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RESUMO

Nos últimos anos, a Educação Ambiental tem tido
um lugar de destaque na mídia, em diversos meios de
comunicação. Porém, nas mais diversas instituições de ensino,
ela tem sido tratada de forma superficial, sem um envolvimento
maior com conteúdos específicos das disciplinas diretamente
envolvidas com as questões ambientais, como a Química e a
Biologia.
Nesse sentido, este trabalho propõe uma abordagem
do assunto, principalmente relacionado à Química Ambiental,
partindo-se de atividades práticas experimentais, que estão
reunidas e direcionadas por meio de temas específicos. Desse
modo, são apresentadas propostas de aulas que sirvam como
ferramentas na introdução da Química Ambiental, nas escolas
de nível fundamental e médio.
Palavras-chave:

Educação

Ambiental,

Atividades práticas experimentais.

Química

Ambiental,
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ABSTRACT

In recent years, the Environmental Education has been
occupying an important place in many kinds of media. On the
other side, in various educational institutions, it has a
superficial treatment, without a greater involvement with
specific content of the subjetcs which are directly involved with
environmental issues, like Chemistry and Biology.
Thinking about that, this work suggests an approach of
this subject, specially related to Environmental Chemistry,
based on experiments, which are collected and directed through
specific themes. Some classes proposals are presented in order
to be tools to help teachers in the introduction of Environmental
Chemistry in schools of basic and medium level.
Keywords: Environmental Education, Environmental Chemistry,
Chemical Experiments.
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1. INTRODUÇÃO
O ensino de Ciências em escolas de nível fundamental e médio vem
sofrendo várias transformações, principalmente nas últimas décadas. É notório
que disciplinas como Química, Física e Biologia, quando apresentadas aos
estudantes apenas como conteúdo teórico, sem a utilização de aulas
experimentais, tornam-se, na maioria das vezes, muito distantes, fantasiosas e
até mesmo inacessíveis. Observa-se, claramente, a grande necessidade da
utilização de laboratórios instalados nas instituições de ensino, ou da
adaptação de atividades experimentais que possam ser realizadas em sala de
aula. Mesmo assim, a realização de experimentos com o simples objetivo de se
demonstrar ou comprovar teorias, que muitas vezes estão fora do contexto dos
alunos, mostrou-se inoportuno, e até mesmo ineficaz, quando se busca
qualidade na relação ensino-aprendizagem. E ainda, percebe-se que o próprio
uso de atividades práticas, sem a inter-relação das mesmas com um tema
principal central, torna-se uma exposição de conceitos muito fragmentada e
incoerente.

É

evidente

a

necessidade

de

um

planejamento,

onde

os

experimentos se complementem e que tenham como objetivo não somente a
fixação de conceitos, mas uma interação concreta entre o estudante e o tema
escolhido, transformando-se numa ferramenta importante e eficaz, quando se
quer transmitir idéias e valores, de forma consciente e significativa.
Paralelamente às transformações ocorridas na área de educação, nas
últimas décadas, houve uma grande disseminação de propostas e ideologias
relacionadas à conservação e proteção de áreas florestais, juntamente com
questões relacionadas com a qualidade do ar e da água. O próprio MEC
estipulou, no ano de 1991, que todos os currículos nos diversos níveis de
ensino

deveriam

contemplar

conteúdos

de

Educação

Ambiental.

Estes

assuntos, de repercussão mundial, estão na maioria das vezes relacionados
entre si e com interferência do próprio homem (meio antrópico). Desenvolvendose nos jovens uma base científica mais sólida, a partir de tecnologias
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experimentais, espera-se atingir, concomitantemente, junto ao corpo discente,
um posicionamento mais seguro, coerente e mais detalhista, quando expostos a
um questionamento sobre os referidos temas. Os caminhos deste trabalho
direcionar-se-ão à busca destas inter-relações, de conscientização, base técnica
e científica nas argumentações e posicionamento crítico frente às questões
ambientais. Desta forma, pretende-se com este trabalho a realização de uma
série de aulas experimentais, todas elas relacionadas à Química Ambiental,
objetivando-se atingir nos alunos, de forma eficaz, os propósitos acima
relacionados.

2. OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho estão divididos em geral e específicos.
2.1. Geral
Tendo em vista a ineficiência de certos métodos utilizados no ensino de
Ciências e a necessidade cada vez maior de uma plena conscientização dos
jovens às questões relacionadas ao meio ambiente, o objetivo principal deste
trabalho é desenvolver um projeto tecnológico educacional de química
ambiental para escolas de ensino médio, por meio de um manual contendo
conceitos teóricos seguidos de atividades práticas experimentais, relacionadas
diretamente

com

a

parte

química

envolvida

nos

principais

processos

ambientais.
2.2. Específicos
Os principais objetivos específicos são:
-

desenvolvimento de uma visão holística da realidade dos discentes;
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-

criação de sentimento de cidadania frente ao mundo contemporâneo;

-

estabelecimento de uma consciência ambientalista e ética;

-

solidificação de uma postura crítica; e

-

desenvolvimento de um “saber instrumental”.

3. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foram utilizados no desenvolvimento deste trabalho diferentes métodos,
de acordo com cada etapa da elaboração e aplicação do projeto, sendo eles:
-

o método indutivo, que parte de observações específicas e chega-se, a
partir da análise das mesmas, a um enunciado geral. Salienta-se que, em
grande parte, será utilizado o método de Indução Científica;

-

o método dedutivo, que parte de um enunciado geral e chega à
conclusões particulares. Provavelmente, este método será utilizado com
menos freqüência, em relação ao método indutivo;

-

o método dialético, onde criam-se argumentos mais fortes e consistentes
para tentar derrubar argumentos já existentes.
Os principais procedimentos metodológicos foram os seguintes:

-

levantamento bibliográfico;

-

elaboração do plano de pesquisa;

-

definição de temas específicos relacionados ao projeto;

-

elaboração e desenvolvimento de atividades práticas;

-

aplicação do projeto;

-

aplicação de pesquisa junto aos estudantes;

-

análise de dados obtidos; e

-

elaboração da Dissertação de Mestrado.
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4. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
Neste item, será exposto o desenvolvimento do trabalho.
4.1. Divisão geral do trabalho
Este trabalho é constituído de três partes:
PARTE I – Contém uma análise dos diversos campos em que se situa a
Educação Ambiental (EA), mais especificamente relacionada à Química
Ambiental. É feita uma análise crítica sobre como a EA é trabalhada
atualmente nas diversas instituições de ensino, principalmente no Brasil.
Aponta para a necessidade de um trabalho experimental, como ferramenta de
estudo e incentivo a essa disciplina, interagindo com as questões relacionadas
ao meio ambiente.
PARTE II – Contém um manual de experimentos relacionados à Química
Ambiental, juntamente com uma introdução teórica relacionada a cada tema
abordado. No final de cada tema, é apresentada uma “sugestão de abordagem”
que, como o próprio nome diz, aponta algumas formas de se trabalhar os
assuntos

propostos.

Antes

dos

experimentos,

são

relacionados

alguns

procedimentos de segurança, que devem ser levados em consideração antes da
realização dos experimentos.
Parte III – Contém uma análise sobre a aplicação de uma aula prática,
realizada com um grupo de alunos no laboratório de Química.
4.2. Proposta de Aplicação
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A idéia inicial é que este projeto educacional seja aplicado no ensino
médio, principalmente nas 1.as e 2.as séries. Acredita-se que neste período, os
alunos já tenham um conhecimento inicial em Química ou Ciências, mesmo
que nunca tenham tido aulas experimentais sobre essas disciplinas. De
qualquer forma, antes de qualquer atividade prática proposta, será colocada
uma introdução teórica com a idéia de que isso facilitará e auxiliará o trabalho
de cada professor. Será apresentada, também, uma proposta “sugerida” de
aulas, mas esta seqüência pode e deve ser alterada pelo professor, de acordo
com a realidade da escola, o que não comprometerá o desenvolvimento do
projeto. Havendo a possibilidade, uma opção satisfatória seria a utilização deste
trabalho como um projeto paralelo, e até mesmo extra-curricular, a ser adotado
pelas escolas num determinado período do ano (um bimestre ou um semestre,
por exemplo), de acordo com a disponibilidade de cada instituição de ensino.
Uma outra sugestão seria a interação deste projeto com outros desenvolvidos
por outras disciplinas, principalmente das áreas de Biologia e Geografia, que
estão,

juntamente

com

a

Química,

diretamente

ligadas

aos

assuntos

ambientais.
4.3. Divisão do Tema Central
O tema central apresentado como Química Ambiental foi dividido em
sub-temas menores, de modo a facilitar o trabalho com diferentes assuntos
sobre o meio ambiente. Esta divisão pode ser apresentada da seguinte forma:
a. Contaminantes do solo – Nesta parte, foram abordadas as formas mais

comuns de contaminação do solo, sejam por substâncias orgânicas ou
inorgânicas. Também, serão apresentadas algumas formas tradicionais
de “retirada” dos contaminantes, bem como as interações destes com o
solo contaminado. Este tema contém três atividades práticas.
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b. Qualidade do ar – Nesta parte, foram abordadas diferentes formas de

contaminação do ar atmosférico, por contaminantes de diversas origens,
bem como comprovar, de forma experimental, a formação de chuva ácida
e os danos feitos por esta em estruturas metálicas ou de mármores, e a
alteração da acidez dos oceanos devido aos altos índices de gás carbônico
na atmosfera. Este tema contém duas atividades práticas.
c. Qualidade da água – Nesta parte, foram abordadas as diferentes formas

de contaminação da água, seja por substâncias insolúveis (terra e areia,
por exemplo), seja por substâncias solúveis (como sais solúveis em água).
Será apresentado o método de “purificação” da água, com todas as
etapas, semelhante ao trabalho feito pela SABESP, porém em escala
menor, mas que torne possível ao aluno comparar amostras de água
antes e após os processos físico-químicos de limpeza. Este tema contém
uma atividade prática, que envolve decantação, filtração, adição de
produtos químicos (entendendo o processo de reação), floculação ou
flotação e cloração.
d. Combustíveis – Nesta parte, foram abordados os principais tipos de

combustíveis atualmente utilizados (gasolina, álcool, diesel, biodiesel e
hidrogênio), bem como os diferentes tipos de poluentes gerados na
utilização de cada um deles. Este tema contém cinco atividades práticas.
e. Incêndios

florestais

–

Nesta

parte,

foram

abordados

assuntos

relacionados com as queimadas nas florestas, com os diferentes tipos de
chama, a formação do ácido pirolenhoso e as alterações de pH ocorridas
antes e depois da queima. Este tema contém uma atividade prática.
Todos estes sub-temas abrigarão a seguinte sistematização:
OBJETIVOS
MATERIAIS
REAGENTES QUÍMICOS
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
RESULTADOS
SUGESTÃO DE ABORDAGEM

PARTE I
5. REFERENCIAL TEÓRICO
Para a consecução da pesquisa, foi necessária a adoção das principais
concepções utilizadas durante o andamento do trabalho, com vistas a embasar
o professor quanto às premissas teóricas.
5.1. Educação Ambiental
A Educação Ambiental, segundo esse projeto, pode ser definida como
uma proposta de conscientização, de forma a desenvolver no aluno um
envolvimento com as questões que se relacionam à sociedade humana e ao
meio ambiente, partindo-se de uma postura crítica e de uma ação interativa, no
sentido de conservação e de uso sustentável dos recursos naturais disponíveis.
Apesar dos termos “educar” e “aluno” utilizados nesta definição, é evidente que
a Educação Ambiental transcende muros da escola tradicional, e pode ser
desenvolvida tanto no ambiente familiar, como em locais que não estão
diretamente ligados a ambientes propriamente educativos. Mas o papel da
escola é indiscutível, pois dispõe de certa credibilidade por parte dos cidadãos e
da sociedade em si, o que gera um certo grau de importância nas informações
por ela disseminadas. E neste ambiente, os assuntos relacionados à
conservação ambiental tomam força, pois é transmitida aos adolescentes a
responsabilidade de interagir no processo, uma vez que eles são parte ativa do
mesmo, e suas atitudes podem colaborar para uma sociedade futura mais
equilibrada, na sua relação com o meio ambiente.
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Uma das principais dificuldades em se trabalhar a Educação Ambiental
pode ser resumida em uma pergunta: aonde se pretende chegar? Todo e
qualquer trabalho educacional tem que ter objetivos, mas neste caso é mais
complicado se traçar uma meta, visto que os fatores diretamente relacionados,
como

desenvolvimento

econômico,

crescimento

populacional,

países

desenvolvidos e em pleno desenvolvimento, são fatores de muita força, e que
nunca

poderão

ser

menosprezados

pelo

simples

argumento

de

um

aproveitamento mais justo dos recursos naturais. Partindo-se deste princípio,
talvez um dos fatores mais importantes da Educação Ambiental seja
desenvolver nas pessoas o interesse de colaborar, de alguma forma, com
medidas que interfiram positivamente neste grande equilíbrio entre a utilização
e a conservação, e isto pode acontecer de forma individual ou coletiva, como
modo de vida ou meio de atuação de toda uma sociedade. Deste modo,
acredita-se que seria mais interessante educar sem o alarde de um contexto
catastrófico, como se houvesse uma data premeditada para o esgotamento de
todos os recursos, mas educar despertando para a necessidade de novas idéias,
de novos procedimentos, que auxiliem o desenvolvimento das sociedades com
uma consciência menos egoísta, mas num processo que não se paute em
discursos simplistas e utópicos.
Ainda com base na concepção de Educação Ambiental, espera-se que o
estímulo seja imprescindível neste processo, e que se tenha a percepção de que
a organização e o planejamento das idéias são fatores importantíssimos para o
sucesso. E para que este estímulo seja verdadeiro, o desenvolvimento educativo
pode utilizar-se de exemplos positivos que são frutos da interação, do desejo de
melhora que alimentam inúmeras pesquisas ocorridas no decorrer dos anos.
Pode ser citado, para exemplificar esta idéia, o progresso das indústrias de
papel e celulose, que dispõe de uma política de replantio das árvores
necessárias como matéria prima, e se utilizam de amplo planejamento para que
seja possível um longo período produtivo. Além disso, procuram desenvolver
árvores que disponham de maior quantidade de celulose, o que acarretaria na
necessidade de um número menor das mesmas espécies para a mesma
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quantidade de produção. Neste caso, vê-se ainda um outro fator importante a
ser trabalhado num processo de Educação Ambiental. Se, ao invés de se
direcionar as pesquisas para o desenvolvimento de novas espécies, os
pesquisadores se envolvessem apenas em técnicas de reciclagem do papel, as
indústrias não teriam os predicados que hoje têm de auto-suficientes, ou
mesmo de amigas do meio ambiente.
Fato semelhante acontece nos assuntos relacionados aos combustíveis,
em especial aos derivados do petróleo. Muito se diz em relação à quantidade
finita

