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“Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor, de respeitar a dignidade do 
educando, sua autonomia, sua identidade em processo, devo pensar também, como já 

salientei, em como ter uma prática educativa em que aquele respeito, que sei dever ter 
ao educando, se realize em lugar de ser negado. Isso exige de mim uma reflexão crítica 

permanente sobre minha prática através da qual vou fazendo a avaliação do meu próprio 
fazer com os educandos.”  

Paulo Freire 
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 A proposta do caderno temático – A água como tema gerador de 

conhecimento na EJA: proposta de atividades experimentais abordando temas 

ambientais tratados na Coleção “Viver, Aprender” – foi desenvolvida para dialogar 

com os professores sobre as potencialidades da experimentação no ensino de ciências da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), como uma ferramenta complementar ao livro 

didático fornecido pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). 

  A escolha do livro didático da Coleção “Viver, Aprender” se justifica pelo fato 

desta ser a única aprovada no PNLD EJA 2014 para o Ensino Médio e, portanto a única 

habilitada para ser distribuída gratuitamente para todos os alunos da EJA do ensino 

médio das escolas públicas do Brasil, o que torna relevante essa proposta voltada para 

professores de ciências que lecionam na EJA. 

 

 

 

 Já a escolha da água como tema norteador das atividades experimentais foi 

definida a partir de sugestões de professores de ciências que lecionam na EJA do ensino 

médio. Outro fator preponderante para a escolha do tema água é a sua potencialidade 

em aproximar os conhecimentos cotidianos dos alunos da EJA dos conhecimentos 

científicos, além de sua importância na educação ambiental. 

Caros professores,  
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 Vale salientar aos professores que este caderno temático é uma proposta de 

organização de atividades experimentais como complemento a um livro didático e esse 

trabalho visa trazer um olhar reflexivo e não ensinar ao professor como ele deve 

trabalhar. O caderno temático representa uma oportunidade para o professor obter um 

conhecimento de um “saber-fazer” que terá um sentido diferente para cada professor 

leitor. Tardif (2002) afirma que: 

 “Os saberes profissionais dos professores parecem ser, portanto, plurais, 
compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício do 
trabalho, conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser 
bastante diversificados, provenientes de fontes variadas, as quais podemos 
supor que sejam também de natureza diferente.” (TARDIF, 2002,  p.61). 

  

Na tentativa de organizar um trabalho capaz de apresentar um “saber-fazer” 

como uma possibilidade de formação docente, este caderno está organizado com a 

seguinte estrutura: 
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 Cada um dos três blocos de atividades traz uma proposta de expansão da 

discussão das atividades experimentais dentro de uma perspectiva da educação 

ambiental envolvendo tópicos de cada capítulo do livro didático. O caderno ainda traz 

possibilidades que poderiam ser utilizadas nas discussões dos alunos diante de 

questionamentos planejados, em qualquer momento da realização das atividades 

experimentais. Outro fator importante que se destaca neste caderno, é a perspectiva de 

apresentar o professor como um mediador do conhecimento e das discussões, tanto nas 

atividades experimentais quanto nas atividades complementares, que são propostas ao 

final de cada bloco de atividade. 

  As atividades experimentais apresentadas no caderno são simples e foram 

adaptadas de atividades já consagradas entre os docentes. Vale destacar, porém, que as 

adaptações foram propositalmente pensadas para que o professor constatasse que o 

planejamento de um trabalho para turmas da EJA deve apresentar uma flexibilidade na 

sua concepção de organização. Isso é necessário para que a proposta atenda às 

necessidades específicas daquele grupo de alunos, podendo variar conforme o grupo de 

pessoas envolvidas e ainda levando-se em consideração a organização da própria 

especificidade da EJA com relação a currículos, tempos e espaço. 

O livro didático apresenta vários gráficos, tabelas e figuras para serem 

interpretadas, buscando-se trabalhar as habilidades e competências em um contexto que 

remete a situações cotidianas ou de relevância científica. Essas atividades podem ser 

incorporadas às atividades experimentais ou às atividades pré e pós-experimentos. Cada 

capítulo do livro didático possui sugestões de literatura complementar aos alunos. Tais 

indicações podem ser importantes para o professor planejar ações que levem o aluno a 

explorar outras fontes de conhecimento. 

