as correntes apresentadas por

Sauvé. Como por exemplo, as relações entre as correntes crítica e feminista

possui bases similares. A não linearidade da educação ambiental apresenta o

fato de que múltiplas correntes e múltiplas linhas de raciocínio podem ser

aderidas ao explorar o conceito de Meio Ambiente, dependendo de qual se

adequa melhor para o trabalho do pesquisador e do professor e do ambiente no

qual ele interferirá. Para os fins deste trabalho, serão discutidas em maior âmbito

a Educação Ambiental Científica e a Educação Ambiental Crítica, sendo estas

discutidas a posteriori.
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CAPÍTULO 2: A CIÊNCIA DAS ÁGUAS E O SEU ENSINO

2-1. A interação humana com os corpos hídricos

A água é um dos elementos cruciais para o funcionamento da vida do

modo como a conhecemos, e está presente nas interações humanas desde as

suas atividades individuais até as coletivas. Ferreira (2003) afirma que

A água é um recurso vital para a sobrevivência dos seres.

Ela representa um elo de ligação entre todos os

ecossistemas do planeta. Caindo em forma de chuva, é um

excepcional solvente, que carrega os nutrientes essenciais

à vida. Mais de 70% do corpo humano é feito de água.

Além disso, é utilizada em atividades domésticas;

industriais; recreação; agricultura; pecuária; comércio;

navegação; aquicultura; geração de força motriz e energia;

saúde e lazer. (FERREIRA, 2003, p.15)

Por ser tão elementar e intrínseca para a existência da vida, Quillfeldt

(2010) afirma que a hipótese de vida extraterrestre depende de um ambiente

com “carbono - água líquida - atmosfera”. Este segundo, por ser o solvente

universal ideal. A expectativa de encontrar vida em outros planetas é associada

com a possibilidade de encontrar água líquida em condições estáveis, pois, fora

desta condição, a existência da vida em si se torna duvidosa (QUILLFELDT,

2010). As espécies químicas presentes na água e as suas especificidades serão

retratadas no próximo subcapítulo, por hora, busca-se ressaltar a importância da

água e como a mesma é elementar para o desenvolvimento humano tanto

individual como coletivo.

Carapeto (1999), em seu livro intitulado “Poluição das águas: causas e

efeitos”, afirma que a água, apesar de ser um recurso constante na vida dos

seres humanos, é também “mal estimado”, e que este só passou a ser o alvo de

maiores atenções ao passo que houve também o despertar da conscientização
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ambiental. O termo “mal estimado” apresentado aqui estaria se referindo ao fato

de que algumas substâncias presentes em ecossistemas aquáticos são produtos

de atividades humanas, tais como plásticos ou hidrocarbonetos halogenados

(CARAPETO, 1999), do ponto de vista de qualidade, estes são alguns exemplos

do que pode ser definido como poluição das águas . Outros exemplos, partindo10

do ponto de vista empírico, se encontram novamente no Desastre Ambiental de

Mariana. Após o rompimento da barragem, a lama com altas concentrações de

metais pesados atingiu os afluentes do Rio Doce. Carvalho et al (2017), apontam

para o aumento significativo da concentração de metais pesados nas águas do

Rio, que agora estaria comprometido em diversos aspectos de uso humano e

para a proliferação da biodiversidade (razões estas a serem introduzidas no

subcapítulo 2-2). A aplicação de pesticidas em processos agrícolas é também

um fator que pode vir a contaminar águas, contaminando lençóis freáticos e

afluentes (PRIMEL et al, 2005). Esgoto a céu aberto é um outro exemplo de mal

gerenciamento da água, pois condições sanitárias inadequadas estão

associadas a doenças toxicológicas que podem ter complicações graves

(GONÇALVES, 2015).

Estes exemplos são demonstrações específicas do que já foi previamente

debatido no capítulo anterior, no que se refere às interações anti sinérgicas das

ações humanas com o ambiente em que estas mesmas interações ocorrem. A

água, devido a sua importância no contexto ambiental, social e econômico,

possui propriedades elementares, as quais veremos a seguir os elementos

ligados à estrutura química, composição comum e aspectos físico-químicos da

água.

10 É de suma importância estabelecer uma diferença elementar entre os conceitos de
“contaminação” e “poluição”. Contaminação é a concentração extremamente elevada de uma ou
mais substâncias na água, estando assim a um nível acima para uma dada área. Poluição, no
entanto, é definida como a introdução de substâncias ou energia no ambiente marinho causados
por ações humanas, sendo estes comumente nocivos (CARAPETO, 1999)
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2-2. As características químicas envolvendo as águas

Sabe-se da importância da água e o quão profundo podem ser os

impactos provenientes da poluição ambiental advindos das interações humanas

que a envolve. No entanto, se faz necessário compreender, do ponto de vista

químico, físico e biológico, os aspectos que fazem a água ser essencial para

vida, além das condições que a faz ser de importante valia para os seres

humanos. Será feito um apanhado geral dos principais elementos que compõem

a água como a conhecemos, e os fatores que influenciam na sua potabilidade e

uso por seres humanos.

A água, também designada como óxido de hidrogênio (H2O), é o que

compõe o que nós chamamos de Hidrosfera (rios, lagos, mares, oceanos…). De

toda a água que se tem na Terra, apenas 3% consiste em água doce (ou seja,

água com baixa concentração de sal), ainda sim, 2% desta água doce está

aprisionada em geleiras, significando que, a água potável própria para consumo

corresponde, considerando tratamento de rios e lagos, é em torno de 1%

(CARAPETO, 1999). Algumas características da água que a faz possuir uma

grande influência no ambiente terrestre, podem ser elencadas como:

a) A água é comumente descrita como “solvente universal”, devido a sua

capacidade de dissolver, mesmo que em quantidades pequenas, qualquer

substância (CARAPETO, 1999). A água possui a capacidade de dissolver

bem compostos iônicos e moléculas alta ou medianamente polares devido

a sua polaridade (FINGER & SEPÚLVEDA, ___). É de importante menção

que o título “solvente universal” não significa que tudo é igualmente

dissolvido, componentes apolares são pouco ou praticamente não

solúveis em água.

b) As moléculas de água são formadas por ligações covalentes entre dois

átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Devido à maior

eletronegatividade do átomo de oxigênio, os elétrons permanecem em

momentos maiores com este, gerando um dipolo negativo, e devido a

menor eletronegatividade dos átomos de hidrogênio, que fazem com que

os elétrons estejam distantes destes por mais tempo, geram dipolos
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positivos. Esta diferença de polaridade faz com que hidrogênios de outras

moléculas de água estabeleçam interações, estas chamadas de Ligações

de Hidrogênio, que influenciam sobretudo na temperatura de ebulição e

fusão da água se comparada com outros Hidretos como visto figura

abaixo:

Figura 1: A temperatura de ebulição da H 2O, comparada com H2S; H2Se e

H2Te (Fonte: CÉSAR, 2016)

Estas interações intermoleculares atribuem os elementos fundamentais

das propriedades das moléculas da água, tal como a orientação delas

(CARAPETO, 1999). Um modelo que apresenta de forma simplificada o

fenômeno descrito anteriormente pode ser apresentado na figura 2 a seguir:

Figura 2: Moléculas de água e as interações de Hidrogênio (CARAPETO, 1999)
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c) Uma das características mais peculiares da água é o seu comportamento

supostamente “contraditório” no que se refere a densidade de seus

estados da matéria. Comumente, os sólidos possuem maior densidade

que os líquidos, fazendo com que estes afundem. O gelo (a água no

estado sólido), no entanto, flutua na na água em seu estado líquido.

(CARAPETO, 1999)

Este fator influencia fortemente na vida aquática, quando o gelo formado

age como isolante térmico, impedindo o progresso da solidificação da água

abaixo desta camada e protegendo a vida marinha.

Todos os aspectos aqui apresentados são algumas das propriedades

gerais das características físico-químicas da água, e como estas influenciam de

forma tão peculiar a manutenção da vida na Terra.

Um aspecto mencionado anteriormente, mas não devidamente explorado,

se refere às concentrações de espécies químicas na água, definindo assim o

que lhe atribuí potabilidade ou não. O primeiro fator apresentado é a

diferenciação entre água doce e água salgada. A Companhia Ambiental do

Estado de São Paulo (CETESB) define como “água salgada” aquela cuja

salinidade é superior a 30 partes por mil, sendo esta imprópria para o consumo.

A água doce, ainda segundo a CETESB (2017) possui salinidade inferior a 0,5

partes por mil, e é encontrada em rios e lagos. No intermediário entre 0,5 partes

por mil e 30 partes por mil, existe o que é chamado de água salobra, a qual

também não pode ser consumida pelo ser humano. Além das concentrações

mínimas de sais na água, outros fatores que podem interferir na potabilidade das

mesmas são as concentrações de outros elementos químicos, como é o caso

dos metais pesados ou moléculas orgânicas, uma tabela com tais valores pode

ser apresentada na figura 3 abaixo:
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Figura 3: Valores permitidos para a potabilidade da água (CARAPETO,

1999)
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Quando águas apresentam valores acima da concentração máxima

permitida, a mesma se torna nociva para a saúde humana. Um exemplo seria o

chumbo, pois “por ser um elemento bioacumulativo, o consumo a longo prazo de

água com elevados teores de chumbo pode causar danos ao ser humano, como

irritabilidade, tumores e danos neurológicos” (Guimarães, 2013 ).11

A água, no entanto, possui métodos de tratamento para a obtenção de

valores condizentes com a potabilidade. Os quais serão vistos a seguir.

2-3. Parâmetros para qualidade e o tratamento de água

Devido ser um componente essencial para inúmeras atividades do

cotidiano das pessoas, é inevitável que a água em algum destes processos se

torne imprópria ou inadequada para o consumo humano. Alguns exemplos de

processos que tornam a água inviável para consumo seriam banhos, lavagem de

pavimentos ou carros, uso em processos de fabricação industrial, dentre outros

exemplos (CETESB, 2020). De acordo com a Companhia Ambiental do Estado

de São Paulo, se estas águas forem dispostas em rios e lagos sem um

tratamento prévio, isto pode resultar em um comprometimento da qualidade das

águas desses mesmos corpos hídricos. Para este fim, existem instituições

específicas denominadas como Estações de Tratamento de Águas Residuais

(ETAR).

O modo como a água é tratada é previsto pela Lei Nº 9433 de 1997, que

[...] estabelece como um de seus objetivos assegurar à atual e às
futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de
qualidade adequados aos respectivos usos. Esta lei também
estabelece o enquadramento como um dos instrumentos da Política
Nacional de Recursos Hídricos. (ANA, _____)

A Lei 9433 embasa sobretudo as resoluções do Conselho Nacional do

Meio Ambiente (CONAMA) e Conselho Nacional dos Recursos Hídricos (CNRH).

Dentre elas, as resoluções CONAMA 357/2005, que dispõe a classificação de

corpos d' água e seus tratamentos dependendo de suas finalidades. O

11 apud Carvalho et al, 2017
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tratamento em si pode ser diferenciado dependendo da finalidade que a água

terá e também das características do manancial. A resolução CONAMA

Nº20/1986 afirma que

Considerando que os custos do controle de poluição podem ser melhor
adequados quando os níveis de qualidade exigidos, para um
determinado corpo d’água ou seus diferentes trechos, estão de acordo
com os usos que se pretende dar aos mesmos; (CONAMA, 1986)

A resolução CONAMA Nº357/2005 classifica, sobretudo, as águas em

diferentes classes que se dividem em 8 classes no total, as quais são

determinadas em função da finalidade que a mesma terá para uso (seja

recreativo, industrial ou para consumo humano). As águas doce, salina e salobra

estão divididas em: 4 para água doce (Classes 1 a 4, presentes na Tabela 1), 2

para água salina (Classes 5 e 6, presentes na Tabela 2) e 2 para água salobra

(Classes 7 e 8, presentes na Tabela 2). O que diferencia estas classes,

sobretudo, são as condições nas quais elas devem estar dispostas. No caso das

águas doces, estas classes são descritas de mais exigente (destinada para

consumo residencial, à classe 1) até a menos exigente (utilizada para

navegação ou paisagem, a classe 4). Alguns critérios apresentados pela

resolução para águas doces se encontram na Tabela 1 abaixo:

TABELA 1: Relações de DBO, OD, Turbidez e pH para águas doces de
acordo com a Conama Nº20/1986

CRITÉRIO Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

DBO¹ (5 dias
a 20ºC)

< 3,0mg/L < 5,0 mg/L < 10,0 mg/L N/A

OD² > 6,0mg/L > 5,0 mg/L > 4 mg/L > 2,0 mg/L

Turbidez < 40 UNT < 100 UNT < 100 UNT N/A

pH 6,0 a 9,0 5,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0

¹ DBO significa Demanda Bioquímica de Oxigênio, e corresponde a quantidade

de oxigênio utilizada por microorganismos através da respiração. Isto é um
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indicador da presença de matéria orgânica biodegradável na água (VALENTE et

al 1997)

² OD: Indica a concentração de Oxigênio dissolvido no meio (VALENTE et al

1997)

Adaptado de CONAMA Nº357/2005

Os fatores mencionados na tabela 1 acima foram elencados como alguns

dos mais variados critérios dentro da validação da qualidade da água

dependendo a qual classe ela pertence de acordo com a resolução CONAMA

(2005).

No caso de águas salgadas, que correspondem da classe 5 (recreação de

contato primário, aquicultura de espécies para alimentação) e 6 (navegação

comercial, recreação de contato secundário), assim como as águas salobras,

que correspondem a classe 7 (recreação de contato primário e aquicultura de

espécies para alimentação, semelhante à classe 5 para águas salgadas) e 8

(navegação e recreação de contato secundário, novamente, similar à classe 6

para águas salgadas, estando apresentadas na tabela 2.