desta

fonte

energética,

e

sobre

a

necessidade

de

se

dosar

tecnologicamente o seu uso. Mas se as pesquisas fossem direcionadas apenas
ao desenvolvimento de motores mais econômicos, movidos à gasolina, álcool ou
diesel, não seriam desenvolvidos os carros movidos a hidrogênio, que
independem do petróleo. O processo educativo, neste ponto, também deve
demonstrar que é possível o desenvolvimento de novas técnicas, de novos
métodos de produção, onde tanto o homem como a natureza saiam vitoriosos.
Cada vez mais, a importância da educação demonstra que ela é uma
das principais ferramentas para a melhoria de vida de toda a sociedade, e a
Educação Ambiental tem papel importantíssimo neste processo, principalmente
nos dias atuais. Mas é necessário que essa ação educacional seja desenvolvida
visando uma correlação com o progresso da pesquisa científica, buscando uma
objetividade nos procedimentos, para que não sejam criados novos discursos
retóricos, porém, vazios em propostas concretas.
No tocante aos marcos conceitual e institucional, se for feita uma
análise da relação existente entre os seres humanos e o meio ambiente, desde
os tempos mais antigos, se induzirá a acreditar que se trata de um
relacionamento amistoso, complementar e harmonioso, onde uma enorme fonte
de recursos existe com a principal finalidade de fornecer subsídios para que os
homens sobrevivam, evoluam, caminhem no sentido de tornar viável a vida por
todo o planeta. Os grandes avanços tecnológicos ocorrem, em sua grande
maioria, visando formas de aproveitar, de maneira cada vez mais eficiente, os
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recursos disponíveis, trabalhando-os e transformando-os para adequá-los à
necessidade de cada indivíduo.
Este procedimento parece óbvio, partindo-se do princípio de que o
principal diferencial entre os seres humanos e outras espécies é a capacidade
de articular idéias, de refletir, de pensar antes de agir. E parece bem provável
que, em tempos mais antigos, onde a densidade demográfica no planeta era
bem menor, o relacionamento entre o homem e o meio ambiente tenha ocorrido
de forma bem mais cooperativa, mas não sem desenvolver a idéia de que os
recursos são “infinitos”, e a natureza de “fácil compreensão”.
Esta visão, que gera uma idéia de estabilidade, foi tomando cada vez
mais força, principalmente no Ocidente, com a colaboração dos avanços
científicos, que buscavam em cada experimento a comprovação de que a
natureza é regida – e pode ser explicada – por determinadas leis. Este período,
que pode ser classificado como “mecanicista” (PARDO DIAZ, 2002), teve em
cientistas como Bacon, Descartes e Newton um triângulo de inquestionável
importância. Os trabalhos publicados por eles foram revolucionários, e fizeram
com que o estudo das ciências envolvidas desse um grande salto, apontando
para uma inevitável corrida tecnológica. Estas idéias foram importantes para o
desenvolvimento científico, impulsionando o conhecimento humano no sentido
de inovações, novas descobertas, amadurecimento de teorias antigas e
comprovações de outras questionáveis até então. Porém, inevitavelmente,
proporcionaram uma fragmentação no conhecimento humano, o que pode ser
interpretado com aspectos positivos e negativos. Positivos, no sentido de
facilitar, ou mesmo de tornar viável, o estudo dos fenômenos físicos e naturais,
pois a dedicação a este entendimento, de uma forma mais independente,
facilita os processos de ensino/aprendizagem. Negativos, e talvez só se pense
dessa forma nos últimos tempos, pois passa a idéia de que a natureza pode ser
enxergada – e compreendida – quando analisada a partir de fatores isolados, de
conhecimentos que independem de outros, e não se co-relacionam.
Esta noção fracionada já se mostrou inaplicável, quando utilizada em
análises sobre o meio ambiente. É evidente que a visão, neste caso, tem que ser
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global. Da mesma forma, pode-se dizer que é superficial – ou mesmo impreciso
–

questionar-se

um

problema

ambiental,

se

este

questionamento não

apresentar em sua argumentação um certo rigor científico, em relação aos
aspectos químicos, físicos e biológicos envolvidos no processo. E também de
forma negativa (pelo menos em relação às questões ambientais), é o fato de que
os trabalhos destes cientistas colocavam o homem em posição central, isolada e
até mesmo superior, em relação à natureza. O entendimento das relações entre
o ser humano e o meio em que vive, de uma forma mais complexa, e partindose do princípio de que tudo está relacionado entre si, envolve não só as relações
existentes entre os componentes da biosfera, mas aos níveis de organização dos
mesmos em relação ao todo.
Desse modo, contrastando com a passividade citada no relacionamento
do indivíduo com o meio em séculos anteriores, o desequilíbrio nesses níveis de
organização

proporcionou

um

crescimento

desajustado,

baseado

numa

exploração econômica de curto prazo, criando diversos problemas que
ultrapassam fronteiras geográficas, e são difíceis de mensurar em relação ao
tempo de ocorrência e o efeito causado. A preocupação com a situação atual,
em nível global, sugere propostas de se tentar obter maior equilíbrio nas
relações do homem com o meio e, concomitantemente, do homem com o próprio
homem, pois parece impossível separar as duas coisas.
No estágio atual dos movimentos, que surgem em diversos países, a
educação ambiental é apontada como principal colaboradora no processo de
reorganização dos diversos sistemas, despertando para uma maior inter-relação
entre os indivíduos e a natureza. E se a importância da educação já é um fator
aceito por todos, a forma de praticá-la ainda passa por mudanças, por
aperfeiçoamentos, e um dos maiores problemas está justamente em se conciliar
a fragmentação usual no ensino das ciências com a visão polissêmica das
questões ambientais. E se é evidente que a educação ambiental está envolvida
em diversas disciplinas, fica claro que cada uma delas pode contribuir com rico
material de conteúdo específico, pois a inter-relação destes conteúdos,
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juntamente com o desenvolvimento de uma visão mais crítica, levará a uma
educação ambiental de qualidade.
O primeiro pronunciamento, apontando a necessidade e a importância
da educação ambiental como ferramenta indispensável nos processos de
relacionamento do homem com o meio ambiente, ocorreu em Estocolmo, numa
Conferência das Nações Unidas, realizada no ano de 1972. É certo que a
ocorrência deste evento já passa de trinta anos, mas é certo também que toda
mudança de paradigma em educação é lenta, pois tem que derrubar barreiras
de resistência em cada etapa do processo. Porém, o texto gerado nesta
conferência aponta com clareza a necessidade de se evoluir nessas idéias, da
mesma forma que lança desafios de se criar mecanismos para um trabalho de
qualidade nesta área.
“O ser humano é, ao mesmo tempo, obra e artífice
do meio que o circunda, que lhe dá sustento material e lhe
proporciona a oportunidade de desenvolvimento intelectual,
moral, social e espiritual. Na longa e tortuosa evolução da raça
humana, chegou-se a uma etapa que, graças à rápida aceleração
da ciência e da tecnologia, o ser humano adquiriu o poder de
transformar de incontáveis maneiras, e em uma escala sem
precedentes, tudo quanto o rodeia... Chegamos a um momento da
história em que devemos orientar nossos atos em todo o mundo,
levando em conta, com mais atenção, as conseqüências que
podem ter para o meio... É indispensável um trabalho de
educação em questões ambientais, dirigida tanto às gerações
jovens como aos adultos, para expandir as bases de uma opinião
pública bem informada e propiciar uma conduta dos indivíduos,
das empresas e das coletividades, inspirada no sentido de
responsabilidade quanto à proteção e melhoria do meio em toda
sua dimensão humana”. (Conferência de Estocolmo, 1972)
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A partir deste passo inicial, em diversos países do mundo, várias
propostas foram surgindo no intuito de se colocar em prática idéias ligadas ao
tema, e vários eventos foram acontecendo simultaneamente com o propósito de
amadurecer a prática da educação ambiental.
O quadro 01 apresenta fatos importantes relacionados com a Educação
Ambiental (EA) no Brasil (décadas de 70, 80 e 90).
ANO
197

FATO OCORRIDO
Criação, no Rio Grande do Sul, da “associação gaúcha de proteção ao

1
197

ambiente natural”, AGAPAN.

3
197
6

Criação da “Secretaria Especial do Meio Ambiente”, SEMA.
A SEMA, a Fundação Nacional do Distrito Federal e a Universidade de
Brasília realizam o primeiro curso de extensão para professores do

197

primeiro grau em Ecologia.
SEMA constitui um grupo de trabalho para elaboração de um documento

7
197

de Educação Ambiental para definir seu papel no contexto brasileiro.
A disciplina Ciências Ambientais passa a ser obrigatória nos cursos de

7
197

Engenharia.
Criação de cursos voltados para as questões ambientais em várias

8
197

universidades brasileiras.
O MEC e a CETESB/SP publicam o documento “Ecologia – Uma proposta

9
198

para o ensino de primeiro e segundo graus”
A SEMA, junto com a Universidade Nacional de Brasília, organiza o

6
198

primeiro Curso de Especialização em Educação Ambiental.
O MEC aprova o Parecer 226/87, em relação à necessidade de inclusão da

7

Educação Ambiental nos currículos

198

graus.
Constituição brasileira, Art.225, Capitulo VI, IncisoVI: “Promover a

8

Educação Ambiental em tosos os níveis de ensino e a conscientização

198

pública para a preservação do meio ambiente”.
Criação do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente)

9

escolares

de primeiro e segundo
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199

O MEC resolve que todos os currículos nos diversos níveis de ensino

1

deverão contemplar conteúdos de Educação Ambiental (Portaria 678,

ANO
199

14/05/91)
FATO OCORRIDO
Aprovação do programa nacional de educação Ambiental.

4
199

Novos parâmetros curriculares do MEC, nos quais incluem a Educação

6
199

Ambiental como tema transversal do currículo.
Aprovação da LEI 9.597/99 que estabelece a Política Nacional de

9

Educação Ambiental.
Quadro 01 – Fatos importantes relacionados à EA no Brasil, nas décadas de
70, 80 e 90 (segundo o Ministério do Meio Ambiente, (s.d.))

5.2. Multidisciplinaridade / Interdisciplinaridade
O entendimento mais amplo de um determinado assunto, como o
estudo de um fenômeno ocorrido na natureza, implica numa intersecção de
fatores, onde cada um pode interferir no outro de alguma forma, modificando
significativamente o resultado final. Sendo assim, é necessário o conhecimento
desses fatores isolados, para que seja possível o entendimento do conjunto
formado por eles. Na maioria dos casos, forma-se um equilíbrio dinâmico, que
vai sofrendo alterações no decorrer do tempo.
Desse modo, não se pode tentar interpretar este equilíbrio com apenas
um conceito específico derivado de determinada ciência, já que tudo está
interligado e com participação ativa da intervenção humana. Uma das grandes
dificuldades em se discutir os problemas ambientais está justamente na falta
de uma amplitude de interpretação. Porém, se nos estudos ambientais houver
um exagero na “não fragmentação” sugerida pela maioria das definições de
“interdisciplinaridade”, há a possibilidade de se criar discursos idealistas, mas
não fundamentados num propósito de aplicação prática, seja a curto ou longo
prazo. A importância de cada área do conhecimento e sua colaboração no
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entendimento geral de um processo ambiental é de extremo valor, quando se
pretende desenvolver novas tecnologias ligadas a esta área.
Desse modo, é notória uma integração maior das diversas disciplinas,
mesmo que muitos profissionais tenham dificuldade em abordar um tema de
forma

multidisciplinar.

“multidisciplinaridade”,

Este
exige

novo

paradigma

enorme

educacional,

dedicação

de

denominado

pesquisadores

e

educadores, e os remetem à necessidade de um envolvimento maior com outras
áreas de interesse, além de sua área de atuação comum. Para citar um
exemplo, mesmo que simplificado, de como os assuntos ambientais ocorrem de
forma multidisciplinar, pode-se imaginar um grupo de cientistas que estuda as
causas e problemas ocasionados pelo “efeito estufa” em escala global. Esta
equipe não pode ser formada apenas por químicos, ou físicos e biólogos, já que
este fenômeno é proveniente da emissão de certos gases (Química) que
“caminham” pela atmosfera em função da temperatura ambiente e da
velocidade dos ventos, entre outros fatores (Física), que são emitidos em
quantidades diferentes pelos diversos países, em função de razões políticas e
socioeconômicas (Geografia e História), causando alterações climáticas que
podem intervir na vida da fauna e da flora (Biologia). Desse modo, deve haver
uma real integração entre as disciplinas, mas que deve ser maior do que a
simples soma de seus conhecimentos. E se a análise científica de um fenômeno
deve ocorrer desta forma, os novos modelos educacionais devem seguir a
mesma linha de raciocínio, principalmente quando se fala em educação
ambiental.
5.3. Química Ambiental
Os assuntos relacionados ao meio ambiente são tratados de forma
exaustiva pelos meios de comunicação, e isso tem ocorrido com maior
freqüência nos últimos anos. A importância dada aos temas ambientais e a
influência da mídia fez com que a sociedade tomasse contato com áreas das
Ciências restritas aos profissionais das respectivas disciplinas. Nos dias atuais,
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são comuns comentários com aspectos mais técnicos, mais específicos, e até
com maior rigor científico. Para citar como exemplo, muitas pessoas não tratam
a poluição gerada pelos automóveis simplesmente como sendo uma “fumaça”,
mas

sabem

que

nesta

mistura

estão

presentes

gases

tóxicos,

gases

responsáveis pelo efeito estufa e mesmo partículas sólidas de carbono (fuligem).
Estes detalhes tornam um comentário mais enriquecedor, em termos de
informação e discussão. Estas especificidades têm feito com que até as
universidades dessem atenção maior aos assuntos relacionados ao meio
ambiente, o que levou à criação de cursos específicos, como Química Ambiental
e Engenharia Ambiental. É evidente que não se pode explicar todos os
mecanismos ocorridos na natureza com uma única disciplina, mas acredita-se
que o entendimento das transformações químicas é um fator de muita
importância na construção do conhecimento sobre o tema como um todo.
Dentro deste enfoque, a Química Ambiental trata dos aspectos químicos
relacionados ao meio ambiente, envolvendo os fenômenos naturais e a
intervenção do homem direta ou indiretamente nos processos.
Este ramo da Química pretende abordar os processos relacionados ao
ar, à água e ao solo, e discutir como a ação antrópica tem provocado alterações
em cada um desses temas, contribuindo de forma negativa, como nos
principais casos de contaminação, ou de forma positiva, como nos casos de
remediação. Porém, a ligação entre Química e Meio Ambiente não é recente,
pois existem casos muito antigos de análises químicas do ar na Inglaterra, mais
especificamente em Londres e Manchester. A demora em se criar novas
disciplinas, ou em se associar diretamente as teorias a um contexto próximo,
pode ser entendido pelo fato de que, durante muitos anos, os químicos tem
trabalhado de frente para a bancada, mas de costas para a janela do
laboratório (JARDIM, 2001).
5.4. Atividades práticas experimentais
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Este trabalho é desenvolvido, em quase sua totalidade, com base em
atividades experimentais. Pretende-se que cada um dos temas tratados, bem
como as conclusões esperadas no final de cada um deles, aconteçam com base
na realização de um ou mais experimentos. Segundo Souza e Spinelli (1997),
deve-se estudar a ciência de modo aberto, crítico e atento para que, de forma
liberta e consciente, possamos analisá-la e discutir seus princípios, a fim de
melhor compreendê-la. Desse modo, a experimentação será utilizada como
ferramenta na busca desses objetivos, bem como da compreensão de questões
relacionadas ao meio ambiente. A seqüência de atividades propostas foi
desenvolvida a partir do próprio significado da palavra “método”, de origem
grega, que pode ser interpretada como o caminho pelo qual se chega a algum
lugar ou a alguma coisa.
Um fato muito importante para o sucesso nessa busca é que o trabalho
seja realizado visando a satisfação real do aluno, e que o processo seja
agradável e prazeroso. Como todo estilo moderno de educação, deve ocorrer
uma troca entre o professor e os alunos, e não uma simples exposição
individualista. O professor terá em mãos as vantagens do atrativo característico
das aparelhagens de laboratório, que por si só despertam o interesse dos
alunos. Porém, é necessário que sempre seja mantida uma postura de
seriedade, para que fique clara a importância das pesquisas e da própria
Ciência, como produtora de melhorias na qualidade de vida da sociedade.