Por fim, esse caderno temático apresenta em cada bloco sugestões de artigos, 

animações e vídeos para que o professor reflita sobre a abordagem de cada atividade 

experimental, bem como possa utilizá-las em seu próprio planejamento para proposição 

de atividades para os alunos. 

 

 

Wasley Wagner Gonçalves (Mestrando em Ensino de Ciências) 

Cláudio Gouvêa dos Santos (Professor Orientador) 

Fábio Augusto Rodrigues e Silva (Professor co-orientador)  
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“Água que nasce na fonte serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias e matam a sede da população 

Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão 

E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos 

 

Água dos igarapés, onde Iara, a mãe d'água é misteriosa canção 

Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvem de algodão 

Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação 

Gotas de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação 

Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra 

 

Terra, planeta água, Terra, planeta água, Terra, planeta água” 

 

Planeta Água - Guilherme Arantes -1981 
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PARA QUE FALAR DE pH? 

 

O primeiro capítulo apresentado na primeira etapa do livro da Coleção “Viver, 

Aprender” propõe aos professores de ciências da natureza explorar os conhecimentos 

apresentados nos rótulos e embalagens. A proposta de trabalhar por temas deve ser um 

norteador para que sejam explorados os diferentes conhecimentos das ciências naturais 

de forma diferente da organização curricular tradicional. Isto permite ao professor 

organizar, dentro dos temas de cada capítulo, os assuntos a serem tratados de forma 

mais objetiva, aproximando os conhecimentos cotidianos dos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) ao conhecimento científico. Além disso, possibilitam um maior 

protagonismo dos alunos diante das questões sociais, tais como as questões ambientais, 

de saúde, culturais, entre outros. 

A proposta do livro didático pode ser expandida ou aprimorada conforme o 

planejamento do professor. A proposição de atividades experimentais (AEs) pode 

interligar capítulos do livro e potencializar o diálogo entre conteúdos da mesma área ou 

áreas diferentes, caminhando para uma proposta multidisciplinar. 

A perspectiva de uma discussão sobre questões ambientais e a sustentabilidade 

está presente em muitos capítulos apresentados no livro. Sendo assim, será discutida a 

importância da água nesse contexto, apresentando-se ao professor a ideia de como 

pensar e planejar a integração entre o livro didático, as ciências da natureza e as 

atividades experimentais. Esse material se propõe a ser um manual (produto 

educacional) com atividades experimentais que favoreçam temas ambientais tratados na 

Coleção “Viver, Aprender” para a capacitação do professor de ciências da EJA diante 

das reflexões que as proposições podem despertar. O caderno não possui o intuito de 

apresentar receitas prontas ou ditar como deve ser o trabalho do professor. 

 

 

CAPÍTULO 1 
O QUE QUEREMOS SABER? 
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Dentre as várias discussões sobre sustentabilidade e educação ambiental que 

podem integrar os diversos capítulos do livro, será abordada a importância da água 

como integrador entre os capítulos do livro, disciplinas, atividades experimentais e 

educação ambiental.  

Retomando-se o primeiro capítulo da primeira etapa sobre a utilização de rótulos 

e embalagens e fazendo-se a integração deste com a proposta em que deve ser destacada 

a importância da água nas discussões ambientais, será indicada a utilização de rótulos de 

embalagens de água mineral. Geralmente esses rótulos apresentam vários dados 

(Figuras 1 e 2) que podem ser explorados pelos professores no planejamento de suas 

aulas ou atividades para os alunos, como:  

 Características físico-químicas: pH, temperatura, condutividade elétrica, resíduo 

de evaporação. 

 Composição química: a composição de minerais naquela amostra. 

 Classificação da água: a classificação conforme os parâmetros de pH e de sua 

composição. 

 Fonte de onde foi extraída: local ou nome da fonte (pode não aparecer). 