TABELA 2: Relações de DBO, OD e pH para águas salinas e salobras de
acordo com a Conama Nº357/2005¹

CRITÉRIO
Águas Salinas Águas Salobras

Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8

DBO (5 dias
a 20ºC)

< 5,0 mg/L < 10,0 mg/L < 5,0 mg/L N/A

OD > 6,0 mg/L > 4,0 mg/L > 5,0 mg/L > 5,0 mg/L

pH 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5 5,0 a 9,0

¹ Ao contrário das águas doces, não foram encontradas relações de Turbidez na

resolução

Adaptado de CONAMA, 2005
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A resolução CONAMA também apresenta uma relação entre elementos e

moléculas potencialmente nocivas para seres humanos para cada uma das

classes de águas apresentadas.

Todos os fatores aqui apresentados indicam, que o tratamento de água

também está conectado às relações de custo benefício e da sua finalidade.

Denunciando que o processo para o tratamento de água é versátil e dependente

da realidade que esta se encontra.

Um procedimento apresentado pelo site da CETESB utiliza etapas

graduais, sendo a primeira delas a remoção do que é apresentado como “sólidos

grosseiros” ou de grandes dimensões. Em seguida o próximo processo,

chamado de desarenação, consiste na remoção dos sólidos pequenos através

de tanques desarenadores. Posteriormente, passa-se pelo processo de

lagunagem (tratamento biológico em lagoas de estabilização).

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

apresenta o que a mesma chama de “processo convencional de tratamento de

água”  (SABESP, ___). Divididos em etapas divididas em:

a) Pré-cloração: cloro adicionado para fins de retirada de matéria orgânica e

metais. (SABESP). Este processo, comum desde 1908, utiliza a

propriedade fortemente oxidante do cloro para reagir com a água e

desencadear a formação do ácido hipocloroso (HClO), este ácido se

dissocia e forma o íon hipoclorito (ClO-). Ao reagirem com moléculas de

metais e compostos nitrogenados, a ação desinfetante é controlada pelo

Cloro (MEYER, 1994).

b) Pré-Alcalinização: A água recebe cal ou soda, a fim de ajustar o pH para

valores exigidos em fases posteriores. Isto ocorre pois, para consumo

humano (tal como se vê na resolução CONAMA) o pH deve ser de 6,0 a

9,0 (ou 9,5 como aponta a SABESP)

c) Coagulação: Neste processo, se adiciona sulfato de alumínio (Al2(SO4)3),

cloreto férrico (FeCl3) e agitação da água. Estes sais têm caráter ácido

devido a sua origem a partir da hidrólise salina, mas estando em meio

alcalino, forma-se hidróxidos de Alumínio e Ferro, que são agentes

causadores de floculação. Este processo causa a desestabilização
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elétrica das partículas de sujeira, tornando-as mais fáceis de agregar”

(SABESP). O sulfato de alumínio também promove a remoção de

protozoários Cryptospodium, causador da doença criptosporidiose

(FERNANDES et al, 2010).

d) Floculação: Após o período de coagulação, faz-se a mistura lenta da água

que permite a formação lenta de flocos com as partículas na água.

(SABESP). Posteriormente, a água passa por tanques que separam os

flocos formados na floculação, este processo é chamado de Decantação

e) Pós-Alcalinização: Faz-se a correção final do pH

f) Desinfecção: É feita a adição final de cloro, como medida preventiva para

a não proliferação de microorganismos.

Este processo, descrito pela SABESP, é também apresentado no

esquema simplificado na figura 4 abaixo.

Figura 4: Esquema de tratamento de água. (SABESP, ____)

Um fator importante que deve ser levado em conta é a ênfase no

chamado “tratamento convencional” de águas. Isso implica no fato de que, em

situações distintas, outros métodos de tratamento podem ser abordados. Como

por exemplo: a remoção de metais pesados na água. Carvalho et al (2017), ao

fazerem a análise das águas do Rio Doce pós-desastre de Mariana, sugerem
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que para retirar as grandes quantidades de chumbo analisados no corpo hídrico,

seria necessário o processo de Flotação Iônica, que aumentaria o custo do

processo do tratamento envolvido.

Outro exemplo de tecnologia de tratamento de água é a dessalinização da

água salgada, processo dividido em uma corrente de água doce e em uma

corrente concentrada com sólidos dissolvidos, processo este que requer grande

quantidade de energia em forma de eletricidade, pressão e calor (TORRI, 2015).

Este processo é o principal do qual muitos países dependem para a obtenção de

água potável, como o caso da Arábia Saudita, Emirados Árabes e Kuwait, e a

tendência de crescimento do processo de dessalinização na região do oriente

médio é crescente (Middle East Electricity, 2005 ).12

O processo de tratamento de água é, sobretudo elementar para a

compreensão de como a substância está disposta na natureza e na nossa

residência, sendo desta maneira um importante componente da compreensão

ambiental do indivíduo. Será visto a seguir como o entendimento dos aspectos

químicos, físicos e biológicos, assim como o seu tratamento, se dispõem nos

currículos de educação e como estes se apresentam para futuros cidadãos.

2-4. Águas na Educação

O contexto social e científico da água possui grande relevância nas

discussões cotidianas, e isto não se difere de aspectos envolvendo a Educação.

Águas é um tema recorrente nas mais diversas facetas do ensino básico, sendo

prevista a sua abordagem em documentos oficiais, atentando-se apenas ao

aspecto do Ensino Médio, é possível observar seu impacto quando temas

associados à água são previstos na Base Nacional Comum Curricular

(BNCC,2017; SCHMITZ et al, 2018) e, mais recentemente, como tópico

associado à sustentabilidade dentro dos itinerários formativos dentro do Novo

Ensino Médio do Estado de São Paulo. Como o tema está presente dentro

destas documentações é um fator necessário de ser explorado, para se

12 apud TORRI, 2015
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compreender quais concepções são apresentadas para os Estudantes no Ensino

Médio.

2-4-1. Águas na BNCC e nos Currículos Escolares

A atual Base Nacional Comum Curricular divide o campo de ciências da

natureza do Ensino Médio em competências específicas e habilidades. A

competência específica Nº1 inclui como introdução:

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas
relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e
coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos
socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local,
regional e/ou global (MEC, 2017)

Dentro desta competência, observa-se com atenção a habilidade

EM13CNT105, o qual destaca que

Analisar a ciclagem de elementos químicos no solo, na água, na
atmosfera e nos seres vivos e interpretar os efeitos de fenômenos
naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover
ações individuais e/ou coletivas que minimizem consequências nocivas
à vida (MEC, 2017)

Dentro desta habilidade, o Currículo Paulista, disponibilizado pela Escola

de Formação dos Profissionais da Educação Paulo Renato Costa Souza

(EFAPE), aponta que esta pode ser trabalhada no 1º Ano do Ensino Médio, tanto

pelos objeto de conhecimento de Biologia e Química, ambos trazendo as

perturbações e fatores de poluição possíveis de serem causados no solo, na

água e no ar, assim como ações que promovam o tratamento e minimização

destes impactos. (SEDUC, _____)

Outra temática a ser apresentada que engloba o contexto hídrico está

pontuada na competência 2, a qual aponta para

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e
do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o
funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e
fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. (MEC, 2017)
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Dentro desta competência, a habilidade mencionada é a EM13CNT206,

no qual se prioriza “Discutir a importância da preservação e conservação da

biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os

efeitos da ação humana e das políticas socioambientais para a garantia da

sustentabilidade do planeta” (MEC, 2017). Nesta habilidade, prevista para o 2º

Ano do Ensino Médio no 2º Bimestre, atribui-se a responsabilidade para o objeto

de conhecimento da Química, e pontua-se para a menção da Química

Ambiental, políticas socioambientais, dos poluentes atmosféricos e hídricos,

além dos contaminantes do solo.

Por fim, há mais uma menção sobre águas no Currículo Paulista, desta

vez na competência 3, onde se busca

“Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento
científico e tecnológico no mundo, utilizando procedimentos e
linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções
que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar
suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos
contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC) (MEC, 2017)

Esta competência utiliza como base a habilidade EM13CNT310, que visa

Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais
serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte,
telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e
produção de alimentos entre outros) e identificar necessidades locais
e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou
promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e
nas condições de saúde da população. (MEC, 2017)

Dentro desta competência, o campo da Química é o único contemplado

nas três áreas da Ciências da Natureza e suas tecnologias, e sugere-se a

abordagem do Tratamento de Água e Esgoto.

Com estes exemplos, é possível interpretar que, para o currículo Paulista

do Ensino Médio, a temática da água é presente, ligada ao seu ciclo hidrológico,

assim como a sua importância ambiental e a compreensão do seu tratamento
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para uso social, além dos aspectos ligados à poluição da mesma. Estes tópicos13

foram vistos teoricamente nos subcapítulos anteriores, e se mostra elementar

para a elaboração de práticas de ensino sobre o tópico de recursos hídricos no

ensino médio. Nota-se sobretudo, que este é um trabalho perceptivelmente

atribuído sobretudo para o professor de Química.

Do ponto de vista das ações curriculares, e como estas estariam

associadas aos currículos de Ciências da Natureza, não é errado aferir que a

temática da água está presente nos três anos do Ensino Médio (MEC, 2017;

SEDUC, 2019). No entanto, está não é a única situação na qual os estudantes

do Ensino Médio estarão entrando em contato com o tema de recursos hídricos,

tendo em vista que atualmente, com a implantação do novo Ensino Médio, existe

a inclusão dos Itinerários Formativos, com propriedades e propósitos específicos

que devem ser abordados.

2-4-2. Os Itinerários Formativos do Novo Ensino Médio

Embora águas sejam um tema presente nos currículos brasileiros dentro

das aulas de Ciências da Natureza, recentemente este não é o único fator a ser

ponderado, principalmente quando se analisa com cautela o que está sendo

apresentado no Estado de São Paulo, com a introdução dos chamados

Itinerários Formativos. Todo o respaldo sobre como os Itinerários são

estruturados se encontram com base na Lei 13.415 (BRASIL, 2017). Mais

precisamente, o Artigo 36 aponta que:

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum
Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por
meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância
para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino (BRASIL,
2017)

13 É importante pontuar, no entanto, que isto não significa que estas são as únicas
situações nas quais a temática de água pode ser trabalhada no Ensino Médio. Muitas
habilidades, inclusive do campo da Matemática, podem abrir a oportunidade para que estes
tópicos sejam debatidos. Esta abertura é disponibilizada dentro do documento da BNCC (MEC,
2017)
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Estes Itinerários poderão ser divididos em cinco áreas, sendo estas 1)

Linguagens e Suas Tecnologias; 2) Matemática e Suas Tecnologias; 3) Ciências

da Natureza e Suas Tecnologias; 4) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e 5)

Formação Técnica e Profissional (BRASIL, 2017). Ainda de acordo com a Lei

supracitada, aponta-se que

A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas
competências e habilidades será feita de acordo com critérios
estabelecidos em cada sistema de ensino. (BRASIL, 2017. Grifo
Nosso)

Teoricamente, o modo como estes itinerários são selecionados dentro das

Unidades Escolares decorrem sobretudo da escolha dos estudantes e a

disponibilidade da Unidade Escolar para ofertar as escolhas mais selecionadas,

a possibilidade de escolhas está focada em 11 alternativas chamadas de

Aprofundamentos Curriculares (SEDUC, ____), esses aprofundamentos dentro

de uma ou mais áreas, sendo eles:

1. Cultura em Movimento: Diferentes Formas de Narrar a Experiência

Humana (Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Linguagens e Suas

Tecnologias)

2. #SeLigaNaMídia (Linguagens e Suas Tecnologias)

3. Superar Desafios é de Humanas! (Ciências Humanas e Sociais

Aplicadas)

4. Ciência em Ação! (Ciências da Natureza e Suas Tecnologias)

5. Matemática Conectada! (Matemática e Suas Tecnologias)

6. A Cultura do Solo: Do campo a cidade (Ciências Humanas e Sociais

Aplicadas e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias)

7. Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável (Ciências da Natureza e

Suas Tecnologias e Matemática e Suas Tecnologias)

8. Ciências Humanas, Arte e Matemática: #quem_divide_multiplica

(Matemática e Suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais

Aplicadas)



45

9. Corpo, Saúde e Linguagens (Linguagens e suas Tecnologias e Ciências

da Natureza e Suas Tecnologias)

10.Start! Hora do Desafio! (Linguagens e suas Tecnologias e Matemática e

Suas Tecnologias)

11. Liderança e Cidadania (Ciências Humanas e Sociais Aplicadas)

Cada um destes aprofundamentos comporta temas chamados de

chamadas de Unidades Curriculares, que podem ser definidos como blocos

temáticos com 10 aulas semanais de duração semestral. Estas dez aulas estão

divididas no que são chamados Componentes Curriculares, que exploram os

temas da Unidade do Semestre e fornecem estas 10 aulas em forma de 4

disciplinas.

No que se refere ao conteúdo de cada um destes Componentes

Currículares e como estas aulas estão previstas se encontram em materiais de

apoio para os professores dos Itinerários Formativos, intitulados “Material de

Apoio ao Planejamento e Práticas de Aprofundamento” (ou MAPPA). Cada

Unidade Curricular para cada um dos Aprofundamentos possui um MAPPA, que

prevê sugestões de sequências de atividades a serem executadas dentro das

aulas de cada um dos componentes curriculares. (SEDUC, _____).

No que confere a temática de água e seus impactos sociais, há um

Itinerário que abrange tal componente em uma de suas Unidades Curriculares,

ainda mais exclusivamente nos componentes dentro destas Unidades. Para isto,

observa-se o Itinerários intitulado “Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável”.