PARTE II
6. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
O manual de experimentos contido neste trabalho deve ser utilizado
como ferramenta para o ensino de Química, que tem sua essência no trabalho
experimental. Porém, para que os resultados possam ser alcançados com
eficiência, é fundamental que as atividades práticas sejam realizadas levando-
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se em consideração todos os procedimentos de segurança, necessários para se
evitar qualquer tipo de acidente.
O ideal é que as aulas experimentais aconteçam num laboratório
apropriado. Porém, sabe-se que nem todas as instituições de ensino
disponibilizam desses locais, e é possível que se tenha a necessidade de realizar
as atividades na própria sala de aula, ou em outro local menos indicado.
Dessa forma, é necessário que algumas medidas de segurança sejam
adotadas,

independentemente

do

local

onde

seja

realizado

o trabalho

experimental. Abaixo, estão relacionadas algumas medidas de segurança:

1. O manual de experimentos é direcionado aos professores de Química ou

de Ciências. Sendo assim, eles devem realizar os experimentos. Se as
atividades forem feitas pelos alunos, os professores devem, de forma
muito próxima, supervisionar o trabalho, orientando e direcionando cada
etapa do processo.
2. Para a realização dos experimentos, é necessária a utilização de luvas e
óculos de proteção apropriados. Este uso deve ser tanto para aqueles que
estão realizando os experimentos, quanto para os que estiverem
próximos, assistindo aos mesmos.
3. Todas as substâncias químicas utilizadas devem apresentar um rótulo,
contendo sua fórmula química e a concentração em que se apresentam.
Por exemplo:

NaOH(aq)
0,1 mol/L

Onde se lê: solução aquosa de hidróxido de sódio, de concentração 0,1 mol
por litro; significa que, na referida solução, existe 0,1 mol do soluto hidróxido

33

de sódio contido em cada litro de solução. Para os experimentos
apresentados nesse manual, soluções diluídas (0,1 mol/L) são apropriadas
em todas as atividades.
4. É importante que se preste muita atenção na fórmula de cada
substância, antes de utilizá-la num experimento. A troca de uma
substância pode ocasionar um resultado totalmente diferente, em relação
ao uso da substância correta pretendida.
5. É bem mais segura a realização dos experimentos perto de uma pia, com
torneira e água corrente. Nas concentrações indicadas (0,1 mol/L), se
alguma substância química presente no trabalho cair na mão ou em
outra parte do corpo (não protegida pelas luvas ou pelos óculos de
proteção), o local pode ser lavado com água corrente e sabão.
6. Se, mesmo com a utilização de luvas apropriadas, for percebida qualquer
indicação de alergia a alguma das substâncias utilizadas, o seu uso deve
ser imediatamente interrompido.
7. Se, de forma acidental, alguma substância for ingerida, deve-se procurar
imediatamente um médico, levando-se o frasco da substância em
questão, que contém sua composição química e as respectivas fórmulas.
8. Se o trabalho for realizado longe de uma pia, deve-se deixar próximo
alguns frascos contendo água, para uma eventual lavagem.
9. Se ocorrer algum corte com materiais de vidro, o local deve ser coberto
com um pano, para evitar a perda de sangue. A pessoa acidentada deve
ser levada imediatamente a um médico.
10.Se ocorrer algum tipo de queimadura, por alguma fonte de calor, o local
deve ser lavado com água fria corrente, para resfriamento. A pessoa
acidentada deve ser levada imediatamente a um médico.
11.Todo o trabalho deve ser feito com seriedade e bom senso.
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7. CONTAMINANTES DO SOLO
Neste

item

serão abordados

assuntos

relacionados

com

alguns

contaminantes do solo.
7.1. Composição química do solo
Se comparado com o diâmetro total da Terra, o solo apresenta-se como
uma camada muito fina, porém, é tido como uma das principais fontes de
recursos para os seres vivos. É composto por uma mistura de vários minerais,
de matéria orgânica e água. Ele é poroso e verticalmente estratificado. Sendo
assim, seria o produto final de processos físicos, químicos e biológicos que
ocorrem sobre as rochas. O ar e a água também fazem parte de sua
composição, o primeiro presente nos espaços entre as partículas, e a água
como meio de transporte, tanto de nutrientes para as plantas como de
contaminantes, no caso de descarte de substâncias residuais.
Devido à interação existente entre a água e as partículas do solo (em
função do pequeno tamanho das mesmas, e do efeito de capilaridade), pode-se
dizer que não são sistemas independentes (água e solo).

Numa análise

química, constata-se que as pequenas partículas que formam o solo são
constituídas principalmente por silicatos, estruturas minerais poliméricas
formadas pelos elementos químicos silício e oxigênio, sendo representadas pela
fórmula SiO4, mas que podem apresentar grandes variações em suas fórmulas
estruturais (BAIRD, 2002). Segundo o mesmo autor, ocorrem situações em que
a quantidade de oxigênios apresenta outras variações, em relação à de silícios,
apresentando estruturas de fórmula SiO2. No complemento às cadeias
poliméricas existentes são encontrados alguns íons positivos, como H+, Na+, K+,
Mg2+, Ca2+, Fe2+ e Fe3+.
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A matéria orgânica presente no solo é formada principalmente pelo
húmus (material proveniente da decomposição de matéria orgânica). Em geral,
a composição química do solo pode apresentar variações, de acordo com as
diferentes regiões onde ele se encontra.
Devido à vasta utilização da terra, e para diferentes finalidades, tornamse evidentes as diversas possibilidades de contaminação da mesma. Os
descartes acidentais ou voluntários de produtos químicos, a aplicação de
pesticidas agrícolas ou mesmo os aterros sanitários não controlados são alguns
exemplos.
Os problemas causados pela contaminação do solo estão diretamente
ligados a outros problemas ambientais, uma vez que, geralmente, interferem na
contaminação de águas superficiais e subterrâneas, do ar, da fauna e da flora.
Este fato ocorre devido à inter-relação existente entre esses diversos fatores.
Devido à variação dos tipos de solo, e mesmo às propriedades físicohídricas específicas de cada um, estudos específicos são feitos com o objetivo de
se quantificar um determinado tipo de contaminante existente, para posterior
trabalho de descontaminação. Sendo assim, são levadas em consideração
algumas variáveis como densidade, porosidade e a condutividade hidráulica,
que está relacionada à resistência do meio à passagem de água. A água, nesse
caso, atua como importante meio de transporte de contaminantes, por meio das
diversas partículas que compõe o solo. A fase líquida, então, constitui-se de
uma solução aquosa diluída, composta por vários íons e por alguns gases que,
dissolvidos na mesma, tornam-se indispensáveis para que o solo possa ser
considerado fértil (LUCHESE, 2002).
Outra parte importante presente na composição química do solo é a
matéria orgânica, proveniente de restos de animais e vegetais que estão num
processo de decomposição. Ela é de fundamental importância nas propriedades
físicas, químicas e biológicas, e interferem diretamente na fertilidade do solo.
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A figura 01 apresenta a composição volumétrica média da camada
arável de um solo.

Figura 01 – Composição volumétrica média da camada arável de um solo
(LUCHESE et.al., 2002)

37

A figura 02 apresenta algumas unidades estruturais comuns dos silicatos.
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Figura 02 - Unidades estruturais comuns dos silicatos (BAIRD, 2002)

7.2.

Principais

contaminantes

do

solo

e

alguns

métodos

de

descontaminação
São muitas as possibilidades de contaminação do solo, mas de certa
forma, se o contaminante for químico, ele pode ser classificado a partir de dois
grandes grupos distintos, dentro desta disciplina:
-

contaminantes orgânicos, que são aqueles geralmente formados por
grandes cadeias carbônicas, que apresentam grande toxicidade e estão
presentes em muitos processos industriais. Pode-se citar como exemplos
a gasolina, o diesel e o álcool dos postos de serviço, o benzeno e o
tolueno, utilizados como solventes, os inseticidas organoclorados, como o
HCB (hexaclorobenzeno) e o DDT (para-diclorodifeniltricloroetano), os
PCBs (bifenilas policloradas), entre muitos outros; e

-

contaminantes inorgânicos, que são aqueles formados, geralmente, por
“moléculas” menores ou substâncias metálicas, porém não menos
tóxicas. Pode-se citar como exemplo os metais pesados (mercúrio:Hg,
chumbo:Pb e cádmio:Cd), o semimetal arsênio:As, as substâncias
corrosivas, como o ácido sulfúrico (H2SO4) e o ácido nítrico (HNO3) e as
bases hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio (KOH). (BAIRD,
2002).
Cada uma dessas substâncias citadas tem um poder de “ataque”

diferente, e apresentam diferenças também em relação ao estado em que se
apresentam. Como exemplo, pode ser citado o mercúrio, que é menos tóxico se
estiver no estado sólido (metálico), porém, é mais tóxico se estiver volatilizado
ou na forma de íon (principalmente do cátion Hg2+).
Uma contaminação causada por cada um desses casos exige uma forma
de descontaminação diferente. Se o contaminante for um produto químico
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corrosivo, como um ácido forte, a ação tem que ser imediata. Existe uma
preocupação muito grande em se resolver o problema antes que esta
substância penetre no solo, contaminando o mesmo e com possibilidade de
contaminar, também, o lençol freático.
Outros contaminantes não exigem ações tão rápidas, mas é conveniente
que o processo não seja muito lento, para que a “pluma” de contaminação não
percorra grandes distâncias, atingindo outros locais.
Muitos acidentes já foram registrados com tombamentos de caminhões
contendo produtos químicos. Em mais de um caso, o caminhão transportava
ácido sulfúrico, um produto altamente corrosivo, que apresenta um alto poder
oxidante e ataca diferentes tipos de substâncias, destruindo as mesmas. Em
contato com a pele, ele provoca queimaduras graves. Se for absorvido pelo solo
e entrar em contato com a água dos lençóis freáticos contamina a mesma,
fazendo com que o pH diminua, e diminui mais, quanto maior for a quantidade
de ácido existente. Se esta substância entra em contato com a água dos rios,
pode ocorrer a mortandade de peixes e outros seres vivos que não suportam
valores de pH muito baixos. A ação técnica de descontaminação deve ser
rápida, e geralmente o processo utilizado é a adição de substâncias básicas
para

efeito

de

neutralização,

já

que

ácidos

e

bases

neutralizam-se

quimicamente, perdendo suas propriedades iniciais e, conseqüentemente,
deixando de ser substâncias corrosivas.
O valor de pH é uma medida que indica a acidez (ou basicidade) de uma
determinada solução. Estes valores estão dentro de uma escala que vai de 0 a
14, sendo que o valor 7 indica que a solução é neutra, valores abaixo de 7
indicam soluções ácidas e valores acima de 7 indicam soluções básicas (ou
alcalinas). Esta medida pode ser feita com auxílio de aparelhos (peagâmetros)
ou com a utilização de indicadores químicos, como é o caso do indicador
universal.
Este tema pretende trabalhar, por meio de procedimentos fisicoquímicos, alguns casos de contaminação e descontaminação do solo, no que diz
respeito a alguns dos contaminantes citados.
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7.3. Atividades práticas

7.3.1. Experimento 01
Determinação qualitativa da presença de íons Fe3+, Hg2+ e Pb2+ por precipitação,
numa amostra de solo contaminada
Objetivo
Este experimento tem como objetivo aplicar as técnicas de dissolução
dos íons contaminantes, utilizando um solvente apropriado, retirando os
mesmos da amostra de solo para posterior identificação.
Materiais
-

3 tubos de ensaio;

-

3 béqueres de 100 mL;

-

1 conjunto para filtração (suporte com garra, funil de vidro, papel de filtro
e um béquer de 250 mL);

-

uma espátula, de porcelana ou de metal;

-

uma bagueta;

-

um conta-gotas, que pode ser de vidro ou de plástico;

-

água destilada; e

-

terra.

Reagentes químicos
NOME DA SUBSTÂNCIA
Água destilada
Nitrato de ferro (III)

FÓRMULA QUÍMICA
H2O
Fe(NO3)3
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NOME DA SUBSTÂNCIA
Nitrato de chumbo (II)
Nitrato de mercúrio (II)
Hidróxido de sódio
Iodeto de potássio

FÓRMULA QUÍMICA
Pb(NO3)2
Hg(NO3)2
NaOH
KI

Procedimento experimental
Inicialmente, “identificar” os 3 béqueres de 100 mL, utilizando etiquetas
ou algum tipo de caneta, cada um com a fórmula de um íon (Hg 2+, Fe3+ e Pb2+).
Em cada um dos 3 béqueres deve ser colocado terra, numa quantidade de
aproximadamente metade de sua capacidade. Cada um deles vai receber 1
grama de um contaminante específico. No primeiro, que tem a marcação Hg 2+, é
adicionado Hg(NO3)2; no segundo, que tem a marcação Fe3+, é adicionado
Fe(NO3)3 e no terceiro, que tem a marcação Pb 2+ é adicionado Pb(NO3)2. As
amostras de terra devem ser “agitadas” com a espátula, para que se misturem
com os contaminantes.
Os alunos recebem as amostras de terra contaminadas e iniciam um
processo de descontaminação por precipitação, da seguinte forma:
-

adiciona-se ao béquer água destilada, até atingir o volume de 100 mL;

-

utilizando-se a espátula, agita-se a mistura de terra e água, de modo que
os contaminantes vão se transferindo para a água, pois são todos eles
solúveis na mesma;

-

utilizando-se o conjunto para filtração simples, dobrar o papel de filtro,
conforme apresentado na figura 03 e filtrar o sistema, conforme
apresentado na figura 04, de modo que fique retida no papel de filtro a
terra e passe por ele a água contendo os íons contaminantes, dissolvidos
na mesma; e

-

utilizando-se o conta-gotas, transferir 1 amostra (um conta gotas ou
aproximadamente 2 mL ) do filtrado (água com contaminante) do béquer
para o tubo de ensaio. Repetir o procedimento para os outros 2 béqueres.
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No primeiro tubo, adicionar um conta-gotas de KI, agitar o tubo e
observar; no segundo tubo, adicionar um conta-gotas de KCNS, agitar o
tubo e observar; no terceiro tubo, adicionar um conta-gotas de KI, agitar
e observar.

Figura 03 – Preparação do papel de filtro para filtração simples
(TRINDADE et.al., 1989)

Figura 04 – Filtração simples (TRINDADE et.al., 1989)

Resultados
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A tabela 01 apresenta os resultados dos experimentos realizados nos 3
tubos de ensaio.
TUBOS DE

1- Hg(NO3)2 (aq)

2- Fe(NO3)3 (aq)

3- Pb(NO3)2 (aq)

ENSAIO
CONTAMINANTE
SUBSTÂNCIA

Hg2+
KI

Fe3+
NaOH

Pb2+
KI

ADICIONADA
FÓRMULA DO

HgI)2

Fe(OH)3 1

PbI2

Alaranjado

Vermelho

Amarelo

PRECIPITADO
FORMADO
COR DO
PRECIPITADO
FORMADO

Tabela 01 – Cores correspondentes aos precipitados

O termo “precipitado” pode ser definido como uma substância química
insolúvel (ou de baixíssima solubilidade), que é formada a partir de uma reação
química. Quando ocorre a formação dos precipitados acima, pelo fato das
substâncias precipitadas serem insolúveis em água, não ocorre dissolução das
mesmas e, conseqüentemente, os íons contaminantes não ficam mais “livres”
na solução.
Equações químicas das reações de precipitação ocorridas:
Hg(NO3)2(aq) + 2KI(aq) → 2KNO3(aq) + HgI2(s)
Fe(NO3)3(aq) + 3NaOH(aq) → 3NaNO3(aq) + Fe(OH)3
Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) → 2KNO3(aq) + PbI2(s)
Sugestão de abordagem
1

Segundo VOGEL, a substância Fe(CNS)3 é classificada como um complexo não dissociado.
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Esta aula pode ser utilizada, inicialmente, para mostrar aos alunos as
diferenças existentes entre as substâncias químicas no estado metálico e
quando estão na forma de íons, como, por exemplo, a diferença entre um
pedaço de chumbo metálico e os íons Pb2+. Mostrar como os íons metálicos, na
forma solúvel, podem contaminar amostras de solo ou de águas subterrâneas,
mas quando formam precipitados, insolúveis, ficam mais difíceis de serem
“carregados”. Desta forma, a precipitação serve tanto para a identificação
destes íons (já que são conhecidas as cores dos precipitados formados), como
para diminuição da toxicidade dos mesmos.
A foto 01 apresenta as colorações obtidas nas reações de precipitação
dos íons Fe3+, Hg2+ e Pb2+.