 

 

Figura 1 – Rótulo simulado de uma água mineral com pH= 5,50. 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUIMICAS 
 
pH a 25ºC 5,50. 
 
Temperatura da água na fonte 21,5ºC  
Resíduo de Evaporação a 180ºC 247,91 mg/L  
Gás carbônico 2182,41 mg/L 
Condutividade Elétrica 455µS/cm 
 
Classificação da água : Água Mineral fluoretada, litinada e 
gasosa na fonte 
 
Fonte: Dom Pedro I 

  
COMPOSIÇÃO QUÍMICA/ mg/L 
Bicarbonato 260,86 
Potássio 31,52 
Sódio 29,17 
Cálcio 25,49 
Magnésio 12,21 
Sulfato 2,50 
Cloreto 1,38 
Nitrato 0,91 
Bário 0,91 
Fluoreto 0,11 
Lítio 0,028 
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Figura 2 – Rótulo simulado de uma água mineral com pH= 8,20 

 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUIMICAS 
 
pH a 25ºC 8,18. 
 
Temperatura da água na fonte 27,7ºC  
Resíduo de Evaporação a 180ºC 117,08 mg/L  
Condutividade Elétrica124µS/cm 
 
Classificação da água: Água Mineral fluoretada e hipotermal na 
fonte 
Fonte: Água Cristalina 

  
COMPOSIÇÃO QUÍMICA/ mg/L 
Bicarbonato 90,67 
Potássio 2,85 
Sódio 9,54 
Cálcio 19,80 
Magnésio 0,13 
Sulfato 0,10 
Cloreto 0,18 
Nitrato 0,16 
Fluoreto 0,04 
  
  

 

 
 

Um dos parâmetros físico-químicos mais relevantes no controle da qualidade da 

água e de suas soluções é seu pH (potencial hidrogeniônico). O pH está presente em 

várias aplicações do cotidiano e é essencial para a compreensão de processos químicos 

ou biológicos. Exemplificando, o pH é um fator abiótico e exerce influência sobre a 

atividade enzimática. Para cada enzima existe um valor ótimo (específico) para que ela 

exerça sua função. Quando há uma variação do pH, para mais ou para menos, alterando-

se esse pH ótimo, a enzima é desnaturada e perde sua função. 

Outro papel importante do pH está no controle da qualidade da água no meio 

ambiente. A Figura 3 mostra a escala de pH, em um pequeno recorte, indicando quais 

são as condições propícias para a vida aquática e as consequências do desequilíbrio do 

ecossistema em detrimento da alteração de pH.  

Figura 3 – O pH e sua influência sobre a vida aquática. 

 
Fonte: Disponível em http://www.quimlab.com.br/guiadoselementos/img/limites_da_vida.jpg, acessado 
em 30/06/2016. 
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Figura 4 – Valores de pH de alguns líquidos bem conhecidos. 

 

 

 
Fonte: Coleção “Viver, Aprender” – Capítulo 1 – 3ª etapa – página 339. 
 

 

Dentre as atividades experimentais propostas neste caderno, com objetivo de 

trabalhar os temas do livro didático, medir experimentalmente o pH por meio de um 

indicador torna-se relevante como proposta de atividade, uma vez que é um parâmetro 

que afeta vários fenômenos. A prática do indicador ácido-base de extrato de repolho 

roxo, que é largamente discutida em artigos de relatos de sala de aula, será a primeira 

atividade experimental trabalhada e a integração dela com o livro didático será 

apresentada posteriormente, além de estar presente nas atividades dos outros blocos 

desse caderno. 
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SOLUÇÃO DO EXTRATO DE REPOLHO ROXO COMO INDICADOR 