Dentro da Matriz 45 do Conjunto de Matrizes do Novo Ensino Médio (SEDUC,

____), observa-se os componentes conforme demonstrado na figura 5.
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Figura 5: Matriz 45 do Novo Ensino Médio, prevendo a Unidade Curricular

“Água e Energia” e seus Componentes Curriculares

O MAPPA pertinente ao Itinerário “Meu Papel no Desenvolvimento

Sustentável” (SEDUC, _____) faz uma apresentação da Unidade Curricular

“Água e Energia”, apresentando a relevância e o contexto que justificam os

componentes curriculares, no qual estabelece que

[...] os componentes vão guiar os estudantes no desenvolvimento de
habilidades fundamentais para sua atuação profissional e pessoal,
presentes nos quatro eixos estruturantes dos itinerários de
aprofundamento, a saber: investigação científica, processos criativos,
mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo.
Trata-se de temas diretamente relacionados à saúde e à qualidade de
vida, que precisam ser discutidos, considerando a integração de
conhecimentos de diferentes componentes curriculares e vinculados à
formação para o mundo do trabalho e prática social. Por isso, os
componentes foram planejados de forma a possibilitar o aprofundamento
dos conhecimentos socialmente relevantes que venham a promover o
desenvolvimento do letramento científico e do pensamento crítico dos
estudantes para que possam resolver problemas de forma crítica e
criativa. Assim, essa proposta tem por objetivo colaborar para a
formação de jovens capazes de analisar situações do seu dia a dia, com
criticidade e ética, na busca por tomadas de decisões conscientes e
responsáveis em favor do bem comum. (SEDUC, ____. p.9)

A Unidade Curricular se constrói com base no que se considera relevante

para o pensamento crítico e letramento científico do estudante, tomando como

perspectiva os fatores associados à Sustentabilidade. Dentro desta gama de

conteúdos, encontra-se temas associados à água em uma luz favorável para
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discussões do tipo, de modo que formas de interpretar como este tema pode ser

discutido no itinerário formativo é importante para os propósitos apresentados

pela Matriz elaborada. O componente que mais enfoca nisto é o chamado “Água:

Um solvente universal?”.

Dentro do componente “Água: Um Solvente Universal?”, previsto para

durar 30 horas e ter 2 aulas semanais, é um componente previsto para

professores com formação em Química. No qual se afirma que

[...] propõe analisar os fenômenos químicos envolvidos no processo
tradicional de tratamento para a água potável, além de trazer
procedimentos alternativos para este tratamento. Com base nas
características, transformações e interações envolvidas, propõe
investigar ações de tratamento e minimização de impactos ambientais.
(SEDUC, _____. p.85)

Os objetos de conteúdo são focados sobretudo nas propriedades

físico-químicas da Água e sua importância para a sustentabilidade, dentre as

características previstas, se encontra o estudo de colóides (Efeito Tyndall), pH,

Qualidade da água, Saneamento e Tratamentos Alternativos. Há mais tópicos,

também associados às propriedades moleculares dentro do aspecto teórico do

tema principal (SEDUC, _____).

Sabendo que a discussão da água é também parte dos Itinerários

Formativos do Novo Ensino Médio, entende-se que discussões a cerca de como

executar temáticas envolvendo recursos hídricos não se restringem apenas para

professores que ministram a disciplina de química no Ensino Médio, mas

também para os professores que buscam ministrar tópicos dos itinerários de

sustentabilidade. Desta forma, estudar como abordar tais conteúdos, sobretudo

adicionando os aspectos teóricos da Educação Ambiental o fazem de suma

importância em um aspecto a ser debatido.

2-4-3 - Desafios ao Novo Ensino Médio e aos Itinerários

Os Itinerários Formativos possuem formulações específicas que se

diferenciam dos currículos tradicionais, e esta reestruturação não está isenta de
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críticas quanto análises específicas ou dentro da percepção popular. Pinho

(2022) aponta que não há professores para 17% das aulas no novo ensino

Médio de São Paulo. A causa para tal estaria no fato de que há expansão do

currículo e do número de aulas, mas o número de professores habilitados para

ministrá-las permanece o mesmo.

Outro fator que se apresenta através da formulação do Novo Ensino

Médio é que seus paradigmas de formulação aumentam o nível de desigualdade

entre alunos de regiões mais empobrecidas (VASQUES, 2022; PINHO, 2022).

Embora seja previsto que as escolas devem fornecer no mínimo dois itinerários

formativos, de acordo com os dados apresentados pela Rede Escola Pública e

Universidade (REPU, 2022), escolas em regiões melhor estabelecidas do Estado

de São Paulo têm acesso a quantidades maiores, em contraste com regiões

carentes, nas quais a escolas cumprem apenas o mínimo de dois itinerários

(PINHO, 2022, REPU, 2022). Isto se verifica sobretudo quando

Nas duas escolas estaduais da capital com melhor nível socioeconômico
[...] há seis opções de itinerários. Já na de menor nível socioeconômico,
[...] o número cai para duas. (PINHO, 2022)

É de importante menção que o nível socioeconômico está associado

também com relações de infraestrutura escolar. Carnaval (2021) aponta que

escolas localizadas em regiões bem desenvolvidas da Capital Paulista

apresentam bons índices em estrutura e recursos tecnológicos para seus

estudantes, enquanto escolas localizadas em regiões de menor desenvolvimento

possuem tais recursos dentro da escola regular ou ruim. Isso se torna um fator

importante de ser observado, quando nota-se que atividades presentes nos

MAPPAs dos Itinerários sugerem o uso de tais recursos tecnológicos. Como

atividades deste tipo podem ser trabalhadas em ambientes mais precarizados?

Viu-se, ao longo deste capítulo, uma grande associação entre os

componentes socioambientais e o currículo previsto para os alunos de Ensino

Básico, seja pelas disciplinas tidas como tradicionais ou por Itinerários

Formativos mais específicos. No entanto, como estes elementos podem ser

trabalhados em ambiente escolar? Sobretudo, como estes elementos podem ser
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adaptados para atender a infraestrutura de escolas com menor estruturação?

Será visto no próximo capítulo a teoria que fundamenta elementos relacionados

à ciência do meio ambiente e a educação ambiental nas aulas de ciências.

Assim como estes tópicos podem se apresentar em práticas pedagógicas de

professores e professoras de Química e para professores do Itinerário “Meu

Papel no Desenvolvimento Sustentável”.



50

CAPÍTULO 3: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA

3-1. Educação Ambiental Científica, Crítica e o Ensino de Ciências

Citou-se no Capítulo 1 os elementos ligados à não linearidade da área

chamada de Educação Ambiental. Na década de 1990 se utilizavam 4 correntes

(SORRENTINO, 1995 ), nos anos 2000 Sauvé (2005) apresenta a cartografia14

que registra 15 correntes. Em cada uma destas correntes, autores de diversas

regiões do Mundo desenvolveram trabalhos que contemplassem uma ou mais

delas (ou até mesmo correntes fora destas, desde 2005 outras correntes

surgiram, como é o caso da Educação Ambiental Transpessoal). Dentro destes

elementos atentar-se-á para a Corrente da Educação Ambiental Científica

Sauvé pontua que

Algumas proposições de educação ambiental dão ênfase ao processo
científico, com o objetivo de abordar com rigor as realidades
problemáticas ambientais e de compreendê-las melhor, identificando
mais especificamente as relações de causa e efeito. [...] Nesta
corrente, a educação ambiental está seguidamente associada ao
desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades relativas às
ciências do meio ambiente, do campo de pesquisa essencialmente
interdisciplinar para a transdisciplinaridade (SAUVÉ, 2005. p.23)

No entanto, um apontamento também feito pela autora, é o receio de que

a Educação Ambiental Científica estaria situada somente no ensino de Ciências

da Natureza. A citação da autora é o autor Blader, que expressa

A conjunção entre a educação ambiental e o ensino de ciências poderia
ser problemática (...) O argumento principal concerne às finalidades
destas duas dimensões da educação: por um lado, com a finalidade de
otimizar a relação com o meio ambiente, a EA teria como objetivo o
desenvolvimento de atitudes e de um saber atuar em relação às
realidades ambientais. Por outro lado, a educação científica é baseada,
sobretudo, na ideia do científico (racionalidade, objetividade, rigor,
validade, reprodutibilidade, etc.). A ciência é vista amiúde como exata e
independente do domínio subjetivo (BLADER, 1998-1999 )15

15 apud SAUVÉ, 2005
14 apud RAMOS, 2001
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A interpretação do trabalho científico e do ensino de ciências como “exata

e independente do domínio subjetivo” é oposta às concepções atualmente

admitidas ou compreendidas. Gil-Pérez et al (2003), ao mencionar as possíveis

deformações com as quais se interpreta o trabalho científico, ressalta que

Porventura a deformação que foi estudada em primeiro lugar, e a mais
amplamente assinalada na literatura, é a que poderíamos denominar
de concepção empírico-indutivista e ateórica. É uma concepção que
destaca o papel “neutro” da observação e da experimentação (não
influenciadas por ideias apriorísticas), esquecendo o papel essencial
das hipóteses como orientadoras da investigação, assim como dos
corpos coerentes de conhecimentos (teorias) disponíveis, que orientam
todo o processo (GIL-PÉREZ, 2001. p.129)

Mosterin (1990 ) afirma que seria ingênuo pensar que os cientistas estão16

sempre conscientes dos métodos que usam nas suas investigações”

Outra deformação apontada por Gil-Pérez et al (2001) é visão enrijecida

(algorítmica e infalível) do método científico e do trabalho científico. Onde o

método que se segue é dividido por etapas mecanizadas, que supostamente

esquece o trabalho criativo e investigativo que nela se apresenta.

Por fim, a última visão não deformada a ser aqui apresentada (mas longe

de ser todas que se apresentam em Gil-Pérez et al) é a da visão aproblemática e

ahistórica da ciência, onde conhecimentos já são elaborados e finalizados, mas

não apresentam os problemas que lhe deram a origem.

Embora o trabalho de Gil-Pérez et al (2001) seja mais recente que as

visões apontadas pelos críticos da Educação Científica ligada ao Meio Ambiente,

as visões críticas sobre as distorções dos trabalhos científicos já existem até

mesmo na década de 1970, quando a própria Educação Ambiental e a

preocupação com o Meio Ambiente se institucionalizou como área. Ao fazer uma

análise do meio científico e das publicações científicas, Dixon (1973) afirma que

Infelizmente, tal modalidade dá uma ideia totalmente distorcida do
processo da descoberta científica. “A publicação científica, em sua
forma ortodoxa, personifica uma concepção totalmente errada,
caricaturesca até, da natureza do pensamento científico”, escreve
Medawar. Isto acontece porque “você deve pretender que sua mente
seja, por assim dizer, um receptáculo virgem, um recipiente vazio, para

16 apud GIL-PÉREZ, 2001
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poder receber as informações que para ela fluem do Mundo exterior,
por motivos que você mesmo desconhece… e, no exame, você adota a
pretensão ridícula de se perguntar se as informações que coligiu têm,
realmente, algum significado”. Em resumo, a publicação se baseia na
ideia da indução e não reflete de várias maneiras pelas quais a
pesquisa realmente acontece (DIXON, 1973)

Não parece haver uma justificativa para a crítica a suposta rigidez do

trabalho científico a não ser a adoção do que Gil-Pérez et al (2001) chama de

visão “folk, naif ou popular” da ciência. Isto coloca como preocupação o fato de

que o trabalho científico, dentro até mesmo do campo da educação ambiental,

não está associado a uma visão íntegra do que é o “fazer ciência”.

Embora tenha sido contra-argumentado a não associação entre Educação

Ambiental e Ensino de Ciências, por esta visão se apresentar distorcida do que é

o trabalho científico e ensino de ciências. Não se definiu, ainda, o que pode ser

considerada uma visão adequada para estabelecer este elo, a qual pode ser

explorado a partir do momento em que reconhece-se e admite-se que o trabalho

científico é ligado com a reflexão crítica e de sua própria prática, e o ato de

compreender a ciência deve estar associado com a promoção de habilidades

que permitam o indivíduo a se posicionar criticamente mediante a sua realidade.

Esta descrição é extremamente condizente com a metodologia de Alfabetização

Científica. (SASSERON & CARVALHO, 2011).

Designada como “o ensino cujo o objetivo seria a promoção de

capacidades e competências entre os estudantes capazes de permitir-lhes a

participação nos processos de decisões do dia-a-dia” (SASSERON &

CARVALHO, 2011), o conceito do que é alfabetização científica em si é

explorado e discutido amplamente na literatura. Sasseron & Carvalho (2011), ao

apresentarem sua revisão bibliográfica, apontam que embora se tenham

múltiplas interpretações do que é Alfabetização Científica, elas convergem a três

habilidades que as autoras chamam de Eixos Estruturantes da Alfabetização

Científica, sendo eles: a) Compreensão Básica de termos, conhecimentos e

conceitos científicos fundamentais: a habilidade de trabalhar a construção de

conhecimentos científicos necessários para a aplicação em situações do

dia-a-dia; b) Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e
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políticos que circundam sua prática: Entender que a ciência é um corpo de

conhecimentos em constante transformação e c) Entendimento das relações

existentes entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente: onde se deve

identificar o entrelaçamento destas esferas. Para este último, Sasseron &

Carvalho (2011) apontam que “O trabalho com este eixo deve ser garantido na

escola quando se tem em mente o desejo de um futuro sustentável para a

sociedade e o planeta” (p.76)

Este último eixo apresentado, em uma perspectiva específica de seu

funcionamento, é chamado de CTSA. De acordo com Fernandes et al (2018)

A grande finalidade da educação em Ciências numa perspectiva CTSA
é dar a Ciência uma visão integrada, relacionando-a com a Tecnologia
e evidenciando os impactos que estas têm na Sociedade e no
Ambiente, bem como a influência que a Sociedade/Ambiente tem no
desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. (FERNANDES et al,
2018, p.876)

Partindo do princípio de alfabetização científica e da sua ramificação

ligada ao CTSA. Adere-se a este princípio como a forma de se interpretar o

Ensino de Ciências e, retomando a Educação Ambiental Científica de Sauvé

(2005), julga-se que a perspectiva crítica e íntegra do Ensino de Ciências e da

Educação Ambiental podem ser exequíveis de forma sinérgica pela prática de

um professor da área de Ciências da Natureza, entende-se, desta forma, que

uma educação ambiental científica que se associa com as discussões presentes

na Educação em Ciências não é apenas por si só uma única corrente, mas

também se entrelaça com a corrente da Educação Ambiental Crítica, sendo

assim um método em que se contempla as duas.