Foto 01 – Colorações obtidas nas reações de precipitação
dos íons Fe3+, Hg2+ e Pb2+, respectivamente

7.3.2. Experimento 02
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Verificação da diminuição de pH ocorrida pela contaminação de uma amostra
de solo por ácido sulfúrico; neutralização do ácido com adição de substâncias
básicas
Objetivos
Este experimento tem como objetivos:
-

verificar a diminuição de pH ocorrida numa amostra de terra, quando
pequena quantidade de ácido sulfúrico entra em contato com a mesma; e

-

verificar a neutralização do ácido sulfúrico, com a adição de óxido de
cálcio e hidróxido de cálcio.

Materiais
-

1 béquer de 100 mL;

-

1 proveta de 50 mL;

-

1 bagueta;

-

1 conjunto para filtração (suporte com garra, funil de vidro, papel de filtro
e um béquer de 250 mL); e

-

terra.

Reagentes químicos
NOME DA SUBSTÂNCIA
FÓRMULA QUÍMICA
Ácido sulfúrico
H2SO4
Óxido de cálcio
CaO
Carbonato de sódio
Na2CO3
Metilorange
C14H14N3NaO3S
Procedimento experimental

46

Num

béquer

de

100

mL,

adicionar

terra

na

quantidade

de

aproximadamente metade de sua capacidade. Contaminar a terra com
aproximadamente 10 mL de ácido sulfúrico diluído. Utilizando-se uma bagueta
(bastão de vidro ou de plástico), agitar o sistema por alguns minutos.
Adicionar ao béquer aproximadamente 30 mL de água. Agitar com a
bagueta. Filtrar o sistema, utilizando o esquema de aparelhagem da figura 01 e
adicionar ao filtrado (água acidulada) 5 gotas do indicador químico metilorange
(pode ser outro indicador químico que torne possível a visualização, por meio de
mudança de cor, da mudança de um meio ácido para um meio neutro e
posterior meio básico (alcalino).
Resultados
A seguir, são mostradas as cores do indicador químico metilorange
quando em meio neutro, meio ácido e meio básico:
INDICADOR QUÍMICO
MEIO NEUTRO
MEIO ÁCIDO
MEIO BÁSICO

Metilorange
Alaranjado
Vermelho
Amarelo

O indicador químico deverá acusar a presença de ácido, por meio de
uma coloração vermelha.
Para neutralizar a acidez, podem ser adicionadas à água acidulada
algumas gotas de hidróxido de cálcio, até que a coloração vermelha do
indicador químico mude para laranja (meio neutro) e depois amarela (meio
básico). A neutralização do ácido também pode ser feita utilizando-se óxido de
cálcio (CaO), que em contato com a água forma hidróxido de cálcio (Ca(OH) 2) ou
com carbonato de sódio (Na2CO3), que é um sal com caráter básico. As reações
químicas ocorridas podem ser representadas pelas seguintes equações
químicas:
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Neutralização do ácido sulfúrico com hidróxido de cálcio:
H2SO4(dil) + Ca(OH)2(aq) → CaSO4(aq) + 2H2O(l)
Formação de hidróxido de cálcio, a partir da reação do óxido de cálcio com a
água:
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq)
Neutralização do ácido sulfúrico com carbonato de sódio:
H2SO4(dil) + Na2CO3(s) → Na2SO4(aq) + H2O(l) + CO2(g)
Sugestão de abordagem
Esta aula pode ser utilizada para mostrar aos alunos como ocorre o
processo de neutralização numa situação de acidentes com ácidos. Nesses
casos, normalmente opta-se pela utilização de substâncias básicas, como o
óxido de cálcio (cal), com mais freqüência do que a utilização de bases mais
fortes, como o hidróxido de sódio. Pode ser interessante mostrar aos alunos os
critérios utilizados na escolha dessas bases, como o fato de o hidróxido de sódio
ser uma base muito forte, corrosiva, e de mais difícil manuseio. Porém, a
escolha de uma outra base muito mais fraca, também tem o inconveniente de
não ser tão eficaz no processo de neutralização. Daí, a opção de se escolher o
óxido de cálcio, que no processo forma hidróxido de cálcio, uma base
“moderada”.

7.3.3. Experimento 03
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Redução do cromo hexavalente (Cr6+), altamente tóxico, em cromo trivalente
(Cr3+), menos tóxico, pelo método da oxi-redução
Objetivo
Este experimento tem como objetivo demonstrar um método físicoquímico de tratamento para um contaminante, utilizando uma reação química
de oxi-redução para transformá-lo numa substância com menor toxicidade.
Materiais

-

1 tubo de ensaio; e

-

1 proveta de 10 mL.

Reagentes químicos
NOME DA SUBSTÂNCIA
Dicromato de potássio
Ácido sulfúrico
Sulfito de sódio

FÓRMULA QUÍMICA
K2Cr2O7
H2SO4
Na2SO3

Procedimento experimental
Num tubo de ensaio, adicionar 2 mL de solução de dicromato de
potássio e 2 mL de solução de ácido sulfúrico diluído. Agitar a mistura. No
mesmo tubo, adicionar 2 mL de solução de sulfito de sódio. Agitar a mistura e
observar a mudança de coloração ocorrida.

Resultados
Equação química que representa a reação de oxi-redução ocorrida:

49

K2Cr2O7(aq) + 4H2SO4(dil) + 3Na2SO3(aq) → Cr2(SO4)3(aq) + K2SO4(aq) + 3Na2SO4(aq) + 4H2O(l)

Pela equação química é possível verificar a alteração do número de
oxidação do cromo, que passa de +6 (como reagente) a +3 (como produto).
A seguir, são mostradas as cores das substâncias, reagentes e produtos
(com exceção da água), da reação química de oxi-redução:
REAGENTES
K2Cr2O7(aq)
Alaranjada
H2SO4(dil)
Incolor
Na2SO3(aq)
Incolor

PRODUTOS
Cr2(SO4)3(aq)
K2SO4(aq)
Na2SO4(aq)

Verde
Incolor
Incolor

Sugestão de abordagem
Esta aula pode ser utilizada para mostrar aos alunos as diferenças
existentes entre elementos iguais, mas que possuam “cargas”, ou “valências”,
diferentes, como por exemplo o cromo hexavalente, que apresenta coloração
laranja e é muito tóxico e o cromo trivalente, que apresenta coloração verde e é
menos tóxico. Mostrar que, através de uma reação química de oxi-redução,
uma espécie química pode ser transformada em outra, e este método pode ser
utilizado como procedimento de remediação e descontaminação.

A foto 02 apresenta as colorações das diferentes valências do cromo.
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Foto 02 – Colorações das diferentes valências do cromo
(Cr6+ e Cr3+, respectivamente)

8. QUALIDADE DO AR
8.1. Composição química do ar atmosférico
O ar que compõe a atmosfera, e que é responsável pela existência de
vida na Terra, não é composto por um único gás, como se pensava na
antiguidade. Análises químicas atuais mostram que ele é formado por uma
mistura de vários gases, a maioria deles inodoros e incolores, aproximadamente
na seguinte proporção: 78% de nitrogênio (N2), 21% de oxigênio (O2) e 1% de
argônio (Ar). Porém, nessa mistura ainda podem ser encontrados, em menor
quantidade, os outros gases nobres, como hélio (He), neônio (Ne), criptônio (Kr),
xenônio (Xe) e radônio (Ra), além dos gases hidrogênio (H2) e dióxido de carbono
(CO2).
Com freqüência, juntamente com esses gases, estão presentes na
atmosfera gotículas de água (ou água na forma de vapor), e partículas sólidas,
como a presença de alguns cristais de sais, que são “arrastados” pela
evaporação lenta da água ou pela ação dos ventos, e que influem decisivamente
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na condensação e posterior precipitação das chuvas. Esta composição química
pode ser apresentada como constituinte de um “ar limpo”.
Porém, algumas outras substâncias, até mesmo apontadas como
contaminantes, são emitidas na atmosfera por meio de fontes naturais, como
oceanos

e

vulcões.

As

erupções

vulcânicas,

mesmo

que

restritas

a

acontecimentos isolados, são responsáveis por grandes catástrofes ambientais,
pois além das partículas em suspensão, conhecidas comumente como cinzas,
elas emitem grandes quantidades de gases tóxicos na atmosfera. Estes
processos ocorrem sem a intervenção do homem, mas são suficientes para
alterar as condições normais do ar, principalmente em determinadas regiões.
A tabela 02 apresenta alguns gases emitidos para a atmosfera, a partir
de fontes naturais.
FÓRMULA
CH4
NH3
H2S
HCl

NOME
Metano
Amônia
Sulfeto de hidrogênio
Cloreto de hidrogênio

FONTE NATURAL IMPORTANTE
Decomposição biológica anaeróbia
Decomposição biológica anaeróbia
Decomposição biológica anaeróbia
Decomposição biológica anaeróbia

CH3Cl
CH3Br
CH3I
CO
SO2
NO

Cloreto de metila
Brometo de metila
Iodeto de metila
Monóxido de carbono
Dióxido de enxofre
Óxido nítrico

Vulcões
Oceanos
Oceanos
Oceanos
CH4 atmosférico, incêndios
Vulcões
Relâmpagos

Tabela 02 - Alguns gases emitidos para a atmosfera, a partir de fontes naturais
(BAIRD, 2002)

8.2. Principais contaminantes do ar atmosférico
É fato notório que, à medida que uma nação se desenvolve, usufruindo
novas tecnologias de produção, o aumento de emissões poluentes na atmosfera
tende a aumentar.
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Nos países desenvolvidos, com este aumento, a preocupação com a
qualidade do ar vai se tornando cada vez mais efetiva, e os órgãos ambientais
agem de forma mais ativa para coibir e até mesmo punir as indústrias
infratoras. Desse modo, é normal que haja, entre as indústrias, o entendimento
de que novas adequações devem ser desenvolvidas nos meios de produção, para
que estes possam continuar prosseguindo, porém com menores índices de
liberação

de

poluentes

na

atmosfera.

Enquanto

isso,

os

países

em

desenvolvimento ainda têm sua preocupação maior em alavancar sua
economia, fato que acarreta um aceleramento nas linhas de produção,
deixando as questões ambientais, muitas vezes, em segundo plano. A partir
desse contexto, torna-se perceptível uma diminuição de índices de poluição nos
países desenvolvidos e um aumento naqueles em desenvolvimento. Porém,
existe o consenso de que a preocupação a respeito da qualidade do ar tornou-se
global, principalmente nas últimas décadas. Os efeitos gerados pela poluição do
ar atmosférico não são observados somente próximo às fontes poluidoras. A
ação dos ventos, juntamente com outros fenômenos climáticos, faz com que
áreas muito distantes sofram conseqüências desses processos. A poluição
gerada por um país pode acarretar em problemas para muitos outros países.
Daí o interesse da população como um todo, em nível mundial.
As fontes poluidoras do ar não são apenas as indústrias, embora elas
tenham participação significativa no processo.

Os grandes vilões são,

provavelmente, os automóveis e outros meios de transporte, até mesmo pela
grande quantidade dos mesmos ao redor do mundo. As substâncias poluidoras,
nesse

caso,

dependem

diretamente

da

queima

dos

diversos

tipos

de

combustíveis utilizados.
Com o objetivo de se estudar o efeito dos poluentes atmosféricos nas
pessoas e no ambiente em geral, é conveniente classificá-los de acordo com
suas composições químicas.
Compostos de carbono (C)
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São provenientes da queima de combustíveis, bem como de qualquer
liberação na atmosfera de moléculas que tenham este elemento em sua
composição química, como os solventes em geral. Em todas as reações de
combustão em que o carbono estiver presente no combustível, ele será liberado
para a atmosfera, seja na forma de gás carbônico (CO2(g)), na forma de monóxido
de carbono (CO(g)) ou na forma de fuligem (C(s)). Esta variedade depende das
condições em que a reação acontece e da quantidade de gás oxigênio (O 2(g))
participante da mesma.
Além desses produtos, outros compostos orgânicos são continuamente
liberados como poluentes atmosféricos, como aldeídos, ácidos orgânicos, o
benzeno e uma série de outros solventes. As próprias substâncias utilizadas
como combustível, dentre elas o álcool, a gasolina, o diesel e os constituintes do
gás natural, por serem voláteis, fazem parte da constituição de poluentes
gasosos presentes na atmosfera terrestre. O benzeno (C6H6), por exemplo, é um
composto aromático produzido nos processos de destilação da hulha (carvão
mineral), além de ser matéria prima em diversos setores da indústria química.
É um composto muito volátil, o que faz com que seja liberado ao meio ambiente
sempre que é manuseado, principalmente em situações não apropriadas. Esta
substância é responsável pela destruição de células sanguíneas, o que causa a
falta de glóbulos vermelhos e pode resultar numa forte anemia (BRANCO, et.
al., 2000).

Compostos de enxofre (S)
São provenientes, principalmente, da queima de compostos que
contenham esse elemento em sua composição química. A gasolina e o diesel,
principalmente os utilizados no Brasil, apresentam quantidade significativa de
enxofre. Desse modo, a quantidade do composto dióxido de enxofre (SO 2)
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liberado no país é muito grande. Em escala global, a presença deste gás
também é significativa. Naturalmente, compostos de enxofre são eliminados
para a atmosfera através de vulcões, principalmente em regiões onde estes
fenômenos da natureza são mais comuns.
Outra substância sulfurosa classificada como poluente atmosférico é o
gás sulfídrico (H2S), que é produzido, principalmente, pela decomposição de
matéria orgânica, e apresenta o cheiro mais desagradável dentre os compostos
citados anteriormente (cheiro de “ovo podre”). A presença desse gás é freqüente
em rios contaminados por esgotos domésticos.
Compostos de nitrogênio (N)
São constituídos, principalmente, pelo monóxido de nitrogênio (NO) e o
dióxido de nitrogênio (NO2), que são representados, comumente, como NOx.
Estes gases são produzidos quando ocorrem reações de combustão em
condições especiais, como altas temperaturas e pressão elevada. Nos motores a
combustão, independentemente do combustível utilizado, o outro reagente
imprescindível é o gás oxigênio. Este gás aparece numa porcentagem
aproximada de 21% na atmosfera, enquanto que a porcentagem aproximada de
nitrogênio na mesma é de 78%. Dessa forma, quando o ar é utilizado como
fonte de oxigênio, são formados, como subprodutos da reação de combustão, os
NOx. Outro processo de formação do monóxido de nitrogênio é a partir da
reação química ocorrida entre o nitrogênio e o oxigênio presentes na
composição química do ar, porém são necessárias altíssimas temperaturas para
que essa reação ocorra.
A equação química que representa esta reação de formação é a
seguinte:
N2(g) + O2(g) → 2NO(g)
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Como a formação de monóxido de nitrogênio por esse método necessita
de energia na forma de calor para que a reação ocorra, sua obtenção é mais
freqüente nos dias mais quentes. Com o passar do tempo, em intervalos de
minutos ou horas, o monóxido de nitrogênio é gradualmente transformado em
dióxido de nitrogênio. A cor amarelo-alaranjada percebida pela atmosfera de
uma cidade deve-se à presença deste óxido (BAIRD, 2002).
Um outro gás que apresenta nitrogênio em sua composição química é o
gás amônia, ou amoníaco (NH3(g)), que é produzido a partir de decomposições
biológicas, ou liberado pelas indústrias em diversos processos químicos.
A tabela 03 apresenta a fórmula, o nome e as principais características
de substâncias poluidoras do ar atmosférico.
FÓRMULA

NOME

CARACTERÍSTICA

QUÍMICA
CO2(g)

Dióxido de carbono,

É responsável pela acidez natural da

gás carbônico ou

chuva e da água dos oceanos, e um

anidrido carbônico

dos principais gases responsáveis pelo

CO(g)

“efeito estufa”.
Monóxido de carbono Apresenta alta toxicidade, por ligar-se
ao ferro da hemoglobina do sangue,

C(s)

Carbono (fuligem)

impedindo o transporte de oxigênio.
Pode causar complicações
respiratórias, acumulando-se nos

FÓRMULA

NOME

pulmões.
CARACTERÍSTICA

QUÍMICA
C6H6(l)

Benzeno

Pode causar perda de sensibilidade,
seguida de morte por asfixia. Pode
destruir órgãos formadores de células

SO2(g)

Dióxido de enxofre

sangüíneas.
Pode provocar espasmos passageiros
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SO3(g)
H2S(g)

ou anidrido

dos músculos lisos dos bronquíolos

sulfuroso

pulmonares e inflamações nas

Trióxido de enxofre

mucosas.
Reage com a água formando ácido

Gás sulfídrico

sulfúrico, altamente corrosivo.
Possui cheiro muito desagradável, e
pode ligar-se à hemoglobina,

NO(g)

Monóxido de

impedindo o transporte de oxigênio.
Em condições especiais presentes na

nitrogênio

atmosfera, transforma-se em NO2,

altamente tóxico.
Dióxido de nitrogênio Pode irritar os olhos e as mucosas em

NO2(g)

geral. Pode causar enfisema pulmonar.
É precursor de certas substâncias
NH3(g)

Amônia ou gás

consideradas cancerígenas.
Possui cheiro irritante e asfixiante

amoníaco

característico.