ÁCIDO-BASE  

   A obtenção do extrato de repolho roxo envolve um procedimento relativamente 

simples e é amplamente utilizada por diversos professores de ciências. O resultado é 

atrativo e chama a atenção de toda a turma pelas mudanças de coloração das soluções, 

principalmente dos alunos da EJA, que no seu cotidiano possuem práticas de manejo e 

de cozimento dos alimentos. Em escolas que não contam com laboratório, pode-se 

utilizar a cozinha da escola para a preparação do extrato. Como o cozimento é rápido, a 

turma pode ser dividida em dois ou três grupos, sendo possível sua realização em uma 

aula de 50 minutos. Outro aspecto importante é o resfriamento do extrato, que pode ser 

feito em um banho de gelo ou com água gelada. A segunda opção depende da utilização 

do indicador. Quando se deseja fazer apenas uma demonstração rápida, basta preparar o 

extrato com antecedência e mostrar aos alunos o vídeo da preparação, acessível no 

seguinte endereço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL 1 

https://www.youtube.com/watch?v=n9BmeBi3r_o  
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 Todos os materiais propostos são de fácil acesso aos professores e alunos, o que 

possibilita a realização do experimento na escola, não necessitando a priori de um 

laboratório de ciências sofisticado. A lista de materiais é a seguinte: 

 Repolho roxo. 

 Panela. 

 Tábua de cortar. 

 Faca. 

 Água. 

 Copos de vidro ou descartáveis. 

 Limões. 

 Vinagre branco. 

 Álcool. 

 Água sanitária. 

 Bicarbonato de sódio. 

 Duas garrafas de água mineral de 500mL (ou similar). 

 Uma caneta de retroprojetor. 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 
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Caso o professor tenha disponibilidade de aulas dentro de seu planejamento, os 

alunos devem ser divididos em grupo e deve ser solicitado que proponham um 

procedimento para extrair o extrato do repolho roxo. A partir da apresentação dos 

alunos o professor pode viabilizar que testem os procedimentos sugeridos.  

O professor deve sempre enfatizar os cuidados ao manusear facas, a utilização de 

chama a gás e substâncias que podem ser nocivas a saúde, tais como a água sanitária. 

O professor pode optar em trazer pronto o extrato do repolho roxo para ganhar 

tempo e reduzir riscos. Outra opção é apresentar aos alunos um procedimento em quatro 

etapas para se obter o extrato: 

1º - Pique o repolho roxo. 

2º - Coloque o repolho picado na panela, cubra com água e leve ao fogo. Cozinhe por 

mais ou menos 20 minutos ou até que a água adquira a cor roxa.  

3º - Deixe esfriar. 

4º - Transfira o extrato de repolho roxo para as garrafas de água mineral.   

 Outra opção para extrair o extrato do repolho roxo é batê-lo no liquidificador e 

coá-lo com uma peneira. Este procedimento fornece um extrato menos concentrado, 

resultando numa solução com a coloração roxa menos intensa. Embora a solução menos 

concentrada resulte em mudanças de cor mais discretas, não traz nenhum prejuízo para 

os resultados da atividade experimental.  

 Na segunda parte do experimento, o professor deve solicitar ao aluno que 

numere a sequência de copos com uma caneta de retroprojetor e que coloque em cada 

copo as substâncias conforme a Tabela 1 e observe e anote suas características. Todas as 

PROCEDIMENTOS 
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substâncias são transparentes ou semitransparentes para que o resultado seja mais 

visível à observação do aluno. Em seguida, o professor deve orientar o aluno a adicionar 

o extrato de repolho roxo a cada um dos copos e anotar na Tabela 2 as alterações que 

ocorrem. Um aluno de cada grupo deve apresentar as duas tabelas, as observações e 

discussões para todos da sala.  