3-1-2. BNCC e Ambiente (Sustentabilidade e Educação Ambiental)

As interpretações que abarcam as temáticas ambientais também se

fazem presentes em documentos norteadores. Neste caso, se apresenta como

exemplo a Base Nacional Comum Curricular. De acordo com a UNESCO (2021),

tem-se como recomendação que a
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Todos os professores e diretores de escola devem ser versados na
Educação para Desenvolvimento Sustentável, incluindo a Educação
Ambiental, Mudanças Climáticas e Biodiversidade. Eles devem estar
preparados para exercer seu domínio nesta área usando métodos de
aprendizagem transformativos (UNESCO, 2021, p.10)

É esperado dentro dos parâmetros da UNESCO que professores e

agentes da gestão sejam capazes de executar tais processos de aprendizagem

voltados para a Sustentabilidade, incluindo também os aspectos da Educação

Ambiental. Quando se transpõe estas recomendações para a atual Base

Nacional Comum Curricular, tem-se a identificação do termo “Sustentabilidade”

em três habilidades do currículo de Ciências da Natureza, sendo elas

Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de
sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua
composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu
funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que
auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos
protótipos. (EM13CNT102)

[...]Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento
de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas,
transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na
análise dos processos de transformação e condução de energia
envolvidos - com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais -,
para propor ações que visem a sustentabilidade. (EM13CNT107)

E

[...] Discutir a importância da preservação e conservação da
biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e
avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a
garantia da sustentabilidade do planeta. (EM13CNT206)

Nas duas primeiras habilidades previstas, a Sustentabilidade é utilizada

como uma consequência de um tópico já previamente explorado, na

EM13CNT102, a termodinâmica e sistemas térmicos, e na EM13CNT107, suas

menções se concentram nos aspectos eletrodinâmicos e transformações

elétricas. A terceira habilidade é a única habilidade que apresenta um parâmetro

íntegro associado com o conceito de biodiversidade e sustentabilidade.

Mostrando que, teoricamente, a BNCC não apresenta um grande repertório para

trazer fatores de sustentabilidade em sua relação. Neste aspecto, interpreta que

os aspectos ambientais, embora eles sejam contemplados na BNCC, são
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levados de forma utilitarista. Trazendo o outro aspecto dos tópicos ambientais,

sendo este a Educação Ambiental, o tema se apresenta ainda em menor

frequência, sendo esta uma única vez, retratando-a como uma abordagem que

deve ser contextualizada (OLIVEIRA, NEIMAN, 2020), estes citam que

Essa falta de preocupação com os temas transversais mostra o quanto o
Governo Federal está deixando de lado questões que deveriam ser
incluídas como prioridade e deixa claro que a falta de preocupação com
a qualidade da educação do país (OLIVEIRA, NEIMAN, 2020, p. 48)

Em linhas gerais, as temáticas de Sustentabilidade e Educação Ambiental

(que embora observem a mesma temática, fazem abordagens diferentes)

aparecem de forma fraca em documentos da Base Nacional Comum Curricular.

3-2. A Transposição Didática

Não se pode ignorar que o conhecimento científico, ao ser proposto em

sala de aula, deve ser reestruturado para que possa ser trabalhado de forma que

este seja compreendido em nível básico. Esta transformação é então

denominada Transposição Didática (MELLO, 2019). O termo foi inicialmente

concebido por Yves Chevallard, e este  define, em linhas gerais, que

Um conteúdo do saber que é designado como um saber sábio, sofre
então um conjunto de transformações adaptativas que o fazem apto a
ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O “trabalho” que
transforma um objeto do saber sábio a um objeto de ensino, é
denominado como transposição didática (CHEVALLARD, 1991, p. 45.
Tradução nossa)

A estrutura do que pode ser entendido como transposição didática não

pode, no entanto, ser reduzida a uma transformação do saber sem antes refletir

nos seus mecanismos, os quais incluem elementos como os agentes desta

transformação como cientistas, estudantes e professores (HAUTÉ, 1998 ). Esta17

também não existe apenas nas interações entre seres humanos, pois livros e

materiais de assistência ao ensino também adaptam os conceitos do saber sábio

17 apud MELLO, 2019
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a um saber chamado de Saber a Ensinar (CHEVALLARD, 1991). Como pode ser

visto na figura 6 abaixo:

Figura 6: Mapa Conceitual da Estrutura de uma Transposição Didática

(MELLO, 2019)

Para fazer a transposição didática de um saber sábio (ou um saber

científico) para um saber a ensinar (ou o saber que deve aparecer em um livro

didático), se faz fundamental que este atenda a uma série de requisitos

associados a estes. Brockington & Pietrocola (2005) os elencam da maneira

apresentada no quadro abaixo.

QUADRO 4: Processos para a transição didática do saber sábio para

o saber a ensinar

Requisitos de
transição

Descrição

Consensualidade O saber a ser ensinado deve estar correto, e isto deve
ser consensual entre todos os agentes envolvidos
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Atualidade Moral O saber deve ser avaliado como importante para a
sociedade atual

Atualidade Biológica O saber deve ser expresso com os modelos aceitos
atualmente pela comunidade científica (exceto em

perspectivas históricas)

Operacionalidade O Saber a Ensinar deve ser capaz de propor exercícios,
atividades e tarefas que possibilitam avaliações objetivas

Criatividade Didática Temas que podem se desenvolver dentro do espaço
didático, além do que era inicialmente isolado a

transposição de pesquisa

Terapêutica Quando o saber possui uma boa recepção, diz-se que
este é um sucesso

Adaptado de Brockington & Pietrocola (2005, p. 395-396)

Embora sua pesquisa e seu trabalho tenham sido feitos para o Ensino de

Física Moderna, alguns aspectos descritos por Brockington & Pietrocola (2005)

ressoam fortemente com os atuais paradigmas atribuídos à Educação Ambiental

e o tópico de corpos hídricos. Há consensualidade de que, em aspectos gerais,

o tratamento de água possui aplicações sólidas fundadas em modelos modernos

pela comunidade científica, o uso consciente da água é um tópico moralmente

importante, tal como já apontado por Artaxo & Coutinho (IN: JACOBI, 2015); este

saber pode ser a base de atividades e tarefas que podem ser avaliadas

objetivamente e que podem se desenvolver didaticamente através da Educação

Ambiental.

Todos estes aspectos, quando analisados sob a ótica ambiental, se

comunicam em um cenário que sugere a Educação Ambiental e práticas

associadas a ela como candidatas a serem trabalhadas a partir do viés da

transposição didática, transformando o Saber Sábio no que pode vir a ser um

Saber a Ensinar.

Mello (2019) aponta para diretrizes sugeridas (pois se enfatiza que estas

não podem ser vistas como regras), que podem ser caracterizadas em 7

estágios:
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1. Particionar o conhecimento, dividindo-o em teoria; modelo; fatos

experimentais; história, etc.

2. Articular o saber novo e o antigo. Ensinar uma nova teoria, mas deixando

claro a validade dos conhecimentos historicamente datados mas que

podem possuir algum caráter verídico

3. Tornar um conceito compreensível, reescrevendo-o para o nível adequado

dos estudantes

4. Tornando-o significativo: adaptando modelos teóricos para o nível de

compreensão dos estudantes

5. Simplicidade Matemática: O conceito científico deve ser reelaborado

usando o padrão matemático apropriado para o nível escolar específico

6. Atualidade Pedagógica: O conhecimento científico se reestrutura

dependendo do método utilizado para ser ensinado.

7. Atualidade funcional: O conhecimento deve ser reelaborado a partir da

formação desejada aos estudantes.

Os elementos no ensino de ciências ambientais, voltados para a

sensibilização ambiental, podem ser formulados dentro desses sete fatores que

são, como ressalta Mello (2019), sugestões de ação. Estas ações podem estar

voltadas para atividades de nível superior ou industrial que podem ser adaptadas

para o universo do ensino básico, como é o caso de experimentações e

atividades de tratamento de água. Estas atividades, no entanto, não podem ser

executadas sem antes ter uma determinação apropriada dos fatores associados

com a experimentação com intuito pedagógico, estes aspectos, sobretudo como

estes podem se associar com fatores do meio ambiente e águas, devem ser

explicitados e explorados.

3-3. Experimentação no Ensino de Ciências e a Educação Ambiental

O ato da atividade experimental em sala de aula se justifica quando visto

como uma prática parte do processo investigativo (DEMO, 1997 ), o ato de18

18 apud GALIAZZI et al, 2001
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pesquisar está fortemente associado com alguns princípios fundamentais a

serem incentivados: A explicitação do pensamento do estudante através do

diálogo e a leitura e a interpretação (DEMO, 1997 ). O processo mais19

elementar, envolve o que é chamado de questionamento reconstrutivo, no qual

envolve a sabedoria de procurar materiais, interpretar e formular questões,

aprender com autonomia, formular propostas, dentre outros (DEMO, 1997 ).20

Nesta perspectiva, compreende-se que o ato do questionamento reconstrutivo

está fortemente associado com o processo de desenvoltura da autonomia, além

do desenvolvimento da habilidade de questionar a realidade no qual o estudante

está inserido. Este processo de desenvolvimento da autonomia é previsto em

diversas instâncias da BNCC quando exploradas as competências da área de

Ciências da Natureza, desta forma, a pesquisa pode ser uma grande contribuinte

do desenvolvimento desta habilidade, processo este que também se alinha com

os usos que podem ser feitos das atividades práticas experimentais e a base

que sustenta suas aplicações, este fator é o que podemos chamar de

experimentações investigativas.

O processo de se ensinar com atividades experimentais possui relatos

que datam mais de cem anos (GALIAZZI et al, 2001), o modo como estas se

propõem são exaustivamente consideradas por diversas ramificações ao longo

das décadas (SUART & MARCONDES, 2009), onde várias foram as tentativas

de associar o ensino de Ciências com atividades experimentais. Uma das

maneiras de se pensar a contribuição da experimentação com o ensino, é a

partir dos princípios de Novak, que implica na construção significativa do

conhecimento envolvendo sentimentos e ações introspectivas (CATELAN &

RINALDI, 2018).

Para Novak (1981 ), a educação deve enxergar além do intelecto do21

aluno, sendo seus sentimentos e ações também de grande influência. A

aquisição do conhecimento, as mudanças emocionais e a melhora física e

motora, aumentaria a capacidade das pessoas de aprenderem com suas

21 apud CATELAN & RINALDI, 2018
20 apud GALIAZZI et al, 2001
19 apud GALIAZZI et al, 2001
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experiências (NOVAK, 1981 ). Esta perspectiva de ensino enfatiza a22

participação ativa do aluno como agente de sua própria aprendizagem. E vai de

encontro com o que Gil-Pérez (1996) elenca como aspectos importantes na

atividade científica, sendo eles:

1. Apresentar situações problemáticas abertas em um nível de dificuldade

adequado.

2. Favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e o possível

interesse em situações propostas, que dê sentido ao seu estudo e evite o

ensino descontextualizado e socialmente neutro

3. Potencializar análises qualitativas que ajudem a compreender as

situações planejadas e a formular perguntas operativas sobre o que

almeja

4. Assumir a formulação hipotética como atividade central da investigação

científica

5. Considerar análises com atenção aos resultados e potencializar no limite

do possível a incorporação da tecnologia atual com as técnicas

experimentais, de modo a favorecer uma visão correta da atividade

científica

6. Considerar a análises a partir dos resultados

7. Ressaltar a dimensão científica do trabalho da ciência, por intermédio da

interação de grupos de trabalho entre si

A partir dos fatores elencados por Gil-Pérez (1996), concorda-se que há

também uma grande importância nas atividades experimentais e a mudança

atitudinal que esta pode proporcionar, pois o estudante abandona o papel de

observador e passa a agir, interferir e alterar o ambiente ao seu redor (CATELAN

& RINALDI, 2018)

Muitos autores da área do Ensino de Química discorrem sobre

experimentações como metodologias de ensino, dentre eles pode-se citar Silva,

Machado e Tunes (2010) que descrevem a experimentação como uma

metodologia ativa que pode atribuir provocações que desencadeam em alunos

mais capazes de se apropriarem do conhecimento (SILVA, MACHADO &

22 apud CATELAN & RINALDI, 2018
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TUNES, 2010 ). As atividades experimentais podem se apresentar de diversas23

maneiras, sendo elas: atividades demonstrativas-investigativas, experiências

investigativas, simulações em computadores, vídeos, filmes, horta escolar,

visitas planejadas, estudos de espaços e resgate de saberes populares (SILVA,

MACHADO & TUNES, 2010 ). Dentro destas possibilidades, adentrar-se-á nos24

aspectos envolvendo atividades demonstrativas-investigativas e experiências

investigativas.

O primeiro deste grupo, as atividades demonstrativas-investigativas, tem

como caráter a apresentação de atividades experimentais abordadas de maneira

dialogada com os estudantes, para Silva, Machado e Tunes (2010 ), estas25

atividades podem assegurar uma melhor compreensão da relação

teoria-experimento, podendo ser utilizadas para levantamentos de concepções

prévias e desenvolvem habilidades cognitivas. Estas atividades, no entanto,

apresentam como requisito que elas tenham uma pergunta inicial que instigue o

pensamento dos estudantes, e que as análises subsequentes aconteçam em

três níveis do conhecimento químico: observação macroscópica do fenômeno,

interpretação submicroscópica e por fim fornecer uma resposta à pergunta inicial

apresentada. Deve ser considerado também os fatores da interface CTS

(Ciência-Tecnologia-Sociedade) associados à formação cidadã..