Tabela 03 – Características de substâncias poluidoras do ar atmosférico

A figura 05 apresenta a variação da concentração de gases durante as
horas do dia.
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Figura 05 – Variação da concentração de gases durante as horas do dia
(BAIRD, 2002)

8.3. Inversão térmica
O sol, principal fonte natural de calor, é um dos responsáveis pela
existência de vida no planeta. Porém, o aquecimento da atmosfera acontece de
forma indireta. O calor do sol aquece a superfície terrestre e esta, por sua vez,
aquece o ar atmosférico. Dessa forma, quanto mais próximas as camadas de ar
estiverem da superfície, maiores serão suas temperaturas e, conseqüentemente,
as camadas de ar mais distantes serão as mais frias. Nos dias de calor, quando
os termômetros apontam altas temperaturas, o ar próximo à superfície fica
muito quente, dilatando-se e tornando-se mais leve. Isso faz com que ele suba,
“trocando” de lugar com o ar mais frio, que está situado mais distante da
superfície. As camadas frias de ar, ao aproximarem-se da superfície, tendem a
aquecer-se, o que faz com que a “troca” das massas de ar volte a acontecer.
Este fenômeno é conhecido como movimento de convecção do ar. Nestes
períodos de elevadas temperaturas, os poluentes presentes no ar acompanham
o mesmo, subindo à medida em que são eliminados, sendo eles de fontes
móveis ou estacionárias. Este fato proporciona maior dispersão de poluentes,
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evitando que eles se concentrem em locais isolados, e ocasiona maior “diluição”
dos mesmos nas massas de ar. Porém, nos dias mais frios dos períodos de
inverno, a quantidade reduzida de calor durante o dia e as baixas temperaturas
no período noturno faz com que as massas de ar, mesmo as mais próximas da
superfície, não se aqueçam o suficiente, não sendo então possível a troca com
aquelas situadas acima. Desse modo, em dias mais frios, os poluentes
atmosféricos não conseguem dissipar-se com facilidade, o que resulta em
grandes concentrações dos mesmos em determinadas regiões, principalmente
naquelas com maior quantidade de indústrias. Situações de emergência, devido
a problemas relacionados à poluição do ar em áreas de grandes pólos
industriais, nos períodos de inverno, já foram noticiadas pelos diversos meios
de comunicação. Nesses casos, medidas especiais devem ser tomadas pelas
autoridades, como desvio no tráfego ou interdição, por um certo período de
tempo, nos processos de produção de algumas indústrias.
A figura 06 apresenta situações distintas de dispersão de poluentes,
devido à inversão das camadas atmosféricas.

Figura 06 – Inversão das camadas atmosféricas
(BRANCO, 2000)

A figura 07 apresenta os principais tipos de plumas de poluentes
atmosféricos.
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Figura 07 – Diferentes plumas de contaminantes
(BRAGA et al., 2002)

8.4. Chuva ácida
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A chuva é naturalmente ácida. Este fato deve-se à presença de gás
carbônico na mistura constituinte do ar, o que ocorre mesmo em regiões não
industrializadas. Dentre as fontes naturais mais comuns, o processo de
respiração das plantas libera constantemente este gás na atmosfera. Em
contato com a água, ocorre formação de um ácido muito fraco (ácido
carbônico), mas suficiente para deixar a água das chuvas com uma baixa
acidez, devido à fraca ionização do mesmo. Neste caso, o valor do pH fica em
torno de 5,6.
Porém, nas últimas décadas, foram detectados valores de pH muito
menores do que isso, o que indica maior acidez nas águas das chuvas. Este fato
ocorre devido à presença de gases que reagem com a água formando ácidos
mais fortes e, conseqüentemente, mais prejudiciais aos seres vivos e, também,
às estruturas de mármore e de metais, que sofrem degradações com o passar
do tempo. A principal causa de formação de chuvas muito ácidas é a presença,
na atmosfera, de gases contendo enxofre e nitrogênio, principalmente na forma
de seus óxidos (representados comumente como SOx e NOx). Os principais
processos de formação de chuva ácida a partir desses gases podem ser
representados pelas equações químicas abaixo.
Formação de ácido sulfuroso, a partir do SO2:
SO2(g) + H2O(l) → H2SO3(dil)
Em presença de radiação solar, o dióxido de enxofre é ativado e reage
com o oxigênio do ar, formando trióxido de enxofre. Este gás também reage com
a água, formando ácido sulfúrico, que é um ácido mais forte do que o ácido
sulfuroso. Este processo de formação pode ser representado pelas equações
químicas:
2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
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SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(dil)
A figura 08 apresenta as emissões globais de dióxido de enxofre
antropogênico.

Figura 08 – Emissões globais de SO2(g) antropogênico
(BAIRD, 2002)

8.5. Efeito estufa
O efeito estufa é um processo natural que provoca aumento da
temperatura, ocasionado pela presença na atmosfera de substâncias químicas,
a maior parte delas no estado gasoso, que retém próximo à superfície parte do
calor gerado pelas radiações solares, impedindo que as radiações caloríficas
sejam refletidas, em sua totalidade, para regiões mais distantes da superfície.
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Os primeiros estudos que proporcionaram o conhecimento que se tem
hoje sobre este fenômeno são relativamente antigos, como mostra a afirmação
de que “todos os efeitos terrestres do calor do Sol são modificados pela
interposição da atmosfera e pela presença de água” (BRANCO, 2000). De certa
forma, é sabido que a temperatura média da Terra (aproximadamente 15°C) e
que torna possível a vida no planeta é devida à presença dessas substâncias
(principalmente o gás carbônico e o vapor d’água) na composição química do ar
atmosférico. O que chama a atenção em relação a este processo, nos tempos
atuais, é o fato de que a temperatura média pode aumentar, gradativamente,
em função do aumento simultâneo da quantidade de gases produzidos por
fontes móveis ou estacionárias. A combustão de qualquer material que
contenha os elementos químicos carbono e hidrogênio em sua composição
química produz, além de outras eventuais substâncias, gás carbônico e água.
Segundo (BAIRD, 2002), o aumento destes produtos é como se fossem
adicionados mais “cobertores” sobrepostos, redirecionando uma quantidade
maior de energia refletida, o que ocasiona o aumento da temperatura. Além das
substâncias citadas, encontram-se outras, também presentes na atmosfera de
forma

natural

ou

por

emissões

antropogênicas,

que

tem

participação

significativa no aumento da temperatura na superfície terrestre. Dentre elas, as
principais são o gás metano, o monóxido de nitrogênio e os CFCs (compostos
formados por átomos de carbono ligados a átomos de flúor ou cloro). Análises
químicas do efeito destas substâncias mostram que uma molécula de metano
causa um efeito muito maior (cerca de 21 vezes) do que uma molécula de gás
carbônico, nos processos de alteração da temperatura. O gás carbônico é
apontado

como

grande

responsável

pelo

aquecimento

devido

à

maior

quantidade desta substância na atmosfera, em relação ao metano e às outras
substâncias citadas.
A

figura

09

apresenta

as

variações

das

temperaturas

superficiais de 1950 a 1997, com relação à média de 14 ºC.

médias
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Figura 09 – Variações de temperaturas médias superficiais de 1950 a 1997
(BAIRD, 2002)

A figura 10 apresenta o crescimento da concentração de dióxido de
carbono atmosférico, em Mauna Loa (Havaí).

Figura 10 – Curva obtida em Mauna Loa (Havaí), que mostra o crescimento da
concentração de CO2 na atmosfera (BAIRD, 2002))
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A figura 11 apresenta um esquema de funcionamento do efeito estufa
na troposfera terrestre.

Figura 11 – Esquema de funcionamento do efeito estufa
na troposfera terrestre (BAIRD, 2002)

8.6. Atividades práticas
8.6.1. Experimento 04
Simular a produção de chuva ácida “natural” a partir do gás carbônico
Objetivo
- verificar a alteração do pH da água, aumentando sua acidez, através da
reação química da mesma com gás carbônico, um dos responsáveis pela
formação da “chuva ácida”.
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Materiais
- 1 kitassato;
- 1 mangueira de látex, transparente e maleável, de aproximadamente 50
cm;
- 1 rolha (de cortiça, silicone ou borracha) que feche, com boa vedação, a
boca do Kitassato; e
- 1 béquer de 250 mL.
Reagentes químicos
NOME DA SUBSTÂNCIA
Água destilada
Gelo seco
Fenolftaleína

FÓRMULA QUÍMICA
H2O
CO2
(C6H4OH)2COC6H4CO

Procedimento experimental
A aparelhagem deve ser montada conforme a figura 12. No béquer,
adicionar 100 mL de água destilada e 10 mL de uma solução diluída de
NaOH(aq). No mesmo béquer, adicionar 5 mL de fenolftaleína. No kitassato,
adicionar água destilada na quantidade de aproximadamente 1/3 de sua
capacidade. A mangueira de látex que está presa na saída do kitassato deve ter
a outra ponta mergulhada na solução do béquer. Para iniciar o experimento,
adicionar 1 pedra pequena de gelo seco no kitassato e fechá-lo com a rolha.
Observar o “borbulhamento” de gás e a mudança de coloração no béquer.
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Figura 12 – Aparelhagem de obtenção de gás

Resultados
As reações ocorridas podem ser representadas pelas seguintes equações
químicas:
Reação ocorrida no erlenmeyer, entre o gás e a água:
CO2(g) + H2O(l) → H2CO3(aq)
Reação de neutralização entre o ácido formado e a base hidróxido de sódio:
H2CO3(aq) + 2NaOH(aq) → Na2CO3(aq) + 2H2O(aq)
A mudança de coloração ocorrida no béquer pode ser explicada da
seguinte forma: primeiramente, quando foi adicionado à água o hidróxido de
sódio e a fenolftaleína, a coloração ficou rosa (quase vermelha), devido ao fato
de que o indicador químico utilizado adquire esta cor quando está em meio
básico (alcalino); quando foi borbulhado gás carbônico a esta solução, ele
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reagiu com a água, formando ácido carbônico, que reagiu com a base (hidróxido
de sódio), neutralizando-a. A ausência de base fez com que a coloração
mudasse, voltando a ficar incolor.
Sugestão de abordagem
Esta aula pode ser utilizada para mostrar aos alunos que a água da
chuva, mesmo em regiões não industrializadas, é “levemente” ácida, em função
da reação química ocorrida entre o gás carbônico, presente no ar, e a água.
Porém, esta acidez é muito pequena, já que o ácido formado (ácido carbônico), é
muito fraco, e é encontrado em praticamente todas as bebidas gaseificadas.
A foto 03 apresenta a formação de ácido carbônico a partir da reação
química entre o CO2 (g) e a água.

Foto 03 – Formação de ácido carbônico a partir da reação química
entre gás carbônico e água
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9. QUALIDADE DA ÁGUA
9.1. Água para o abastecimento doméstico
Os recursos hídricos existentes no planeta podem ser caracterizados de
duas formas, segundo suas disponibilidades: em relação à quantidade e em
relação à qualidade que apresentam. Segundo BRAGA, et. al, 2002, a massa
total de água no planeta está estimada em aproximadamente 265.400 trilhões
de toneladas. Porém, somente 0,003% desse montante pode ser diretamente
aproveitado pelo homem.
As maiores dificuldades encontradas no aproveitamento da água
existente estão pautadas em aspectos tecnológicos e econômicos. Os processos
de dessalinização da água dos oceanos e de extração de águas subterrâneas
exigem altos orçamentos para serem efetuados, principalmente quando
comparados aos valores necessários para os procedimentos de tratamento de
água já utilizados. Quando o uso é destinado ao abastecimento doméstico,
devem ser levadas em consideração características sanitárias e toxicológicas. A
água deve estar isenta de organismos patogênicos e de substâncias químicas
que, de alguma forma, sejam nocivas ao homem e à sua qualidade de vida. Os
conceitos de poluição e contaminação, apresentados comumente como
sinônimos, apresentam diferenças conceituais significativas. A contaminação
ocorrida por organismos patogênicos, que são prejudiciais ao homem, não
significa, necessariamente, um desequilíbrio ecológico. Por outro lado, tem-se
esse desequilíbrio quando ocorre o aquecimento da água de rios e mares,
quando uma indústria a utiliza como meio de resfriamento, ocasionando a
diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido e, conseqüentemente,
provocando a mortandade de peixes. Neste caso, o fenômeno pode ser
classificado como “poluição térmica”. (BRAGA et. al., 2002).
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A tabela 04 apresenta os padrões de potabilidade da água, segundo o
Ministério da Saúde.
CARACTERÍSTICAS
VALOR MÁXIMO PERMISSÍVEL
I – Físicas e organolépticas
Cor aparente
5 uH (1)
Odor
Não objetável
Sabor
Não objetável
Turbidez
1 uT (1)
II.a – Componentes inorgânicos
Arsênio
0,05 mg/L
Bário
1,0 mg/L
Cádmio
0,005 mg/L
Chumbo
0,05mg/L
Cianetos
0,1 mg/L
Cromo total
0,05 mg/L
Fluoretos
(3)
Mercúrio
0,001 mg/L
Nitratos
10 mg/L
Prata
0,5 mg/L
II.b – Componentes orgânicos que afetam a saúde (µg/L)
Aldrin e Dieldrin
0,031
Benzeno
10
Benzeno-a-pireno
0,01
Clordano (total de isômeros)
0,3
Clorobenzenos
0,1 – 3,0
Clorofenóis
0,1
DDT (Todos)
1,0
Endrin
0,2
Fenol
0,1
CARACTERÍSTICAS
VALOR MÁXIMO PERMISSÍVEL
II.b – Componentes orgânicos que afetam a saúde (µg/L)
Heptacloro e Heptacloro epóxido
0,1
Hexaclorobenzeno
0,01
Lindano (Gama HCH)
3
Metoxicloro
30
Pentaclorofenol
10
Tetracloreto de carbono
3
Tetracloroeteno
10
Toxafeno
5,0
Tricloroetenos
30

70

Trihalometanos
100 (4)
1,1 Dicloroeteno
0,3
1,2 Dicloroeteno
10
2,4,6 triclorofenol
10 (5)
II.c – Componentes que afetam a qualidade organoléptica
Alumínio
0,2 mg/L (6)
Agentes Tensoativos (reagentes ao 0,2 mg/L
azul de metileno)
Cloretos
Cobre
Dureza total
Ferro Total
Manganês
Sólidos totais dissolvidos
Sulfatos
Zinco

250 mg/L
1,0 mg/L
500 mg/L
0,3 mg/L
0,1 mg/L
1.000 mg/L
400 mg/L
5 mg/L

Tabela 04 – Padrões de potabilidade da água, de acordo com a portaria
número 36 do Ministério da Saúde (BRAGA et.al., 2002)

(1) Unidade de escala de Hazen de cor (platina-cobalto)
(2) Unidade de turbidez (Jackson ou nefelométrica)
(3) A concentração do íon fluoreto em função da média das temperaturas
máximas diárias do ar deverão atender à legislação em vigor
(4) Sujeito a revisão em função dos estudos toxicológicos em andamento
(5) Concentração limiar do odor de 0,1 g/l
(6) Sujeito a revisão em função de estudos toxicológicos em andamento
9.2. Tratamento da água
Sendo a água um solvente muito eficiente, é comum que uma grande
variedade de compostos orgânicos e inorgânicos dissolva-se na mesma, e
aqueles indesejáveis devem ser retirados por meio de um tratamento adequado,
realizado antes dos processos de distribuição. Um projeto de uma estação de
tratamento de água é desenvolvido levando-se em consideração todas as etapas
pelas quais a água será submetida, desde sua captação, que pode ser
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superficial ou subterrânea, até o seu percurso pelos procedimentos de
“limpeza”, descontaminação e desinfecção.
Normalmente, antes mesmo de se iniciar as principais etapas de
tratamento, a água passa por algumas “grades” onde é feita uma primeira
“filtração”, com o intuito de reter materiais maiores, como pedaços de galho ou
mato, ou alguns outros objetos que eventualmente sejam transportados por ela.
A partir deste momento, a água é submetida a processos físicos, químicos e
biológicos, que tem como objetivo deixá-la dentro dos padrões de potabilidade.
A seguir, serão discutidas as principais etapas realizadas por uma estação de
tratamento de água.
Oxidação: é adicionado à água cloro ou outra substância oxidante, que tem
como objetivo oxidar alguns íons metálicos inorgânicos e alguns compostos
orgânicos que eventualmente estejam dissolvidos, transformando-os em
“substâncias” menos solúveis e facilitando, assim, a retirada dos mesmos nas
etapas posteriores. Como exemplo, podem ser citados os íons do ferro (Fe2+ e
Fe3+). O primeiro, ferro (II), é mais solúvel na água, enquanto que a solubilidade
do ferro (III) é menor. Ou seja, é mais fácil precipitar o ferro (III) com algum
ânion do que precipitar o ferro (II). Ocorrendo a precipitação, o composto que
contém o íon pode ser retirado da água por filtração. Neste processo, a
substância oxidante adicionada retira elétrons de quem se oxida, e a reação de
oxidação do exemplo citado pode ser representada pela seguinte equação
química:
Fe2+ - 1e- → Fe3+
ou
Fe2+ → Fe3+ + 1e-
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Como o oxidante utilizado normalmente é o cloro, esta etapa também é
conhecida como pré-cloração.
Correção de pH: o pH da água depende, entre outras condições, do percurso
utilizado por ela desde o local de sua captação até a chegada na estação de
tratamento. Se nesse caminho ela passa por regiões rochosas, principalmente
constituídas de carbonatos e bicarbonatos, pode haver reações químicas de
hidrólise e, conseqüentemente, um aumento no valor de seu pH, tornando-a
mais alcalina. A reação de hidrólise do ânion bicarbonato, quando em contato
com a água, pode ser representada pela seguinte equação química:
HCO3-(aq) + H2O(l) → H2CO3(aq) + OH-(aq)
Por outro lado, se em seu percurso a água recebe algum rejeito ácido
proveniente, por exemplo, do descarte inadequado de uma indústria química, o
valor de seu pH pode diminuir significativamente, fazendo com que ela chegue
na estação de tratamento com valores muito baixos, dificultando as etapas
posteriores de limpeza. Valores de pH muito abaixo de 7 atrapalham,
principalmente, a etapa conhecida como floculação.
Por esse motivo, o pH da água é corrigido no momento em que ela chega
na estação de tratamento. Num local conhecido como “casa de química”, é
adicionado óxido de cálcio à água, que reage formando hidróxido de cálcio,
substância alcalina que diminui a acidez e aumenta o valor de pH. Esta reação
química pode ser representada pela seguinte equação:
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq)
Floculação: as partículas de sujeira contidas na água apresentam tamanhos
diversos, com granulometrias diferentes. Dessa forma, as que são muito
pequenas ficam praticamente dissolvidas, enquanto que as maiores podem ser
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retiradas no processo de filtração. As partículas de tamanhos intermediários,
que ficam em “suspensão” e deixam a água turva, são mais difíceis de ser
retiradas. Por esse motivo, na “casa de química”, após a correção do pH, é
adicionado à água um agente “floculante”, que desestabiliza eletricamente as
interações químicas existentes entre a água e as partículas de sujeira,
aglomerando as mesmas em flocos que, por serem maiores e mais densos, vão
para o fundo do tanque, clareando a água. Um agente floculante muito
utilizado é o sal sulfato de alumínio, de fórmula química Al 2(SO4)3. Após sua
adição, a água é submetida a uma forte agitação, efetuada por processos
mecânicos. Ocorre, então, uma reação química entre o sal e os íons OH(provenientes da própria água e da dissociação do hidróxido de cálcio utilizado
na correção do pH), formando uma base pouco solúvel (Al(OH)3), que ajuda a
“arrastar” os flocos de sujeira da água para o fundo do tanque.
Decantação: é o processo pelo qual, após a sedimentação das partículas de
sujeira, que são arrastadas para o fundo do tanque pela ação do agente
floculante, a água é transferida por gravidade para um outro tanque, onde
passará pelo processo de filtração.
Filtração: no tanque de filtração, a água é submetida a um mecanismo no qual
as partículas maiores do que os poros do filtro são retidas, em camadas
formadas por areia fina sobre cascalho ou pedregulho. Dessa forma, passa uma
água bem mais “clarificada” do que aquela submetida apenas à floculação e
decantação, nas etapas anteriores. Quando, após um certo tempo, os poros do
leito filtrante ficam muito sujos ou entupidos, eles passam por um processo de
limpeza conhecido como retrolavagem.
Desinfecção: a adição de cloro, nesta etapa de tratamento, tem como objetivo
deixar a água isenta de microorganismos nocivos à saúde humana, dentro dos
padrões de potabilidade. O cloro (Cl2), que em condições normais de pressão e
temperatura é um gás, atua como um forte agente germicida e bactericida, o
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que justifica sua utilização. Normalmente, o gás é armazenado em cilindros sob
alta pressão, onde se encontra na forma líquida, mas pode ser utilizado na
forma dos sais hipoclorito de sódio (NaClO) e hipoclorito de cálcio (Ca(ClO) 2).
Outras substâncias químicas oxidantes também são utilizadas com esta
finalidade, como é o caso do dióxido de cloro (ClO2) e do ozônio(O3).
Fluoretação: é a adição de fluoreto de sódio à água, que tem como objetivo
auxiliar nos processos de prevenção às cáries, uma vez que “liga-se”
quimicamente à substância que forma o esmalte dos dentes (fluorapatita),
aumentando sua resistência à ação de ácidos produzidos por bactérias a partir
da fermentação do açúcar. A reação química de formação da fluorapatita pode
ser representada pela seguinte equação química:
5Ca2+(aq) + 3PO43-(aq) + F-(aq) → Ca5(PO4)3F(s)
9.3. Atividade prática

9.3.1. Experimento 05
Realizar alguns processos químicos e físicos utilizados no tratamento de água
Objetivo
O objetivo desse experimento é reproduzir, em pequena escala, as
principais etapas de tratamento efetuadas por uma estação de tratamento de
água, comparando as amostras antes e depois dos procedimentos de limpeza e
verificando a importância e a necessidade de cada etapa.
Materiais utilizados

75

-

3 béqueres de aproximadamente 250 mL;

-

2 provetas de 100 mL;

-

1 conjunto para filtração, conforme a figura 04;

-

1 espátula (pode ser uma colher);

-

água de torneira (aproximadamente 150 mL); e

-

terra.

Reagentes químicos
NOME DA SUBSTÂNCIA
Hidróxido de cálcio
Sulfato de alumínio

FÓRMULA QUÍMICA
Ca(OH)2
Al2(SO4)3

Procedimento experimental
Preparação da água a ser tratada
Inicialmente, “suja-se” a água a ser tratada com a terra, simulando uma
água barrenta que chega à estação de tratamento. Coloca-se no béquer
aproximadamente 150 mL de água de torneira e, posteriormente, a quantidade
aproximada de 1 colher (das de sopa) de terra. Agita-se bem a mistura.
Floculação, sedimentação e decantação
As duas provetas devem ser etiquetadas, uma com a fórmula da solução
de Ca(OH)2 e a outra com a fórmula da solução de Al2(SO4)3.
Medir, separadamente, 60 mL de solução de Ca(OH)2 em uma proveta e 20 mL
de solução de Al2(SO4)3 na outra proveta. Agitar novamente a mistura de água

76

com terra. Adicionar as duas soluções contidas na proveta à mistura de “água
suja”, agitar novamente e, ao cessar a agitação, retirar a colher do béquer e
observar. Aguardar alguns minutos, até que ocorra a sedimentação da terra no
fundo do béquer.
Filtração
Montar o equipamento da filtração simples conforme a figura 04.
Dobrar o papel de filtro, conforme o esquema da figura 03.
Após a sedimentação da “sujeira” no fundo do béquer onde ocorreu a
floculação, filtrar o conteúdo do mesmo e observar a “transparência” da água,
após passar pelo meio filtrante. Comparar as amostras de água antes e depois
das etapas de tratamento realizadas.

Resultados
A reação ocorrida entre as soluções de sulfato de alumínio e de
hidróxido de sódio pode ser representada pela seguinte equação química:
Al2(SO4)3(aq) + 3Ca(OH)2(aq) → 3CaSO4(aq) + 2Al(OH)3(s)
A comparação entre os aspectos visuais das amostras de água (antes do
tratamento e depois), demonstra a eficiência dos métodos utilizados, sendo que
o resultado final apresenta uma água incolor, com muita transparência,
diferentemente da água com terra utilizada inicialmente.
Sugestão de abordagem
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Esta aula pode ser utilizada para mostrar aos alunos a eficiência dos
métodos utilizados por empresas como a SABESP (Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo), na “limpeza” da água antes de sua
distribuição. Porém, é interessante mostrar a importância de cada etapa, bem
como a dificuldade de se aplicar o método numa escala maior, como ocorre no
abastecimento doméstico. Daí, trabalhar-se a questão do uso consciente da
água.
A foto 04 apresenta uma seqüência em que uma amostra de água
barrenta é submetida à ação de agentes químicos floculantes. As fotos foram
tiradas de um mesmo béquer, com intervalo de tempo de aproximadamente 10
segundos.
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Foto 04 – Sedimentação ocorrida após tratamento de uma água barrenta
com produtos químicos, numa ação de floculação

10. COMBUSTÍVEIS
10.1. O termo “combustível”
Para que ocorra uma reação química de combustão são necessários três
fatores principais: o combustível, que é o “material” a ser queimado; o
comburente, que vai “alimentar” a queima e um iniciador, que normalmente é o
calor gerado por uma fonte externa à reação. Como exemplo, pode ser citada a
queima de uma folha de papel. Nesse caso, o papel é o combustível, o gás
oxigênio do ar é o comburente e o calor gerado pela queima de um palito de
fósforo que encosta no papel é o iniciador. Após o início da queima, se não
houver a interferência de alguma ação externa, a reação se processa até que
um dos reagentes (combustível ou comburente) se esgote. O fenômeno químico
ocorre num processo conhecido como “reação em cadeia”.
Porém, o termo “combustível”, no que diz respeito a uma aplicação
industrial, possui uma abrangência maior. No exemplo citado acima, na
queima da folha de papel, o mesmo é classificado corretamente como
combustível, porém, em nível industrial, ele não é considerado um bom
combustível. Isso ocorre, principalmente, porque o papel não possui as
características necessárias que o classifique como tal. Isto é, o termo
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“combustível” é geralmente utilizado para os materiais que, ao entrar em
combustão, liberam uma quantidade significativa de energia, que será utilizada
de alguma forma num determinado processo. Esses processos que ocorrem com
liberação de energia, geralmente na forma de calor, são denominados
“exotérmicos”, e a quantidade liberada na combustão é um dos fatores
relevantes para a escolha de um combustível.
De um modo mais amplo, o termo “combustível” é comumente aplicado
aos materiais que são utilizados na geração de energia, mesmo que o processo
utilizado para isso não seja, necessariamente, uma reação química de
combustão.
Atualmente, o desenvolvimento de processos que geram energia tem
levado em consideração, além da qualidade do combustível, a quantidade de
poluentes emitidos por ele nos processos em que é utilizado. Uma atenção
especial tem se direcionado aos combustíveis relacionados às fontes móveis,
principalmente os utilizados em automóveis.

10.2. Características de um combustível
Poder calorífico
É a quantidade de calor que um combustível é capaz de produzir.
Geralmente, as unidades utilizadas para essa medida são “quilocalorias por
quilo” (kcal/kg) e “quilo-joule por quilo” (kJ/kg).
A tabela 05 apresenta o poder calorífico de alguns combustíveis.
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COMBUSTÍVEL
Gasolina
Óleo diesel
Álcool combustível
GLP
Gás natural
Hidrogênio

(kcal/kg)
11.400
10.700
6.500
11.600
11.700
33.900

PODER CALORÍFICO
kJ/kg
47.800
44.700
27.200
48.500
49.000
142.000

Tabela 05 – Poder calorífico de alguns combustíveis (FELTRE, 2003)

Ponto de fulgor
É a menor temperatura em que um combustível líquido começa a
liberar vapores inflamáveis que, ao entrarem em contato com uma fonte de
calor externa, ocasionam uma faísca, clarão ou lampejo.
Ponto de ignição
É a menor temperatura na qual os vapores liberados por um
combustível entram em combustão, pelo simples contato com o oxigênio do ar,
não havendo a necessidade de uma fonte externa de calor.
Emissão de poluentes
Quando o processo de obtenção de energia ocorre por meio da
combustão, um fator muito importante a ser levado em conta é a quantidade de
substâncias tóxicas e poluidoras que serão emitidas durante a reação química.
Os produtos da reação dependem diretamente das condições em que ela
ocorre e da composição química do combustível. Se a substância utilizada for
um hidrocarboneto (formada pelos elementos químicos carbono e hidrogênio),
normalmente ocorre formação de dióxido de carbono e água, quando a
combustão ocorrida for completa. Se a combustão for incompleta, além desses
produtos, pode haver formação de monóxido de carbono e carbono “fuligem”.
Porém, se houver no combustível a presença de outros elementos químicos,
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como o enxofre e o nitrogênio, pode haver formação de dióxido de enxofre e
dióxido de nitrogênio, além dos produtos já mencionados.
A preocupação com a diminuição de poluentes emitidos na atmosfera
faz com que a escolha entre os combustíveis utilizados leve em consideração
também estes fatores, além de suas características químicas. Do mesmo modo,
são