Por fim, uma das vantagens associadas a estes experimentos se devem

ao fato de que estes são simplistas o suficiente para serem feitos de forma

rápida em aulas teóricas, sem necessidade de laboratórios de ciências e que

podem ser adequadas para curtos períodos de aula (SILVA, MACHADO &

TUNES, 2010 )26

Outro aspecto envolvendo atividades experimentais se encontram nas

chamadas experiências investigativas. Nesta modalidade define-se um problema

e se utilizam experimentos para tentar solucioná-lo, sendo as etapas presentes a

proposição de um problema, exploração e identificação de ideias dos

estudantes, elaboração de planos de ação, realização, análise dos dados e

26 apud CAVALCANTE, 2017
25 apud CAVALCANTE, 2017
24 apud CAVALCANTE, 2017
23 apud CAVALCANTE, 2017
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elaboração de uma pergunta. Atividades experimentais investigativas podem ser

promotoras do incentivo de pesquisa no ato de se ensinar ciências, sobretudo de

forma que
Nessa abordagem, os alunos têm a oportunidade de discutir, questionar
suas hipóteses e ideias iniciais à luz do quadro teórico, coletar e analisar
dados para encontrar possíveis soluções para o problema./ Portanto, se
uma aula experimental for organizada de forma a colocar o aluno diante
de uma situação problema, e estiver direcionada para a sua resolução,
poderá contribuir para o aluno raciocinar logicamente sobre a situação e
apresentar argumentos na tentativa de analisar os dados e apresentar
uma conclusão plausível (SUART & MARCONDES, 2009)

Como visto acima, o processo de experimentação possui facetas mais

profundas e que podem explorar aspectos associados com o desenvolvimento

do pensamento crítico e podem ser associados à formação cidadã. Estes

aspectos se associam com as premissas da Educação Ambiental, fazendo com

que experimentos voltados para o ensino de tópicos por meio da Educação

Ambiental Científica (SAUVÉ, 2005) sejam um elo de grande importância para o

ensino de aspectos ambientais, dentre eles a água.
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CAPÍTULO 4: OBJETIVO DE PESQUISA

A teoria até o presente momento estabelecida traceja em pontos de

discussões que, sob questionamentos e implicações, sendo elas:

1. Como os fenômenos ambientais são debatidos e discutidos em

ambientes escolares? Dentro do aspecto da água, como estas práticas são

executadas?

2. Estas práticas, quando transpostas, se associam com aspectos de

transposição didática? De quê maneira esta transposição ocorre?

3. Estes experimentos são capazes de contemplar a nova realidade

do Ensino Médio, assim como podem ser transpostos para o atual movimento

dos Itinerários Formativos? Como estes experimentos podem ser trabalhados na

maior gama de realidades possíveis e quais seriam os benefícios destas

práticas?

As três perguntas podem ser exploradas a partir do estudo da execução

dos experimentos associados a esta realidade. Desta forma, estabelece-se a

partir dos fatores aqui apresentados, que o objetivo desta pesquisa é explorar

metodologias experimentais (demonstrativas-investigativas ou experimentações

investigativas) que possam promover o entendimento químico e físico da água e

sua importância no meio social, incorporando esses elementos sobretudo com

os princípios de transposição didática para o nível almejado de ensino. Será

explorado, ainda, se estes experimentos contemplam também os aspectos

teóricos e metodológicos previstos nos Novos Itinerários Formativos, mais

especificamente o Componente Curricular “Água: Um Solvente Universal?” do

Itinerário “Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável”, de modo interativo e

conectado com as possibilidades previstas dentro da Educação Ambiental

Científica e Educação Ambiental Crítica.
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CAPÍTULO 5: METODOLOGIA DE PESQUISA

Delineando os propósitos desta pesquisa como metodologias práticas

associadas à água e suas perspectivas dentro do contexto científico,

tecnológico, ambiental e social para alunos de Ensino Médio, tanto pelo objeto

das disciplinas de Química como também para os Itinerários Formativos

associados à Sustentabilidade, Aderiu-se à quatro atividades práticas alinhadas

às mais diversas facetas da água como objeto de estudo. Os conceitos

analisados e estudados podendo ser eventualmente construções para uma

possível sequência didática de modo que esta esteja concatenada com o

entendimento contemporâneo dos estudantes e como estes podem interpretar

estes conceitos por meio de metodologias adequadas à Transposição Didática,

levando em consideração tanto os postulados de Brockington e Pietrocola (2005)

como também o que é previsto dentro das habilidades para a disciplina de

Química e o MAPPA do Itinerário “Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável”,

mais precisamente na unidade “Água: Um Solvente Universal?”. Tomando como

norte estes fatores, propôs-se 4 Experimentos Principais, sendo estes: 1) A

análise de pHs da água utilizando o indicador de repolho roxo; 2) a execução do

efeito Tyndall para a análise de partículas coloidais na água; 3) Determinação de

oxigênio Dissolvido na água e 4) a Determinação de cloro na água de forma

qualitativa.

Todos os experimentos foram realizados com duas amostras comparadas:

Uma amostra vinda do uso domiciliar, e outra amostra vinda de uma Unidade

Escolar do Estado de São Paulo, localizada na Zona Leste de São Paulo.

No que se refere ao público alvo para o qual estes experimentos estão

sendo focados, toma-se como perspectiva dois fatores fundamentais: 1) A

pertinência dos experimentos com as habilidades previstas em cada um dos três

anos do Ensino Médio e 2) Em qual momento dos Itinerários estes experimentos

seriam coerentes de serem trabalhados.

No que se refere às disciplinas “tradicionais” de ciências da natureza, é

possível observar que habilidades sobre água estão presentes ao longo dos três

anos do Ensino Médio, no entanto, o 1º Ano não trabalha temas associados aos
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experimentos previstos. Tópicos associados à concentração química, pH,

colóides e espécies químicas em água se tornam mais elaborados ao longo do

2º e 3º Ano do Ensino Médio, no qual estes temas podem ser devidamente

trabalhados de acordo com o currículo Paulista (SEDUC, 2019).

Já analisando os Itinerários Formativos, se observa um intervalo mais

restrito para estudar tais tópicos. A Matriz 45 na qual possui o Componente

Curricular “Água, Um Solvente Universal?”, está presente apenas para o 1º

Semestre do 2º Ano do Ensino Médio. Desta forma, não é possível escolher

quando estes temas serão trabalhados senão entre o 1º e o 2º Bimestre, de

modo que contemple também o Itinerário “Meu Papel no Desenvolvimento

Sustentável”. Assumindo o processo de apresentação do conteúdo de química

do 2º Ano e temas relacionados à pH e colóides sendo temas da segunda parte

do 1º Semestre, delinea-se que estes experimentos serão para alunos do 2º ano

do ensino médio em seu 2º bimestre do ano letivo.

Outro fator a ser considerado é pertinente a possibilidade de execução

destes experimentos, que foram arquitetados considerando materiais de baixo

custo, a principal motivação para tal se refere ao fato de que escolas possuem

múltiplas realidades, e algumas destas realidades não são economicamente

abastadas ou permitem o uso de equipamentos mais apurados. Logo,

considerando experimentos de baixo custo, o leque de realidades que podem

ver nesta pesquisa uma sugestão de atividade aumenta.

4.1- A análise de pH utilizando o indicador de repolho roxo

A maneira pela qual o pH da água pode ser analisado ocorre sobretudo

com o uso de plantas que possuem antocianinas, tais como beterrabas, amoras,

ameixas, violetas ou repolho roxo (TERCI & ROSSI, 2002). Estas plantas

possuem características indicadoras, e podem ser capazes de apresentar a

acidez ou basicidade das soluções alterando a cor das mesmas (em linhas

gerais, plantas com Antocianinas vão indicar substâncias ácidas com tons

avermelhados, neutros em tons roxos e verde para substâncias alcalinas). A
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discussão específica do processo físico-químico destes indicadores naturais se

encontra na seção 5.1.

Para realizar o processo de se extrair um indicador do repolho roxo,

pode-se considerar duas rotas possíveis, a primeira seria o método de cozinhar

as folhas em água e extrair o líquido resultante, que apresenta coloração roxa

tendendo para o vermelho vinho, este método pode ser encontrado em diversas

pesquisas (BRUNNING, 2017; SILVA et al, 2009; SAUSEN et al, 2014). Outro

método considerado seria o de bater folhas de repolho roxo no liquidificador, e

separando os componentes sólidos do líquido roxo com uma peneira (HOEHNE,

2013). Para esta pesquisa, optou-se em utilizar o método do liquidificador.

Incluso o método de como extrair o indicador, os materiais utilizados são

previstos no quadro a seguir:

QUADRO 5: Materiais utilizados para a análise das águas utilizando o
extrato de repolho roxo

MATERIAIS QUANTIDADE

Extrato de repolho roxo 250 mL

Amostras de água* 4

*As amostras seriam duas residenciais e duas amostras da Escola previamente

mencionada

Fonte: Próprio Autor (2022)

Divide-se as amostras obtidas em dois béqueres de 100 mL,

preenchendo-o até 50 mL. Após isto, se utiliza o indicador para verificar a

coloração predominante nas amostras. Para fins de segurança ao aferir as

análises, se utilizará também do método proposto por SILVA et al (2009) de

averiguar as amostras também com o uso de papel tornasol.

4.2- Efeito Tyndall como determinante de colóides em água

A metodologia envolvendo a comparação por efeito Tyndall se baseia no

trabalho de SCHMITZ e colaboradores (2018), no qual o experimento foi
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realizado para alunos de Ensino Médio utilizando sulfato de alumínio, hidróxido

de cálcio e a luz de um projetor. No entanto, há duas diferenças entre o método

proposto no trabalho de SCHMITZ et al (2018), sendo 1) As quantidades serão

adaptadas para o volume a ser utilizado, tendo em vista que os béqueres

utilizados são de 100 mL, e o dos autores são de 1000 mL, e 2) O foco de luz,

onde será observado o efeito Tyndall através do uso de uma caneta laser, não

de um projetor. Os materiais utilizados são apresentados no quadro que se

encontra a seguir:

QUADRO 6: Materiais utilizados para a execução do efeito Tyndall
MATERIAIS QUANTIDADES

Algodão 4 círculos

Béqueres 100 mL 2

Bastão de Vidro 1

Caneta Laser 1

Sulfato de Alumínio (Al2(SO4)3)  0,9 mol/L 5 mL

Hidróxido de Cálcio (Ca(OH)2) 0,02 mol/L 20 mL

Fonte: Próprio Autor (2022)

Inicialmente, a amostra de água foi dividida em 50 mL em cada um dos

béqueres. Um permaneceu em repouso, enquanto o outro teve a adição de 1 mL

da solução de sulfato de alumínio, seguida de uma agitação suave. No momento

posterior, foram adicionados 5 mL da solução de hidróxido de cálcio. Após 15

minutos, filtrou-se o conteúdo de ambos os béqueres e foram analisados a partir

da interação com a caneta laser.

4.3- Determinação de Oxigênio Dissolvido e Cloro na Água

Para a determinação de espécies em água, utilizou-se de duas análises

separadas, uma para a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) e outra para
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cloro. Para a de OD, utilizou-se os seguintes materiais previstos no quadro a

seguir:

QUADRO 7: Materiais para a identificação de OD
MATERIAIS QUANTIDADES

Palha de Aço 30 g

Garrafas PET 2L 2 Unidades

Estufa ou Forno 1

Papel de Filtro 2

Balança com Precisão ± 0,1 g 1

Fonte: Próprio Autor (2022)

Em cada uma das garrafas PET, adicionou-se as 15g da palha de aço, e

água das amostras analisadas, tomando o cuidado para que o fluxo fosse feito

de forma cuidadosa e não se chocasse diretamente às palhas de aço. Após as

garrafas terem sido preenchidas com as amostras de água, foram fechadas e

observadas durante o período de 5 dias. Ao final dos cinco dias, filtrou-se os

conteúdos das garrafas com o auxílio de dois papéis-filtro previamente pesados.

Ao filtrar o conteúdo, os mesmos foram submetidos a aquecimento de 90ºC por

60 minutos com o uso de um forno doméstico. Ao finalizar o processo, os papéis

filtro foram pesados uma segunda vez, e a diferença de peso calculada.

No caso do Cloro, os materiais utilizados se encontram no quadro abaixo:

QUADRO 8: Materiais para a identificação de Cloro
MATERIAIS QUANTIDADES

Tintura de Iodo 2% 1 Unidade

Amido de Milho 1 Unidade

Vinagre 50 mL

Conta Gotas 1 Unidade

Béqueres 100 mL 2 Unidades

Fonte: Próprio Autor (2022)
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Para cada uma das amostras de água, adicionou-se 50 mL em cada

béquer, em seguida foram adicionadas 5 gotas da tintura de iodo 2%, 3 gotas de

vinagre e 1,0g de amido de milho (ou uma pitada de amido de milho). Após a

agitação, aguardou-se o desenvolvimento de coloração na solução titulada. É de

importante menção que o trabalho de GOMES et al (2012) utiliza o dobro destes

valores, mas para fins de atender com os equipamentos vigentes, adaptou-se

para que a escala fosse cortada pela metade.
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CAPÍTULO 6: APORTE TEÓRICO

Os métodos empregados no capítulo anterior utilizam como base

múltiplos conceitos físico-químicos para a sua compreensão. Será explorado de

forma breve quais fenômenos químicos estão presentes em cada um destes

fenômenos para fins de esclarecimentos dos resultados visualizados.