imprescindíveis

as

pesquisas

direcionadas

ao

desenvolvimento

de

combustíveis mais “limpos”, levando-se em conta todas estas características.
10.3. Principais combustíveis utilizados pelas fontes automotivas
Gasolina: é uma mistura de hidrocarbonetos obtida a partir da destilação
fracionada do petróleo, contendo cadeias carbônicas que podem variar numa
faixa aproximada de 5 a 12 átomos de carbono. Ela pode ser obtida, também,
pela “quebra” de moléculas maiores, extraídas do petróleo, num processo de
refino que as divide em moléculas menores, através do aquecimento e da
utilização de catalisadores. Esse processo recebe o nome de “craqueamento
catalítico”. Devido ao fato de sua mistura conter quantidades significativas de
moléculas com 8 carbonos (principalmente octanos) sua fórmula química é
geralmente representada por C8H18. Normalmente, na forma e nas condições em
que é utilizada nos motores, ela sofre “combustão incompleta”, formando
também monóxido de carbono e “fuligem”, o que caracteriza sua fumaça preta.
A queima da gasolina, produz uma chama de cor amarela, devido à presença de
carbono sólido que, incandescente, é liberado da mesma.
Etanol: é um álcool que pode ser obtido pela fermentação do açúcar contido em
diversos alimentos. No Brasil, ele é produzido, principalmente, a partir da canade-açúcar. A sacarose contida na cana, que é um dissacarídeo, sofre uma
hidrólise, formando açúcares menores (monossacarídeos). Posteriormente, estas
moléculas menores passam por um processo de fermentação, que acontece
graças à utilização de microorganismos específicos, formando o etanol. As
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reações químicas de obtenção por este processo podem ser representadas pelas
seguintes equações químicas:
Hidrólise:
C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6
Fermentação:
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + Energia
No processo de obtenção do álcool, outros produtos podem ser
formados. Desse modo, ele é separado por meio de métodos específicos, sendo a
destilação um dos mais utilizados.
A combustão do etanol ocorre, normalmente, de forma “completa”,
havendo formação de dióxido de carbono e água.
Diesel: é um óleo composto por uma mistura de hidrocarbonetos obtida a
partir da destilação fracionada do petróleo, que contém cadeias carbônicas
maiores e mais “pesadas” do que as presentes na gasolina, com quantidades
que variam entre, aproximadamente, 13 a 18 átomos de carbono. A quantidade
elevada de carbono é um dos fatores que faz com que, semelhante à da
gasolina, sua combustão seja incompleta, gerando poluentes como o monóxido
de carbono e o carbono fuligem. O diesel, principalmente o utilizado no Brasil,
contém grande quantidade de enxofre. Por esse motivo, em seu processo de
queima, também é produzido o gás dióxido de enxofre.
Biodiesel: é um óleo semelhante ao diesel extraído do petróleo, porém,
produzido a partir de vegetais. Dessa forma, partindo-se de uma reação
química específica, obtem-se um combustível natural, isento de enxofre e de
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outros contaminantes presentes no diesel comum, o que possibilita uma
combustão mais limpa em sua utilização. Como matérias-primas de sua
obtenção, podem ser citados diferentes tipos de vegetais, como a soja, o
girassol, o babaçu, o algodão e a mamona, entre outros produtos oleaginosos. A
reação química de obtenção do biodiesel é chamada de transesterificação, e
pode ser representada genericamente por:
Óleo vegetal + álcool → biodiesel + glicerina
Nesse processo, normalmente utiliza-se o hidróxido de sódio (NaOH),
que facilita a ocorrência da reação química.
Hidrogênio: em condições normais de temperatura e pressão, é um gás
formado por dois átomos do elemento químico hidrogênio (H2).

Este gás é

incolor, inodoro e menos denso que o ar. Provavelmente, o elemento químico
hidrogênio é o mais abundante do universo, presente na composição da água e
de praticamente todos os seres vivos, combinado com o carbono e com outros
elementos. Porém, na forma do gás citado, ele aparece numa porcentagem
muito pequena (aproximadamente 0,00005%). Por esse motivo, para ser
utilizado como combustível, ou em qualquer outro processo industrial, é
necessário que ele seja obtido por processos químicos ou eletroquímicos
específicos.
Processos mais comuns de obtenção do gás hidrogênio
1. Reforma a vapor: consiste no aquecimento a altas temperaturas, em
presença de catalisadores apropriados, de uma mistura contendo o gás metano
(CH4) e o vapor d’água (H2O). Inicialmente, há formação de hidrogênio diatômico
(H2) e monóxido de carbono (CO); em uma segunda etapa, o monóxido de
carbono reage com a água, formando hidrogênio e dióxido de carbono (CO2). As
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reações químicas envolvidas nessa obtenção podem ser representadas pelas
seguintes equações químicas:
CH4(g) + H2O(v) → 3H2(g) + CO(g)
CO(g) + H2O(v) → H2(g) + CO2(g)
2. Reação química entre metais com ácidos: consiste no ataque de um ácido a
um metal, produzindo um sal e o gás hidrogênio. Em condições normais, esta
reação ocorre se o metal utilizado for mais reativo do que o hidrogênio. A reação
química de um metal alcalino genérico (Me) e o ácido clorídrico diluído pode ser
representada pela seguinte equação química:
2Me(s) + 2HCl(dil) → 2MeCl(aq) + H2(g)
3. Eletrólise da água: consiste na passagem de uma corrente elétrica pela água,
ocasionando a quebra de suas ligações químicas e conseqüente formação dos
gases hidrogênio e oxigênio. Este método pode ser utilizado em grande escala,
industrialmente, ou em pequena escala, num laboratório.
Gás natural: é o nome dado a uma mistura gasosa, encontrada em bolsões
naturais, no subsolo de determinadas regiões. Em muitos casos, esses bolsões
encontram-se acima do petróleo, de modo que muitos dos gases da mistura são
formados de frações menores existentes no mesmo. A composição química do
gás natural varia de acordo com o local onde é encontrado, porém, de uma
forma geral, ele é composto principalmente pelo gás metano (CH4), que aparece
em maior quantidade, acompanhado pelos gases etano (C2H6), propano (C3H8),
butano (C4H10), dióxido de carbono (CO2), gás sulfídrico (H2S) e gás nitrogênio
(N2). Uma proporção adequada dos gases inflamáveis dessa mistura é utilizada
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por veículos automotores e recebe o nome de GNV, que significa gás natural
veicular.
10.4. Atividades práticas

10.4.1. Experimento 06
Combustão completa do etanol e combustão incompleta da gasolina
Objetivo
Este experimento tem como objetivo diferenciar os dois tipos de
“queima” pela coloração da chama, pela quantidade de calor liberada e pela
quantidade de carbono “fuligem” produzida.

Materiais

-

2 cadinhos de porcelana, com aproximadamente 3 cm de altura;

-

caixa de fósforos; e

-

1 azulejo branco.

Reagentes químicos
Gasolina, aproximadamente 5 mL
Álcool etílico, aproximadamente 5 mL
Procedimento experimental
Em um cadinho de porcelana, adicionar aproximadamente 5 mL de
álcool etílico e, no outro cadinho, adicionar 5 mL de gasolina. Deixar os dois
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cadinhos numa superfície de material não inflamável, como aço inox ou
mármore. Os dois devem ficar separados por uma distância de, no mínimo, 1
metro. Inicialmente, com cuidado, acender um palito de fósforo e encostar (sem
jogar) no álcool contido no primeiro cadinho. Verificar a formação de uma
chama muito clara, difícil de ser vista com a luz acesa. Pode-se apagar a luz
para visualizá-la melhor. Segurar o azulejo branco próximo à chama, acima do
cadinho em aproximadamente 15 cm, com a superfície branca na direção da
chama. Deixar por aproximadamente 2 minutos e depois observar o azulejo.
Repetir os mesmos procedimentos para o cadinho contendo a gasolina.
Tomar cuidado com os cadinhos porque, mesmo após alguns minutos depois
da queima, eles se mantêm muito quentes. Para apagar a chama, pode ser
utilizado o próprio azulejo, “tampando” o cadinho e, conseqüentemente,
impedindo a entrada de oxigênio.
Resultados
A combustão do álcool, por ser completa, possui cor azulada, tendendo
ao incolor. Ela não emite carbono “fuligem” e, por isso, não suja o azulejo
branco.

Equação química:
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
A combustão da gasolina, por ser incompleta, possui chama amarela.
Sua combustão emite partículas pretas de carbono “fuligem”, que sujam o
azulejo.
Equação química:
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C8H18 + 6O2 → CO2 + CO + 6C + 9H2O
Sugestão de abordagem
Esta aula pode ser utilizada para mostrar aos alunos as diferenças
visuais dos diferentes tipos de reações químicas de combustão (completa e
incompleta), Como, no experimento realizado, elas são feitas nas mesmas
condições, pode-se discutir qual dos dois combustíveis é o mais poluente, até
em função da quantidade de fuligem liberada em cada caso. Utilizando-se
outros fatores, como o poder calorífico de cada um, os métodos de obtenção e
mesmo o preço em que são comercializados, pode-se debater os prós e os
contras da utilização de cada combustível analisado.
A foto 05 apresenta dois diferentes tipos de combustão: do álcool etílico
e da gasolina.
A foto 06 apresenta a combustão da gasolina, onde podem ser
observadas partículas pretas de fuligem, além da chama amarela, característica
da combustão incompleta.
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Foto 05 – Combustão completa do álcool (à esquerda) e
incompleta da gasolina (à direita)

Foto 06 – Combustão da gasolina, com chama amarela e
presença de fuligem acima da chama
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10.4.2. Experimento 07
Produção de gás hidrogênio, a partir de uma reação química de um metal com
um ácido. Verificar a cor, o odor e o tipo de combustão sofrida pelo gás emitido
Objetivo
Este experimento tem como objetivo a produção de gás hidrogênio a
partir da reação química de um metal com um ácido e posterior verificação das
propriedades do gás.
Materiais

-

1 suporte universal com garra para tubo de ensaio;

-

4 tubos de ensaio;

-

1 cuba de vidro (ou um recipiente semelhante);

-

caixa de fósforos;

-

1 rolha (cortiça, borracha ou silicone) que feche bem o tubo;

-

aproximadamente 60 cm de mangueira de látex, transparente e
maleável; e

-

2

tubos

de

vidro

finos,

na

forma

de

pequenos

“canos”,

com

aproximadamente 5 cm de comprimento e 1 cm de espessura cada um.
Reagentes químicos
NOME DA SUBSTÂNCIA
Magnésio metálico
Ácido clorídrico

FÓRMULA QUÍMICA
Mg
HCl
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Procedimento experimental
Montar o esquema de aparelhagem conforme a figura 13. A mangueira
de látex deve “ligar” a saída do tubo preso ao suporte (perfurando a rolha) ao
tubo onde será recolhido o gás produzido. Este último deve ser preenchido com
água e colocado invertido na cuba, que deve conter água até aproximadamente
a metade de sua capacidade. Na ponta de cada lado da mangueira de látex
coloca-se um pedaço do tubo de vidro. Para iniciar a reação química, adicionase o ácido no tubo de ensaio até aproximadamente 1/3 de sua capacidade. Daí,
coloca-se o metal e fecha-se o tubo com a rolha. À medida em que o gás é
produzido, ele retira a água contida no tubo de ensaio próximo à cuba. Desse
modo, os tubos podem ser trocados, enchendo-se outros dois tubos de ensaio,
para utilização do gás hidrogênio nas etapas posteriores do experimento.

Figura 13 –Esquema de aparelhagem para obtenção
de gás (OLIVEIRA, 1980)

Os testes com o gás produzido podem ser feitos da seguinte forma: No
primeiro tubo, verifica-se a cor e o odor do gás; No segundo, verifica-se sua
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combustão, aproximando-se da boca do tubo um palito de fósforo aceso,
conforme a figura 14. O terceiro pode ser utilizado para repetição, se
necessário.

Figura 14 – Esquema de combustão do gás hidrogênio
contido no tubo de ensaio (OLIVEIRA, 1980)

Resultados
A reação de obtenção do gás pelo método citado pode ser representada
pela seguinte equação química:
Mg(s) + 2HCl(dil) → MgCl2(aq) + H2(g)
A reação que representa a combustão do gás hidrogênio pode ser
representada pela seguinte equação química:
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(v)
Como pode ser verificado experimentalmente, o gás hidrogênio é inodoro
e incolor, e sua combustão é “limpa”, formando apenas água como produto
final.
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Sugestão de abordagem
Esta aula pode ser utilizada para mostrar aos alunos um dos métodos
de obtenção do hidrogênio, e discutir a viabilidade ou não do método na
utilização em escala industrial, levando-se em consideração o consumo do
metal e do ácido utilizados. É interessante discutir as vantagens da combustão
“limpa” do hidrogênio, principalmente se comparada à de outros combustíveis.
Porém, o fato de ser um gás em temperatura ambiente e de ser muito
inflamável requer cuidados especiais no seu armazenamento, o que também
aumenta o custo final do processo.
A foto 07 apresenta uma aparelhagem para obtenção de gás hidrogênio.

Foto 07 – Aparelhagem para obtenção de gás hidrogênio
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A foto 08 apresenta, em detalhe, a obtenção de gás hidrogênio no tubo
de ensaio.

Foto 08 – Obtenção de gás hidrogênio no tubo de ensaio

10.4.3. Experimento 08
Produção de gás hidrogênio a partir da eletrólise da água
Objetivo
Este experimento tem como objetivo produzir gás hidrogênio e gás
oxigênio, a partir da passagem de corrente elétrica pela água.
Materiais

-

1 béquer de aproximadamente 500 mL;

-

2 tubos de ensaio;
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-

um conjunto de 4 a 6 pilhas; e

-

um pedaço de fio de cobre recoberto com plástico.

Reagentes químicos
NOME DA SUBSTÂNCIA
Hidróxido de sódio (solução a 10%)
Água

FÓRMULA QUÍMICA
NaOH
H2O

Procedimento experimental
Montar o esquema de aparelhagem, conforme a figura 15, enchendo o
béquer e os dois tubos de ensaio com a solução de NaOH e iniciar a passagem
de corrente elétrica, unindo os fios às pilhas, que devem estar em série. As
pontas do fio que ficam nos tubos de ensaio devem estar descascadas
(aproximadamente 1cm). Deixar o esquema de aparelhagem funcionando por,
aproximadamente, 5 horas, ou até que se observe a obtenção dos gases nos
tubos, através do deslocamento de água dos mesmos. Pode-se, também, optar
por deixar o experimento funcionando de um dia para o outro. Observar a
produção dos gases nos tubos, que ocorre em volumes diferentes.

Figura 15 – Aparelhagem para eletrólise da água
(IBECC, 1962)

Para comprovar a presença dos diferentes gases obtidos, primeiramente
retirar com cuidado o tubo que contém o maior volume de gás (onde o fio sai do
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lado negativo da pilha) e, sem virá-lo totalmente para cima, aproximar de sua
boca um palito de fósforo aceso. Observar a combustão do gás. Fazer o mesmo
com o outro tubo, porém, com um palito apenas em brasa. Observar a
reativação da chama.
Resultados
A passagem de corrente elétrica provoca quebra nas ligações químicas
da água, formando gás hidrogênio no pólo negativo e gás oxigênio no pólo
positivo. A solução de hidróxido de sódio tem a função de aumentar a
quantidade de íons na água, facilitando a passagem de corrente elétrica pela
mesma. Com este experimento, comprova-se que o volume de hidrogênio é o
dobro, em relação ao de oxigênio. Os testes posteriores mostram a combustão
do hidrogênio e a ação do oxigênio (comburente) alimentando a chama.
As semi-reações e a reação global da eletrólise da água podem ser
representadas pelas seguintes equações químicas:
Ionização da água: H2O → H+ + OHPólo negativo: 2H+ + 2e- → H2
Pólo positivo: 4OH- - 4e- → 2H2O + O2
Reação global: 2H2O → 2H2 + O2

Sugestão de abordagem
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Esta aula pode ser utilizada para mostrar aos alunos o processo
químico de eletrólise, no caso específico o da água. É interessante discutir a
viabilidade ou não desse método, em função da energia utilizada no mesmo, o
que encarece este tipo de obtenção.

10.4.4. Experimento 09
Obtenção e propriedades do gás metano
Objetivo
Este experimento tem como objetivo produzir gás metano a partir de
uma reação química e, posteriormente, verificar as propriedades do gás.
Materiais

-

1 erlenmeyer de aproximadamente 500 mL;

-

1 rolha (cortiça, borracha ou silicone) que “feche” o erlenmeyer;

-

1 tubo de vidro de aproximadamente 15 cm, com diâmetro aproximado de
1cm;

-

1 lamparina a álcool; e

-

caixa de fósforos.