5.1 - Indicadores de pH e o indicador de Repolho Roxo

O primeiro fator a ser estudado é o método de identificação de pHs

utilizando o indicador feito à base de repolho roxo. Em cima disso, se torna

importante apresentar o que esses fatores significam. O primeiro deles é o

potencial hidrogeniônico, comumente denominado como pH, que se refere à

atividade de íons H+ (cátion hidrônio) em uma solução aquosa diluídas (BROWN

et al, 2016), estes cátions são responsáveis pelo caráter ácido nas soluções,

mas por serem valores pequenos, geralmente são expressados através de seu

logaritmo negativo na base 10. Desta forma:

pH = -log [H+]

A concentração destes íons é responsável pela determinação do caráter

ácido das substâncias, a fins de exemplificação, pode-se considerar o pH de

uma solução neutra, que apresentará a concentração de íons [H+] de 1,0*10-7 à

25ºC.

pH = -log(1,0*10-7)

pH = -(-7,00)

pH = 7,00

Um fator a ser observado é que quando o valor de concentração é menor

que 1,0*10-7, este número passará da neutralidade e começará a indicar valores
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básicos. No caso deste número ser maior, isto passará a indicar valores ácidos

para as soluções analisadas, conforme mostra a tabela 3 a seguir:

TABELA 3: Relações entre a concentração de [H+] e pH

Tipo de Solução [H+] (M) pH

Ácida >1,0*10-7 <7,00

Neutra 1,0*10-7 7,00

Básica <1,0*10-7 >7,00

Adaptado de Brown et al (2016)

O pH de uma solução toma como referência uma escala onde os valores

estão entre 0,0 a 14,0. Sendo o pH 7,0 o valor determinado como Neutro. A

partir desta referência, as soluções são determinadas a partir desta escala,

dependendo da concentração de íons ácidos ou básicos estas possuem. Uma

forma de determinar o pH destas substâncias é a partir do uso de indicadores.

Um indicador ácido e base pode ser determinado como “um composto

que muda de cor em um intervalo de pH específico” (BROWN et al, 2016).

Substâncias indicadoras podem interagir com o pH de diversas maneiras, e suas

alterações de cor podem ser distintas. Alguns exemplos de substâncias que

possuem esta propriedade podem ser identificadas a seguir:

Figura 7: Exemplo de substâncias indicadoras interagindo com pHs distintos

(DANTAS, 2016, apud FERREIRA et al, 2020)

Nos exemplos acima, são utilizados indicadores muito comuns em

análises químicas, demonstrando as suas colorações e as viragens nas quais
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eles ocorrem (Nota-se que as viragens ocorrem em diferentes pHs para cada

uma destas). No entanto, a natureza de quais substâncias podem ser

indicadoras também se encontram em componentes tidos como "naturais''.

O primeiro uso que se tem registro de indicadores advém do século XVII

por Robert Boyle, quando o mesmo preparou um liquor de violeta que se tornava

vermelho em meio ácido e verde em meio alcalino (TERCI & ROSSI, 2002).

Embora nesta época o conceito de ácidos e bases não estivesse consolidado

(isso só se concretizou no século XIX a partir dos trabalhos de Arrhenius), As

contribuições de Boyle elevaram o estudo de indicadores de ácidos e bases

através das plantas, e trabalhos dentro desta temática se tornaram frequentes

ao longo do século (TERCI & ROSSI, 2002). Durante o XVIII, percebeu-se que

as plantas indicavam ácidos e bases de forma diferente, como no caso de

plantas de coloração azul, que eram mais sensíveis aos ácidos e podiam mudar

de cor de forma diferente dependendo do quão ácida era uma substância (Ácido

Nítrico deixava a substância vermelha, já vinagre não). Ainda no século XIX,

Marquart propôs o termo “antocianina”, para se referir ao pigmento azul das

plantas capazes de fazer tais reações. A antocianina é uma derivação das

Antocianidinas, que possui sua estrutura genérica na figura 8.

Figura 8: Estrutura Genérica das Antocianidinas (TERCI & ROSSI, 2002)

Nesta estrutura generalizada, entende-se que

Nas antocianinas, uma ou mais hidroxilas das posições 3, 5

e 7 estão ligadas a açúcares, aos quais podem estar ligados

ácidos fenólicos. Os diferentes grupos R e R’ e açúcares

ligados nas posições 3, 5 e 7, assim como os ácidos a eles
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ligados, caracterizam os diferentes tipos de antocianinas,

(TERCI & ROSSI, 2002)

Diversas plantas são capazes de fornecerem um determinado tipo de

antocianina, dentre elas ameixas, amoras, morangos, cebola roxa, jabuticabas,

uvas, berinjelas e também o repolho roxo.

No que se refere ao repolho roxo, a sua forma de indicar acidez ou

basicidade é semelhante ao previsto pelas antocianinas desde o século XVII, no

qual em pHs ácidos apresenta colorações vermelhas, enquanto em pHs básicos

apresenta a coloração esverdeada. A sua escala de pH pode ser apresentada

na figura 9 abaixo:

Figura 9: Escala de pH utilizando o indicador de Repolho Roxo (BRUNNING,

2017)

Sabendo-se que as antocianinas possuem propriedades indicadoras de

pH, estas podem ser de grande valia para identificar se, de forma qualitativa, o

pH da água se encontra destoante dos valores previstos em resoluções focadas

no cuidado e na saúde humana, tais como as previstas pela Lei 9433 e a

Resolução CONAMA nº357/2005. (ANA, _____; CONAMA, 2005)

5.2 - Efeito Tyndall: Identificando Colóides

A segunda atividade experimental consiste na identificação de colóides

através do fenômeno denominado efeito Tyndall. Para determinar estes fatores,

é preciso antes aferir o que são colóides e como estes interagem com o meio e

sobretudo com soluções aquosas.

De acordo com Junior e Varanda (1999), os colóides são misturas

heterogêneas que possuem pelo menos duas fases diferentes, com metade da

matéria sendo denominada fase dispersa, misturada na outra metade que pode
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ser denominada fase contínua. Ambas podem ser encontradas nos três estados

da matéria (Sólido, Líquido e Gasoso). Os colóides, dentro de suas propriedades

físico-químicas, se mostram essencialmente como partículas maiores que

moléculas, mas ainda menores se comparadas com as suspensões. Se torna

difícil delinear a precisão do tamanho de um colóide, pois muitos autores

divergem nas medidas precisas destes componentes (LIMA, 2007).

Estruturalmente, estas partículas podem se apresentar de diversas maneiras,

sendo estas apresentadas no quadro a seguir:

QUADRO 9: Classificação dos colóides de acordo com as suas fases
Colóide Fase Dispersa Fase Contínua Exemplos

Aerossol
Líquido

Líquido Gás Neblina,
Desodorante

Aerossol Sólido Sólido Gás Fumaça, Poeira

Espuma Gás Líquido Espuma de sabão

Espuma Sólida Gás Sólido Isopor

Emulsão Líquido Líquido Leite, Maionese,
Manteira

Emulsão Sólida Líquido Sólido Margarina, opala
e pérola

Sol Sólido Líquido Tinta, pasta de
dente

Sol Sólido Sólido Sólido Vidro e plástico
pigmentado

Adaptado de Junior e Varanda (1999)

Dentro do aspecto de qualidade da água, colóides também podem fazer

parte das interferências a serem determinadas nestes corpos. Em águas

naturais, como as de rios, por exemplo, há dispersas nas mesmas uma grande

quantidade de minerais solubilizados das rochas, assim como macromoléculas

provenientes de matéria orgânica. O processo que interfere com a estabilidade

destes colóides advém sobretudo da gama de reações de equilíbrio que podem
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formar sedimentos (JUNIOR & VARANDA, 1999). Estes sedimentos, no entanto,

podem demorar longos períodos de tempo para se concretizar. Colóides de 0,1

nanômetro podem demorar até 2,1 anos para sedimentar, enquanto colóides de

0,01 nanômetros podem demorar até 21 anos (LIMA, 2007). Desta forma, para

tratamento de água, é necessário considerar maneiras de identificar estes

componentes e posteriormente executar a sua remoção.

Para identificar partículas coloidais na água, uma das maneiras é utilizar o

denominado efeito Tyndall. Efeito este causado quando as partículas coloidais

causam a dispersão da luz devido a sua estatura. Colóides que se encontram na

casa de 1 nanômetro (10-9 metros) a 1 micrômetro (10-6 metros) causam a

dispersão do comprimento de onda de radiação visível de 10-7 metros a 10-6

metros (0,7 micrômetros a 0,6 micrômetros) (LIMA, 2014). Muitos fenômenos do

cotidiano podem ser explicados através da luz dispersa em partículas coloidais,

como por exemplo o farol dos carros ou a cor do céu, além de contribuições

tecnológicas como o desenvolvimento de ultramicroscópios, aparatos que usam

a dispersão da luz para a identificação de compostos muito pequenos, não

possibilitados pelo uso de microscópios comuns (LIMA, 2014).

SCHMITZ et al (2018) apontam que o uso do efeito Tyndall pode ser de

grande valia para analisar a potabilidade da água, pois a remoção destas

partículas faz parte dos tratamentos feitos em ETAs. Para isto, se coagula os

Argilominerais presentes na água com o sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) e

posteriormente o uso de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). Este processo pode

simular o ato de floculação e sedimentação realizados em ETAs, auxiliando

sobretudo na identificação de colóides.

5.3 - Determinando espécies químicas: Oxigênio Dissolvido e Cloro

Parte do que determina a qualidade da água são as espécies químicas

que se encontram presentes na mesma, tal como visto no capítulo 2, muitas

destas espécies possuem limites pré-estabelecidos por órgãos reguladores.

oxigênio e cloro não são exceção a estas avaliações.
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O oxigênio dissolvido em água é um fator determinante para a qualidade

da mesma, especialmente no que se refere a sua importância para a vida em

afluentes naturais. A sua presença ocorre devido a ação fotossintética de algas

ou devido ao processo de difusão na interface ar-água (FERREIRA et al; 2004).

O processo de solubilidade de espécies gasosas aumenta conforme a

temperatura e a salinidade decresce, desta forma, isto é um indicativo de quão

menor a temperatura, mais oxigênio dissolvido estará presente na água em

questão.

Do ponto de vista da biodiversidade, o oxigênio dissolvido (ou OD) é

elementar para a sobrevivência de organismos marinhos, sem o mesmo estes

organismos eventualmente morrem. Esta é uma possibilidade quando há

aumento de matéria orgânica na água. Essencialmente, a queda de Oxigênio

Dissolvido tende a ser um bom indicador de que a água está poluída devido a

matéria orgânica. (ARAÚJO, SOARES & SILVA, 2015).

Figura 10: Demanda Bioquímica de Oxigênio comparada com a Matéria

Orgânica em função do tempo (SPERLING, 1996)

Há muitos modos de detectar oxigênio no ar, mas para fins pedagógicos,

o que é apresentado para a parte experimental de detecção de oxigênio

dissolvido na água é mais rarefeito (FERREIRA et al, 2004). Uma forma de
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determinar tal atividade, é utilizando a oxidação de palhas de aço em ambientes

controlados por garrafas PET.

Em um ambiente controlado como o de uma garrafa, é possível

determinar como a palha de aço pode enferrujar ao longo do tempo a partir da

formação do óxido de ferro hidratado, comumente definido como ferrugem, tendo

sua fórmula descrita como Fe2O3.nH2O no qual n é a quantidade de água

condicional às circunstâncias na qual o oxigênio é dissolvido. (FERREIRA et al,

2004). A reação global que descreve este fenômeno é

2Fe(s) + 3/2O2(g) + nH2O(l) → Fe2O3.nH2O(s)

A concentração de oxigênio dissolvido pode ser determinada a partir do

peso de Fe2O3 formado, assumindo que a água foi efetivamente removida da

composição por um processo de aquecimento, a quantidade de Oxigênio pode

ser determinada a partir da relação estequiométrica entre O2(g) e Fe2O3

(FERREIRA et al, 2004)

Já o processo para a determinação de cloro pode utilizar outros

indicadores, estes de mais fácil execução considerando-o em uma perspectiva

qualitativa. Mas antes, é necessário ponderar sobre a importância da

interferência que esta espécie química pode causar em água.

O cloro é um agente de grande importância para a desinfecção, sendo

utilizado para este fim desde o início do século XX (GOMES et al, 2012). No

entanto, a sua presença em água deve estar nos parâmetros aceitáveis por lei,

que determinam que seu limite deve estar entre 0,5 a 5,0 mg/L. Valores acima

deste intervalo causam problemas à saúde, e valores abaixo deste intervalo

aumentam a probabilidade de proliferação de microrganismos patogênicos

(GOMES et al, 2012).

Uma forma de determinação da quantidade de cloro presente em água

pode ser feita a partir de reações com o iodo, e a utilização de um indicador que

reaja com as espécies formadas da reação de cloro com iodeto, sendo o amido

de milho um bom candidato para tal (GOMES et al, 2012). O modo como este

pode reagir com o cloro livre presente em água atua de forma semelhante aos
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indicadores de acidez e basicidade, porém com a distinta diferença de que neste

aspecto se analisa a concentração da espécie química a ser analisada, tal como

pode ser visto na figura 11.

Figura 11: Indicador de cloro Livre presente em amostras de água. O número

correspondente abaixo indica o valor da concentração de cloro em mg.L-1. E B é

o branco como referência (Fonte: GOMES et al, 2012)

O motivo desta reação ocorrer se deve ao fato de que o cloro livre

presente na água reage com o iodo em meio ácido, formando o íon triiodeto que

reage com a amilose presente na goma de amido, formando complexos de

coloração azul escura (GOMES et al, 2012). As quais podem ser vistas na

equação a seguir:
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ClO- + 3I- + 2H+ → I3- + Cl- + H2O

Amilose + I3
- → Complexo

Desta forma, maiores concentrações do complexo azul escuro indicam

maiores concentrações de cloro. (GOMES et al, 2012) Em casos de

concentrações maiores, a coloração se tornará mais próxima de tons escuros

como marrom ou preto.
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS, DISCUSSÕES E POSSIBILIDADES

Realizados os experimentos previstos no capítulo 4, como também

assumindo o aporte teórico que os sustenta do capítulo 5. Os resultados para

cada uma das atividades se encontra abaixo:

6.1 - Indicador de Repolho Roxo em Água

Para determinar a acidez presente na água por dois métodos, a fim de

delinear a resposta final, fez-se o processo de determinar a acidez da água

utilizando o repolho roxo. Separou-se duas amostras de água de cada uma das

fontes, a água domiciliar e a água escolar. As duplicatas se encontram na figura

12:

Figura 12: O experimento de pH utilizando repolho roxo. O experimento foi

realizado em duplicata, sendo no Béquer à Esquerda em ambas as imagens a

Água proveniente da Unidade Escolar e no Béquer à Direita em ambas as

imagens a Água proveniente do uso domiciliar (Fonte: Próprio Autor, 2022)

Baseado nas imagens obtidas para cada uma das amostras, entende-se

que, visualmente, as águas apresentam tons levemente distintos. O béquer à

esquerda, no qual se tem água proveniente de uma Escola de Ensino Estadual,

se encontra uma tonalidade roxa, enquanto na água do béquer à direita
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observa-se uma tonalidade mais azulada. Considerando o comportamento das

antocianinas como indicadores de ácido e base (TERCI & ROSSI, 2002;

BRUNNING 2017). Pode-se determinar que a água da Unidade Escolar se

encontra no pH 6,0 a 7,0, devido a sua tonalidade arroxeada. Já a água

proveniente no domicílio, se encontra próximo do pH 8,0, devido ao seu tom azul

escuro.

Os motivos que causam essas alterações podem ser diversos, desde os

seus fatores associados aos encanamentos até a possibilidade de ter algum

agente alcalino presente na água. No entanto, por mais que existam diferenças

aparentes nas águas no que se refere ao seu pH. ambas se encontram dentro

do intervalo aceitável previsto pela resolução CONAMA. De modo que nenhuma

água está imprópria para consumo dentro da perspectiva de acidez ou

basicidade. No entanto, é de importante menção que esta não é a única forma

de determinar a qualidade da água, mais processos se apresentam necessários

para fazer tais determinações.

6.2 - Efeito Tyndall e sua interação com colóides em água

Um obstáculo apresentado é a precisão das balanças convencionais, que

não fornece valores precisos em gramas para a execução de medidas analíticas.

Balanças de cozinha podem não apresentar casas após a vírgula, o que dificulta

o processo de obtenção de valores específicos.

Considerando que o objetivo é de gerar uma solução cujo a concentração

seja de 0,02 mol/L de hidróxido de cálcio. Tem-se a seguinte prerrogativa

C = n/V

0,02 mol/L = n/1L

n = 0,02 mol

Sabendo-se que são necessários 0,02 mol de Ca(OH)2, considera-se a

seguinte relação entre quantidade de matéria e mol:
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Ca(OH)2

74,1 g 1 mol

1,482 g 0,02 mol

Desta forma, considerando a quantidade de óxido de cálcio a ser

utilizada, tem-se:

CaO Ca(OH)2

54,1 g 74,1 g

1,1 g 1,483 g

O indicativo deste fenômeno é que a quantidade de óxido de cálcio a ser

utilizada é de 1,1 g.

Infelizmente, isto entra como obstáculo para balanças convencionais, que

não fornecem precisões apuradas. Utilizar 1,1 g se torna um problema quando

não se tem precisão de 0,1 g restante. A balança, no entanto, apresenta uma

medida em onça (ounces), no qual uma onça equivale a 28,3 g. A balança é

capaz de fornecer a medida de 0,1 onça, ou 2,8 g. Desta forma, trabalhar-se-á

com a quantidade de 2,8 grama de óxido de cálcio, obtendo a concentração de

0,02 mol/L.

Assumindo a quantidade de 2,8 g de CaO, entende-se que o valor de

Ca(OH)2 a ser obtido, utilizando-se das mesmas proporções vistas, será de 3,2

grama, sendo o correspondente a 0,05 mol. O qual dá a proporção de 0,02 mol/L

quando diluídos em 2,5 L de água.

Cruzando os obstáculos para preparação dos reagentes, e com o uso

dos métodos apresentados por Schmitz et al (2018), realizou-se a execução do

efeito Tyndall. Utilizando duas amostras de cada uma das águas e suas

proveniências. Os resultados são apresentados na figura 13:
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Figura 13: Béqueres com água da escola e domicílio, sendo em ambos os casos

o Béquer à Direita com o tratamento utilizando o hidróxido de cálcio e sulfato de

alumínio, e o béquer à esquerda o que não foi realizado tal tratamento (Fonte:

Próprio Autor, 2022)

O primeiro fator a ser considerado é a diferença da água pré e pós

tratamento, e como estes interagem com a caneta Laser de forma distinta. O

efeito Tyndall aponta sobretudo que os béqueres que não passaram pelo

tratamento com sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio tem feixes

consideravelmente visíveis, no caso do tratamento realizado, nota-se que os

trechos de feixe de luz são consideravelmente mais fracos - este é um indicativo

de que o tratamento apresentado funciona de forma caseira.

Este método é previsto também em estações de tratamento de água,

como no que pode ser observado na figura 4, onde o processo se inicia com

cálcio e alumínio (SABESP, ____; SCHMITZ, 2018)

6.3 - Determinação da concentração de Oxigênio Dissolvido

Utilizando o experimento previsto em Ferreira et al (2004) com as garrafas

PET, realizou-se o experimento com 2 litros de água de cada uma das

proveniências. Visualmente, o resultado do experimento se encontra presente na

figura 14.
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Figura 14: Estado das Garrafas PET após cinco dias de observação.A garrafa

transparente consta com a água da escola, e a garrafa verde consta com a água

domiciliar (FONTE: Próprio Autor, 2022)

A ferrugem presente em cada uma das amostras de água foi filtrada em

papéis-filtro previamente pesados, logo em seguida, estes papéis foram secados
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em um forno e novamente pesados, os resultados apresentados se encontram

na tabela 4 abaixo:

TABELA 4: Peso dos Papéis Antes e depois da Inclusão de Ferrugem (g)

AMBIENTE ANTES DEPOIS

Escola 2,3g 2,4g

Domicílio 2,3g 2,4g

Fonte: Próprio Autor (2022)

Após a dessecação dos papéis, o cálculo de oxigênio dissolvido

apresentou uma elevação de 0,1g. Seria esperado que, para escalas mais

precisas, este número não seria semelhante em ambas as amostras, isto se

deve à precisão da balança utilizada, que não é o suficiente para detectar os

valores requeridos para análises mais precisas e apropriadas.

Utilizando os valores obtidos, o modo de se calcular o oxigênio dissolvido

seria a partir da diferença do peso do papel filtro antes e depois, o cálculo seria a

partir da estequiometria da reação, em que se teria

2Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s)

(3/2*32,00g)*(2,4-2,3) = 159,69*X

X = 0,030 g ou 30 mg

Utilizando este valor, utiliza-se a relação entre o volume da garrafa PET e

o oxigênio dissolvido envolvido. Neste caso

2L 30mg

1L Y

Y = 15 mg de Oxigênio Dissolvido

Este número, se comparado com os valores de Ferreira et al (2004), é

estrondosamente maior. O oxigênio dissolvido presente em suas amostras é em
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torno de 8 mg. O motivo para tal se encontraria na relação entre a diferença

obtida nestes valores a partir de aferimentos de peso mais preciso. É visto que a

diferença está na casa de 0,0001 g (As amostras são de 0,0557, 0,0546 e

0,0560 g respectivamente), e balanças convencionais, como esta usada para

este experimento, não se apresentou adequada para valores pequenos. Desta

forma, embora o experimento seja exequível com materiais de baixo custo, estes

necessitam de uma balança com maior precisão de peso, algo não encontrado

em balanças de cozinha elementares, assumindo a realidade na qual estes

experimentos não terão acesso a balanças de maior precisão, pode-se

considerar o experimento apresentado em sua forma qualitativa.

6.4 - Determinação da concentração de cloro em água

Considerando o método apresentado por Gomes (2012), considerando a

leve alteração no que se refere à troca do xarope por tintura de iodo como

previsto no capítulo 4 e 5. Esta troca de componentes resulta em um fator de

importante diferença no estado da substância antes da adição do amido de

milho, pois sua coloração é o âmbar presente na Tintura de Iodo, ao oposto do

Rosa apresentado pela figura 11 de Gomes et al (2012). No quesito de como

este reage com o meio, tem-se os resultados apresentados na figura 15 abaixo:
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Figura 15: Aplicação do método de análise cloro utilizando iodo, vinagre e amido.

O Béquer à direita contém a água de origem residencial e o béquer à esquerda

contém a água da unidade escolar (Fonte: Próprio Autor, 2022)

A coloração apresentada em ambos os béqueres é semelhante, e tendem

para a cor marrom. Ao passar por 15 minutos, a coloração retorna ao seu estado

estado âmbar, mas com fortes distinções de cinza na qual se vê a formação de

um precipitado azul fortemente escuro.

Utilizando a figura 11 como referência vista em GOMES et al (2012) como

fator de consideração, a coloração marrom indica a existência de >5,0 mg.L-1 de

cloro livre em ambas as amostras, no entanto, em valores que podem ser27

considerados preocupantes, principalmente no que se refere à distribuição. É

27 É de importante menção definir o que é chamado de “Cloro Livre”. Em processos de
tratamento de água que utilizam cloração, a quantidade de cloro se refere às formas nas quais o
cloro se encontra disponível para desinfecção, como no caso do Ácido Hipocloroso ou
Hipoclorito (HANNA, 2020). Quando este cloro interage com agentes contaminantes, estes se
tornam o chamado “Cloro Combinado” e possuem menores capacidades de desinfecção. O
“Cloro Total” é a soma do Cloro Livre e do Cloro Combinado (SANTOS, 2019)
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importante, salientar que tal metodologia é uma verificação preliminar da

concentração, e não uma consideração de metodologia para se certificar da

qualidade da água (GOMES et al, 2012).

6.5 - Viabilidade das Práticas Experimentais e Aplicações

Os experimentos apresentados apresentam diversos fatores em comum:

além de retratar aspectos associados ao tratamento de água e sua possibilidade

de explicar como alguns fatores podem interferir no modo que se analisa sua

qualidade, todos podem ser feitos com materiais de baixo custo e acessíveis

para diferentes níveis de infraestrutura. A lista de obtenção de cada um dos

materiais se encontra no quadro abaixo:

QUADRO 10: Lista de Materiais utilizados nos experimentos e onde
encontrá-los

Componente Onde Encontrar

Funil Mercados, Lojas de Acessórios

Balança de Precisão 0,1 Lojas de Acessórios

Conta Gotas* Lojas de Vidrarias e Equipamento de Laboratório

Béquer 100 mL** Lojas de Vidrarias e Equipamento de Laboratório

Cal Hidratada Obtida a partir da hidratação de Cal Virgem, que
pode ser encontrada em Casas de Construção

Bombril Mercados

Garrafa PET 2L Obtida em conjunto com bebidas vendidas em
garrafas PET, como Refrigerantes e Água Mineral,
encontrado em Mercados e Padarias

Sulfato de Alumínio Encontrado em Petshops, como componente para
limpeza de Aquário para Peixes

Tintura de Iodo 2% Farmácias

Amido de Milho Mercados

*Conta Gotas podem ser substituídos por frascos vazios de adoçantes artificiais
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**Uma forma de adaptação seria a partir do uso de copos medidores e seringas

graduadas. Estes componentes podem ser encontrados em lojas de acessórios

Fonte: Próprio Autor (2022)

Os experimentos em questão podem ser aplicados tanto para fins de

aulas de química do ensino regular (Aulas já previstas em currículos passados)

como também uma adaptação para práticas previstas no Componente Curricular

“Água: Um solvente universal?” dos Itinerários Formativos. Estas adaptações e

sugestões podem ser feitas a partir de temas que já são previstos nas

habilidades da BNCC e nos MAPPAs, de maneira que estas podem

complementar tais propostas. Muitas propostas do MAPPA para a Unidade

Curricular “Água e Energia” (e por extensão, o Componente “Água: Um Solvente

Universal?”) sugere o uso de ferramentas online para as discussões com os

Estudantes, que pode ser visto em casos como “Para embasar a análise,

investigação e argumentação durante a discussão, forneça a ferramenta

Monitoramento Brasil” (p.90). “Sugerimos um web quiz por meio do app Kahoot”

(p. 92), “Simulador PhET Concentração.” (p. 93). Nestes casos, escolas nas

quais não há um desenvolvimento tecnológico o suficiente para tal realidade,

pode-se estudar a possibilidade de executar experimentos dentro de fatores

demonstrativos e investigativos os quais podem ser incluídos dentro destas

sequências. Sugestões estas que se apresentam de maneira vista no quadro

abaixo:
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QUADRO 11: Propostas de Inclusão dos Experimentos

Experimento Química Água: Um Solvente
Universal?

pH das águas
EM13CNT104) Avaliar os
benefícios e os riscos à saúde e
ao ambiente, considerando a
composição, a toxicidade e a
reatividade de diferentes
materiais e produtos, como
também o nível de exposição a
eles, posicionando-se
criticamente e propondo
soluções individuais e/ou
coletivas para seus usos e
descartes responsáveis.

Atividade 4: 2 Aulas
(MAPPA, p. 102)

Identificação de
Colóides

EM13CNT310: Investigar e
analisar os efeitos de
programas de infraestrutura e
demais serviços básicos [...] e
identificar necessidades locais
e/ou regionais em relação a
esses serviços, a fim de avaliar
e/ou promover ações que
contribuam para a melhoria na
qualidade de vida e nas
condições de saúde da
população.