Reagentes químicos
NOME DA SUBSTÂNCIA
Acetato de sódio
Óxido de cálcio
NOME DA SUBSTÂNCIA
Hidróxido de sódio
Procedimento experimental

FÓRMULA QUÍMICA
NaCH3COO
CaO
FÓRMULA QUÍMICA
NaOH
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No erlenmeyer, colocar quantidades iguais (aproximadamente 2,0 g) de
NaCH3COO, CaO e NaOH . Misturar os reagentes. Tampar o erlenmeyer com a
rolha, que contém o tubo de vidro, conforme a figura 16. Utilizando a
lamparina, aquecer a mistura reagente. Após alguns minutos, verificar as
propriedades do gás formado, como cor e odor. Aproximar um palito de fósforo
aceso na ponta do tubo de vidro. Verificar a combustão do gás metano,
produzido na reação química. Um inconveniente neste experimento é a possível
produção de CO2 juntamente com o gás metano; este fato dificulta a obtenção
da chama proveniente da combustão do metano.

Figura 16 – Esquema de aparelhagem para obtenção e combustão
de um gás inflamável (TRINDADE et.al., 1998, modificada)

Resultados
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O gás metano é incolor e inodoro. Sua combustão, por ser completa,
não produz chama amarela, pois não libera carbono fuligem. Esta reação pode
ser representada pela seguinte equação química:
CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + 2H2O(v)
Sugestão de abordagem
Esta aula pode ser utilizada para mostrar aos alunos um método de
obtenção do gás metano em pequena escala, e realizado de forma direta, a
partir de uma reação química específica, diferentemente de como ele se forma,
lentamente, na natureza. É interessante discutir a combustão desse gás, que
por ser completa não produz fuligem, e comparar com a queima de outros
combustíveis.

10.4.5. Experimento 10
Produção e propriedades de um biodiesel
Objetivo
Este experimento tem como objetivo realizar um processo de produção
de biodiesel, a partir de um óleo vegetal.
Materiais

-

uma balança;

-

1 proveta ou outro aparelho que meça o volume de um litro;

-

1 frasco de vidro de aproximadamente 300 mL (no mínimo) com tampa;

-

1 bagueta para agitação;
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-

1 termômetro;

-

1 recipiente de inox, que pode ser uma panela; e

-

1 fonte de calor, que pode ser a boca de um fogão.

Reagentes químicos
NOME DA SUBSTÂNCIA
Óleo de cozinha
Hidróxido de sódio
Metanol

FÓRMULA QUÍMICA
NaOH
CH3OH

Procedimento experimental
Inicialmente, mede-se 200 mL de óleo e adiciona-se no mesmo 3,5 g de
NaOH(s); Agita-se a mistura e transfere-se a mesma para o frasco de vidro,
mantendo-o fechado. Dessa forma, produz-se o metóxido de sódio.
Utilizando-se a panela de inox, aquece-se o óleo até a temperatura de
50 ºC. Controlar a mesma com o termômetro, e não deixar que ultrapasse os 60
ºC, para evitar a evaporação.
Despejar, com cuidado, o metóxido de sódio produzido anteriormente
na panela que contém o óleo. A reação química se iniciará, com formação
gradativa dos produtos. Deve-se formar, então, duas fases, ficando a glicerina
no fundo e o biodiesel acima. O sistema deve ser agitado por aproximadamente
uma hora e, posteriormente, deixado em repouso de um dia para o outro.
No dia seguinte, é possível separar, por decantação, o biodiesel (acima)
da glicerina (abaixo).
Utilizando-se o mesmo procedimento do experimento 6, pode ser
observada a combustão do biodiesel produzido.
Resultados
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O biodiesel produzido não tem cheiro forte e desagradável, como outros
combustíveis derivados do petróleo. Sua combustão é mais “limpa” do que a do
diesel comum. Sua produção é mais fácil do que um processo de destilação
fracionada utilizado para retirar os produtos do petróleo, que depois ainda
passam por procedimentos de refino.
Sugestão de abordagem
Esta aula pode ser utilizada para mostrar aos alunos a viabilidade da
produção de um biodiesel, seja pelos aparelhos utilizados, seja pelos materiais
de fácil aquisição envolvidos no processo de obtenção. É interessente utilizar
óleos provenientes de fontes diferentes, e comparar os produtos obtidos em
cada caso. Pode ser testada, também, a combustão do biodiesel produzido.

11. INCÊNDIOS FLORESTAIS
11.1. Características químicas das queimadas
Quando a matéria orgânica entra em combustão, praticamente todas as
substâncias químicas que a compõe sofrem alterações em suas estruturas.
Parte do carbono presente na mesma é totalmente oxidado e transforma-se em
gás carbônico, sendo liberado para a atmosfera. Outra parte do carbono é
parcialmente oxidada, transformando-se em monóxido de carbono, que também
é liberado. O carbono que não é oxidado no processo fica na forma de “carbono
sólido”, que é encontrado na parte “carbonizada” que sobra após a queima, ou é
liberado juntamente com a fumaça na forma de pequenas partículas
conhecidas como “fuligem”, caracterizando a fumaça preta. Outros elementos
químicos presentes no material que está sendo queimado também são
oxidados, e são emitidos para a atmosfera na forma de seus gases, como é o
caso dos óxidos de enxofre e de nitrogênio. Como a maior parte dos
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componentes sai na forma gasosa, restam no solo os compostos inorgânicos
que, eventualmente, estavam misturados à parte orgânica, e que não sofreram
oxidação ou que foram parcialmente oxidados no processo. Nas cinzas, que
estão misturadas com o carbono na forma de carvão, existem íons metálicos,
como sódio (Na+) e potássio (K+), que são normalmente encontrados na forma de
óxidos ou carbonatos. Porém, quando a matéria orgânica é aquecida, mesmo
sem que ela sofra combustão, uma grande quantidade de substâncias químicas
é liberada da mesma, nas formas sólida, líquida e gasosa. A fração sólida é
composta principalmente por resíduos de carbono sólido. A fração líquida é
composta por uma mistura de hidrocarbonetos chamada de “alcatrão”. Nessa
mistura, pode ser encontrado o “ácido pirolenhoso”, que é constituído de ácido
acético, metanol e outros compostos orgânicos. A fração gasosa que sai da
madeira, quando aquecida, é constituída de vários gases, entre eles muitos que
são inflamáveis, como o hidrogênio (H2) e o metano (CH4). Nos incêndios
ocorridos nas florestas, onde as regiões ficam muito secas e o calor do fogo
aumenta a temperatura no local e em suas proximidades, é comum que esses
gases inflamáveis sofram combustão e criem novos focos de incêndio, mesmo
antes da chegada do fogo. Este é um dos problemas que dificultam a ação das
equipes que atuam no combate aos incêndios florestais.
11.2. Atividade prática

11.2.1. Experimento 11
Destilação seca da madeira

Objetivo
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Este experimento tem como objetivo aquecer uma amostra de serragem
de madeira, observando as diversas frações que são obtidas no processo.
Materiais

-

1 suporte universal com garra para tubo de ensaio;

-

2 tubos de ensaio;

-

2 rolhas (cortiça, silicone ou borracha) que fechem bem os tubos;

-

2 varas de vidro, com aproximadamente 1 cm de espessura;

-

1 béquer;

-

1 lamparina a álcool; e

-

caixa de fósforos.

Reagentes químicos
NOME DA SUBSTÂNCIA
Serragem
Metilorange
Procedimento experimental
A aparelhagem deve ser montada conforme a figura 17. O experimento é
feito utilizando-se serragem, mas esta pode ser substituída por pequenos
pedaços de madeira (palitos de sorvete, palitos de dente etc), contanto que eles
sejam quebrados em pedaços pequenos, que caibam no tubo de ensaio.
Primeiramente, inicia-se o processo com um aquecimento brando. Lentamente,
pode ser observado que a madeira aquecida vai “soltando” as diferentes frações,
principalmente gasosas e líquidas. O segundo tubo de ensaio, que está
mergulhado num béquer com água fria, começa a receber as frações e passa a
condensar algumas delas, que vão aparecendo na forma de pequenas gotas.
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Após 3 minutos de aquecimento, aproximadamente, pode-se iniciar o teste de
inflamabilidade dos gases produzidos, aproximando-se um palito de fósforo
aceso da saída de gás. A combustão pode ser observada com o aparecimento de
chama que, normalmente, é de cor azulada. À medida em que o aquecimento
continua, a madeira contida no tubo aquecido vai mudando de cor,
escurecendo, devido à presença de carbono sólido na mesma. Durante a
realização do experimento, fica evidente o cheiro das substâncias extraídas da
madeira, como o “alcatrão”, que possui odor característico. A presença de
ácidos existentes no tubo contendo material destilado, resfriado com água,
pode ser testada adicionando-se algumas gotas de metilorange no mesmo,
aparecendo a coloração vermelha.

Figura 17 – Esquema de aparelhagem para destilação
seca da madeira (FREGONEZI, 1991)

Resultados
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Após alguns minutos de aquecimento, observam-se gotas líquidas que
surgem no tubo contendo a serragem. Elas são originadas dos produtos
liberados da madeira, em função do aumento da temperatura. O cheiro forte
sentido é proveniente do alcatrão, que é uma mistura de vários compostos
também liberados da madeira. Quando adiciona-se o indicador químico
metilorange no tubo que contém o material destilado, ele adquire coloração
vermelha, indicando a presença de uma ou mais substâncias ácidas. A chama
obtida na saída do tubo comprova a liberação de gases inflamáveis, que podem
ser hidrogênio ou metano, por exemplo, e por isso a coloração azul da chama,
comprovando ser uma combustão completa, como discutido anteriormente.
Sugestão de abordagem
Esta aula pode ser utilizada para mostrar aos alunos algumas razões
que dificultam o combate aos incêndios florestais. Como a produção de gases
inflamáveis no processo. Os vários produtos obtidos durante a queima da
madeira também proporcionam subsídios para uma discussão sobre a
destruição das matas, durante os processos de queima. É interessante,
também, discutir as variações do pH do solo, em função dos produtos
originados na combustão de material orgânico.

PARTE III
12. AULA “TESTE” NO LABORATÓRIO DE QUÍMICA
Com o objetivo de aplicar o projeto proposto por este manual, foi
realizada uma aula “piloto”, extracurricular, no Laboratório de Química do
Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Para isso, contou-se com um grupo de 20
alunos das 2.as séries do ensino médio, de turmas diferentes. Como se tratava
apenas de uma única aula, não foi possível fazer uma análise precisa sobre o

105

conhecimento prévio dos alunos, em relação ao tema apresentado. Por esse
motivo, inicialmente, eles receberam apenas duas perguntas simples e
objetivas, que deveriam ser respondidas e entregues sem a necessidade de
identificação. O objetivo principal da primeira era saber qual a idéia que eles
tinham sobre o termo “química ambiental”. A segunda pergunta foi relacionada
a uma análise de conhecimento prévio. As duas questões estão relacionadas
abaixo:
1.

Defina “química ambiental”. Cite 2 exemplos em que ela esteja
presente.

2.

Faça uma associação entre as fórmulas químicas citadas e os
“fenômenos” abaixo.

Observações:
a. Pode haver mais de uma fórmula num mesmo fenômeno.
b. A mesma fórmula pode estar associada a mais de um fenômeno.
c. Pode haver fenômeno sem uma fórmula associada.
Fórmulas: N2, CO, CH4, N2O, CO2, Cl2, NO, O2, NH3, NO2
“Fenômenos”:
Chuva ácida Efeito estufa “Smog” fotoquímico -
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Uma análise das respostas mostrou que a “química ambiental”, na visão
dos alunos envolvidos, está mais relacionada à visão de “ciências” do que de
uma disciplina específica. Em alguns casos, apareceram respostas com
associações desse tema relacionado com outras disciplinas (como citação do
processo de fotossíntese). Ao contrário do que foi esperado, praticamente
nenhuma resposta apontou a Química como apenas prejudicial ao meio
ambiente. Porém, em nenhum caso ela foi citada como ferramenta de
remediação. Alguns alunos associaram o termo “Química Ambiental” apenas à
utilização de produtos químicos ligada a alguma coisa do ambiente, como, por
exemplo, como sendo exclusivamente a responsável pela utilização de
pesticidas na indústria agrícola.
No caso específico da segunda pergunta, os alunos já conheciam, de
alguma forma, as substâncias químicas mencionadas. Porém, ficou evidente
que algumas associações corretas entre elas e os fenômenos propostos estão
longe da realidade dos que responderam.
Depois da entrega das perguntas, iniciou-se a aula experimental
propriamente dita, que teve a duração de aproximadamente 2 horas. O assunto
escolhido foi o de “identificação de íons metálicos numa amostra de solo
contaminado”.
O desenvolvimento da aula ocorreu da seguinte forma: os alunos
receberam amostras de terra que continham alguns metais e realizaram os
procedimentos experimentais, conforme o Experimento 1 contido nesse manual.
O envolvimento dos alunos tornou possível a discussão de vários
aspectos químicos e físicos, até mesmo sobre a viabilidade de aplicação das
técnicas utilizadas numa escala maior, ou seja, num caso real.
A grande maioria demonstrou interesse em continuar o projeto com
outras aulas, mesmo sem saber quais seriam os assuntos envolvidos.
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As fotos 09, 10, 11 e 12 apresentam detalhes da aula teste experimental
realizada com um grupo de alunos em um Laboratório de Química, em agosto
de 2007.

Foto 09 – Filtração Simples

Foto 10 – Reações de precipitação – determinação de
Hg2+, Fe3+ e Pb2+
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Foto 11 – Filtração Simples

Foto 12 – Determinação de íons Fe3+ em uma amostra de terra
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os tópicos contidos nesta proposta de trabalho são ferramentas iniciais
para o desenvolvimento de um projeto mais amplo e, de certa forma, mais
abrangente. As aulas devem servir como “gancho” para que assuntos
relacionados à Química do meio ambiente não sejam apenas apresentados aos
alunos, mas que despertem nos mesmos o interesse para o desenvolvimento de
novas tecnologias, ou mesmo novos métodos de trabalho, que possam ser úteis
e aplicáveis nos dias atuais. Em outras palavras, pode-se dizer que a realização
das aulas experimentais compõe, apenas, uma parte do que se pretende atingir,
sendo que o restante está contido na forma com que os assuntos serão
tratados. Como pôde ser percebido na aula “teste”, o interesse e a curiosidade
dos estudantes por estes tópicos é grande, do mesmo modo que é significativa a
falta de subsídios técnicos envolvidos com os referidos temas. Nas faixas etárias
para as quais este trabalho é direcionado, ou seja, 15 anos (1.a série do ensino
médio), 16 anos (2.a série do ensino médio) e 17 anos (3.a série do ensino
médio), os tópicos de Química Ambiental são raramente apresentados de forma
concisa, e é fácil entender os motivos pedagógicos que levam a isso, já que os
programas já estão pré-estabelecidos há anos.
Porém, muito se tem buscado no sentido de se estabelecerem
contextualizações que estejam cada vez mais próximas da realidade dos alunos,
e estas adaptações de conteúdos programáticos têm começado cada vez mais
cedo. Acredita-se, então, que seja conveniente despertar o interesse para as
ciências do meio ambiente, assunto que tanto é divulgado pelos meios de
comunicação, mas que tem seus mecanismos de estudo pautados somente em
cursos mais especializados, geralmente em nível superior.
Outro fator interessante, e que ficou evidente na aula realizada, é que
os

alunos

sentem-se

motivados

quando

percebem

a

importância

do

desenvolvimento de novas técnicas, como por exemplo na realização de um
trabalho de remediação. Eles não se sentem desconfortáveis ao sugerir algo
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“novo” ou “diferente” das práticas já existentes, pois sabem que os assuntos
analisados são relativamente recentes, e por isso passíveis de aprimoramento.
Sabe-se das dificuldades existentes nas diversas instituições de ensino,
porém, é inevitável salientar que um trabalho desse tipo ficaria “enriquecido” se
houvesse a possibilidade de ser realizado de forma co-relacionada com outras
disciplinas, como biologia e geografia, por exemplo. Este feito é possível devido
às inter-relações existentes entre as disciplinas, quando se abordam os
assuntos ambientais.
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