Atividade 2: 2 Aulas
(Sugestão
Complementar)

Identificando
Oxigênio e
Cloro

EM13CNT206: Discutir a
importância da preservação e
conservação da biodiversidade,
considerando parâmetros
qualitativos e quantitativos, e
avaliar os efeitos da ação
humana e das políticas
socioambientais para a garantia
da sustentabilidade do planeta.

Atividade 3: 2 Aulas
(MAPPA, p. 101)

Fonte: Próprio Autor (2022)

Para a disciplina de Química, as sugestões de abordagem presentes nas

habilidades podem ser feitas a partir de objetos de conhecimento do currículo

paulista. Para a habilidade EM13CNT104, a qual prevê riscos à saúde e
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ambiente considerando fatores socioambientais. O objeto de conhecimento para

a disciplina de Química seria

Composição, toxicidade e reatividade de substâncias químicas. Poluição
de ambientes aquáticos e terrestres por materiais tóxicos provenientes
do descarte incorreto (BRASIL, 2022)

Estudar alterações de pH em ambientes aquáticos, sobretudo no que se

refere à poluição de águas, é um tema que se contempla com este objeto de

conhecimento em específico. A discussão de como pH acidificado ou

alcalinizado como um fator associado a padrões de segurança à saúde e como

identificá-los se justifica como uma forma de se estudar tal tópico.

Os colóides como indicadores de componentes que podem estar

suspensos na água e tendo sua remoção como parte do tratamento de água

podem ser abordados ao explorar a habilidade EM13CNT310. O objeto de

conhecimento de química associado à esta habilidade é descrito como

Tratamento de água e esgoto. Alimentos: estrutura e propriedades dos
compostos orgânicos (proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas).
Alimentação saudável e nutritiva. (BRASIL, 2022, grifo nosso)

O último fenômeno a ser discutido é o que se refere à habilidade

EM13CNT206, na qual se discute a preservação da biodiversidade. Dentro

desta habilidade, o objeto de conhecimento da química previsto é

Química Ambiental (políticas ambientais, parâmetros qualitativos e
quantitativos: dos gases poluentes na atmosfera; dos resíduos e
substâncias encontradas nas águas; dos contaminantes do solo e dos
aterros sanitários) (BRASIL, 2022)

O parâmetro oxigênio dissolvido como fator indicador de matéria orgânica,

assim como Cloro em excesso e seus riscos à saúde, podem ser amplamente

explorados ao trazer esta habilidade. As discussões relacionadas à água podem

ser amplas e se remodelar de acordo com o nível de complexidade esperado

dentro da sala de aula.
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Já no aspecto dos Itinerários Formativos, estes experimentos se alinham

e buscam contribuir com as orientações sugeridas pelo MAPPA do Itinerário

“Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável”, sobretudo para o professor do

componente “Água: Um solvente universal?”, e se torna especialmente

recomendada quando, dentro do ambiente escolar, não se há a viabilidade de

executar fielmente sugestões do material de apoio.

A Atividade 4 do componente “Água: Um solvente universal?” sugere a

investigação e análise de situações problemas envolvendo equilíbrio químico e

pH, sobretudo como estes podem servir de análise de parâmetros de qualidade

da água. O MAPPA prevê que a análise físico-química de amostras

[...] é uma excelente oportunidade para aprofundar os conceitos de pH.
equilíbrio químico e equilíbrio iônico da água, previstos na formação
geral básica, e a sua ampliação através da solução tampão e titulação. É
possível adicionar mais amostras, para enriquecer a análise dos
estudantes, como na abordagem de águas poluídas e contaminadas,
com elevada acidez. O momento possibilita ainda a investigação de
situações de água dura e contaminação por metais, porém, é importante
contextualizar a origem da amostra para torná-la parte do processo
investigativo (BRASIL, 2022. p. 103)

Na perspectiva de contextualização, a importância destas amostras terem

sido escolhidas se devem ao fato de que em ambas as localidades, houveram

reclamações de que a água possui gosto ou aparência diferenciadas em ambos

os ambientes nos quais elas foram coletadas, optando-se por estas amostras

como meios de identificar se tais suspeitas seriam indicativos de maiores

preocupações, com resultados expressivamente distintos. É importante salientar

que os experimentos executados não são suficientes para determinar qualidades

da água de forma generalizada, mas sim uma atividade que pode ser conduzida

para realidades que possam enfrentar tais obstáculos ou falas semelhantes.

Embora a sugestão de experimentação com o pH de águas seja prevista

no material de apoio, não há menção de como estes experimentos podem vir a

ser executados. O processo de se estudar pHs utilizando o indicador de repolho

roxo atende tais propostas, sendo também acessível para escolas em situações

mais vulneráveis no que se refere à recursos laboratoriais.
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A atividade para identificação de colóides não é diretamente descrita

dentro das atividades do componente, colóides e efeito Tyndall estão previstos

como objetos de conhecimento (BRASIL, p. 2022). Não há uma indicação clara

em qual ponto este tema pode ser abordado com os estudantes. Passando pela

leitura do material de apoio, no entanto, enxerga-se a possibilidade de trabalhar

o tema dentro da atividade 2, principalmente no que se refere a arguição de

qualidade da água, referentes à

Nesse momento, é importante que compreendam que os padrões de
qualidade da água potável são diferentes dos padrões para outras
finalidades, como para balneabilidade, agricultura ou uso na indústria.
[...] entretanto retomar questões como cheiro, gosto, ausência de
bactérias e substâncias nocivas à saúde, é fundamental para o
aprofundamento a seguir (BRASIL, 2022, p. 94)

Explorar colóides e como estes estão associados com poluição ambiental

é um fator de justa apresentação, principalmente no que se refere a falar de

parâmetros de qualidade e como estes estão associados com os futuros

aprofundamentos previstos no material de apoio do Componente Curricular.

Ao falar de tratamento de águas, dentro dos itinerários isso está

sobretudo associado à atividade 3, e a análise de espécies químicas e maneiras

de limpar águas contendo estas espécies pode ser introduzida dentro deste

cenário. O MAPPA aponta que

[...] Ainda durante o processo de investigação, recomenda-se a pesquisa
da ETA coletora e fornecedora de água potável da região ou
proximidades, investigar sobre a dessalinização, tratamento de águas
residuais, tecnologia de reciclagem, as tecnologias e métodos utilizados
durante o tratamento da água, gestão integrada de recursos hídricos,
planejamento hidráulico para recarga de águas subterrâneas,
indicadores de saneamento básico e o desperdício de água potável e as
consequências a saúde humana relacionadas à falta de saneamento.
Caso seja possível, é recomendado realizar uma visita técnica na ETA
(BRASIL, 2022, p. 101)

Muito pode ser extraído destas orientações, mas a principal delas se

refere ao tratamento de água e como é o seu tratamento, além de fatores como

análise de águas poluídas e quais fatores podem ser indicadores de poluição.
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Dentro deste aspecto, muito pode ser discutido ao retratar espécies químicas em

água e quais são suas implicações

Dentro das formatações e limitações colocadas, acredita-se que estes

experimentos foram transpostos e adaptados seguindo os preceitos de

Brockington e Pietrocola (2005), as análises de como estes experimentos se

adaptam a cada uma das etapas, dentro do seu ponto de vista de relevância

com as atuais prerrogativas do novo Ensino Médio, se encontram no quadro

presente abaixo:

QUADRO 12: Relacionando os Preceitos da Transposição com os
Experimentos

Requisito pH Colóides e
Tyndall

Espécies Químicas

Consensualidade Os princípios envolvendo os conceitos de cada um dos
tópicos são consensuais em suas fundamentações

Atualidade Moral A água que você bebe está apropriada? Quais fatores
são possíveis de aferir?

Atualidade
Biológica

Os experimentos são embasados em modelos
pedagógicos já comprovados*

Operacionalidade Atividades podem ser feitas a partir dos experimentos,
incluindo seu próprio princípio investigativo**

Criatividade
Didática

Substituir
Repolho
Roxo por
outros
alimentos
com
antocianinas

Abordar novos
corpos da água
e analisar sua
possível
contaminação

Outros componentes
com Iodeto de Potássio
podem ser utilizados,
ou métodos
completamente
distintos como os de
quimioluminescência***

Terapêutica*
Os experimentos, quando executados em outros
trabalhos, se mostraram elegíveis à boa recepção

*Esta etapa, para execução própria, exigiria a aplicação dos experimentos em

ambiente real. Desta forma, a transposição não pode ser determinada de forma

individual, mas deve ser considerada a partir de características coletivas.

(GOMES et al, 2012; FERREIRA et al 2004; SCHMITZ et al, 2018)
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**O experimento de Oxigênio Dissolvido é distinto dos outros devido o tempo

que o mesmo demora para ser executado, o que pode comprometer a sua

execução em aulas de Escola Pública de 90 Minutos. Neste aspecto, este

experimento pode apresentar desafios na etapa de Operacionalidade.

***O experimento de Oxigênio Dissolvido precisaria de materiais um pouco mais

apurados se comparados aos outros, como visto na divisão 6.3

Fonte: Próprio Autor (2022)

A transposição experimental, estando ligada com o compreendimento e

formação do professor que a executa, também é possível de ser aplicada em

contextos envolvendo o uso da água e as suas propriedades. Retornando aos

processos observados em Brockington e Pietrocola (2005), entende-se que cada

uma das etapas foi contemplada também para os Itinerários, isso também se

associa com Mello (2019), sobretudo no modo como estes experimentos se

encaixam e contribuem como materiais associados ao Saber a Ensinar tanto

para a Formação Geral Básica como para os Itinerários Formativos.
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CAPÍTULO 8: CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade experimental, como um todo, pode ser uma excelente forma

de apresentar conteúdos de Ciências da Natureza de forma dinâmica e

imagética para alunos do Ensino Médio. Estas práticas podem auxiliar na

compreensão e assimilação de conceitos previstos em fundamentos teóricos

especialmente da maneira na qual esta se desenvolve na prática, podendo esta

ser feita de forma demonstrativa ou investigativa, dependendo do contexto

escolar e de quê maneira estas se desencadeiam. Os fatores científicos que

explicam fenômenos ambientais não são exceção, e trazer elementos da

Química Ambiental podem ser assimilados também com o uso de atividades

experimentais. Estes que são considerados, dentro das Bases Curriculares e

nos Itinerários Formativos, como temas a serem abordados a fim de sensibilizar

os estudantes ao que é tido como Educação Ambiental.

Não é sensato ignorar que realizar tais atividades experimentais pode não

ser uma tarefa simples quando se considera a realidade vivida por muitos

professores e escolas, na qual equipamentos e reagentes para apresentar estes

temas podem ser, por si só, extremamente difíceis de se encontrar e adquirir.

Isto naturalmente dificulta a maneira pela qual aulas de Ciências da Natureza

podem se apresentar, estando sob o risco de tornar unicamente teórica

disciplinas que tem um caráter inerentemente prático.

Apresentou-se neste trabalho quatro exemplos de atividades práticas que

podem estar alinhadas com o ensino de águas e a importância de seu

tratamento. Atividades estas executadas com materiais de baixo custo e de fácil

acesso: pH da água; colóides e efeito Tyndall; concentração de cloro e oxigênio

dissolvido. Estando sobretudo presentes nos currículos do Novo Ensino Médio,

esta pode ser uma metodologia prevista como uma alternativa viável para

escolas nas quais a infraestrutura não aprecia a existência de um laboratório, ou

que não possui os reagentes adequados para sua viabilização. Estes exemplos

também podem se apresentar para os novos componentes curriculares do

Itinerário “Água: Um Solvente Universal?”, que agora, em 2022, está em seu

estágio embrionário de concepção, e requer sugestões de práticas variadas
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como complemento para seus materiais de apoio. Entrando-se no que confere a

cada um dos experimentos, analisou-se que:

1. pHs e Água: O indicador de Repolho Roxo é uma forma de

determinar a faceta da qualidade da água no que se refere a sua

acidez ou basicidade. Viu-se no exemplo entre água domiciliar e

água de uma escola que por mais que as mesmas passem pelo

tratamento, existem fatores que podem causar diferenças na

atividade de íons ácidos ou alcalinos.

2. Efeito Tyndall: Esta atividade pode contribuir para aulas

envolvendo o ensino de colóides, e sobretudo como estes são

presentes na água. É também possível explicar os fenômenos de

cloração presentes nas ETAs e como estes visualmente podem

interferir nas partículas presentes na água.

3. O teste de Oxigênio Dissolvido: O conceito de Demanda

Bioquímica de Oxigênio (DBO) e sua relação com a presença de

microrganismos pode ser explicada através da análise da

qualidade da água dentro da faceta da presença de Oxigênio

Dissolvido. Não é recomendado, no entanto, utilizar este

experimento para facetas quantitativas, a não ser que haja

balanças de precisão 0,01 g. Do contrário, o teste pode ser

explorado com os alunos de forma qualitativa.

4. Teste de Cloro Livre: Associado com os processos de tratamento

de água, o cloro é um componente proeminente em estações de

tratamento. A forma de identificá-lo em água pode ser com o teste

de cloro livre utilizando amido e tintura de iodo, a fim de identificar

qualitativamente a presença de cloro no meio.

Considera-se que os quatro experimentos feitos podem ser utilizados nas

aulas de química sendo abarcados nas mais variadas realidades, pois é

observado que a situação individual de uma escola pode ser amplamente

variada dependendo de seu status econômico, e isto afeta como os estudantes

podem ser expostos a uma determinada temática. Aulas experimentais utilizando

materiais advindos de laboratórios podem ser inviabilizadas em espaços não
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adequados para o ambiente laboratorial para atividades práticas, o que

compromete escolas que não têm acesso a tal recurso. Os experimentos de

baixo custo realizados mencionados acima podem ser não apenas parte das

sequências de aulas de Química que se sustentam nas habilidades previstas

pela Base Nacional Comum Curricular, mas também parte de atividades

reflexivas presentes nos componentes curriculares dos Itinerários Formativos.
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