 

Tabela 1 – Tabela de acompanhamento inicial da atividade experimental 

Sequência Substâncias Observações iniciais 

Copo 1 Suco de limão  

Copo 2 Vinagre  

Copo 3 Água  

Copo 4 Álcool  

Copo 5 Água sanitária  

Copo 6 
Bicarbonato de sódio 

(dissolvido em água) 
 

 

Tabela 2 – Tabela de acompanhamento final da atividade experimental 

Sequência Solução Observações finais 

Copo 1 
Suco de limão + extrato 

de repolho roxo 
 

Copo 2 
Vinagre + extrato de 

repolho roxo 
 

Copo 3 
Água + extrato de 

repolho roxo 
 

Copo 4 
Álcool + extrato de 

repolho roxo 
 

Copo 5 
Água sanitária + extrato 

de repolho roxo 
 

Copo 6 

Bicarbonato de sódio 

(dissolvido em água) + 

extrato de repolho roxo 
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Utilizando os resultados dos alunos, apresentar a Tabela 2 com os valores de pH para as 

substâncias, e criar junto com a turma uma escala de pH pela coloração indicada pelos 

alunos. Essa escala será utilizada por eles para medição do pH nos próximos 

experimentos propostos.  

Observações: 

1- O extrato de repolho roxo funciona como indicador de pH porque é rico 
em antocianinas. As antocianinas sofrem mudanças de cor naturalmente de acordo com 
o pH do meio: ficam vermelhas em meio ácido, roxas em meio neutro e esverdeadas em 
meio básico. Quando em meio extremamente básico, as moléculas de antocianina se 
decompõem, originando uma mistura de cor amarela.  

Fonte: http://experimentoteca.com/biologia/experimento-indicador-de-ph-com-suco-de-
repolho-roxo/ , acessado em 20/06/2016.   

 

Fórmula estrutural de uma antocianina genérica 

 

Tabela de Substituintes R e R’ para antocianinas naturais 

Fonte: Identificação de pigmentos naturais de espécies vegetais utilizando-se 
cromatografia em papel. 

http://quimicanova.sbq.org.br/imagebank/pdf/Vol25No4_680_24.pdf, acessado 
20/06/2016  

 
2- A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde recomenda que o pH da água seja 
mantido na faixa de 6,0 a 9,5 no sistema de distribuição.  
Manual Prático de Análise de água – Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 
http://www.funasa.gov.br/site/wpcontent/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua
_2.pdf, acessado em 20/06/2016. 
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 Discutir com os alunos ou sugerir que investiguem sobre a importância do pH 

como um parâmetro físico-químico para monitorar a qualidade da água e dos solos em 

ambientes naturais.  

Tabela 3 – Valores de pH para construção da escala do indicador de repolho roxo. 

 

Sequência Solução  pH 
Copo 1 Suco de limão + extrato de repolho roxo 2 
Copo 2 Vinagre + extrato de repolho roxo 3 
Copo 3 Água + extrato de repolho roxo 7 
Copo 4 Álcool + extrato de repolho roxo 6-8 
Copo 5 Água sanitária + extrato de repolho roxo 12 

Copo 6 
Bicarbonato de sódio 

(dissolvido em água) + extrato de repolho roxo 
8-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Experimento: Indicador de pH com suco de repolho 
roxo. http://experimentoteca.com/biologia/experimento-indicador-
de-ph-com-suco-de-repolho-roxo/ 
Acesso em 20/06/2016.  
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A partir da escala de pH construída conforme a Tabela 3, discutida no 

experimento “A utilização da solução do extrato de repolho como indicador ácido-

base”, a proposta é trabalhar com os alunos em grupos o Capítulo 1 - Leia e entenda 

rótulos e embalagens a partir de 3 rótulos de água mineral (Figura 5). Os alunos devem 

investigar as diferenças e similaridades das quatro amostras, envazadas pela mesma 

empresa. Os grupos devem apresentar o resultado para a turma e ainda prever qual seria 

a cor do indicador de extrato de repolho roxo em cada amostra, baseados na atividade 

experimental realizada. 

Figura 5– Rótulos simulados de água mineral com diferentes composições. 

 

RÓTULO 1 RÓTULO 2 RÓTULO 3 

 Composição química/mg/L  Composição química/mg/L  Composição química/mg/L  
Bicarbonato 90,67 Bicarbonato 90,67 Bicarbonato 90,67 
Potássio 2,85 Potássio 2,85 Potássio 2,85 
Sódio 9,54 Sódio 9,54 Sódio 9,54 
Cálcio 19,80 Cálcio 19,80 Cálcio 19,80 
Magnésio 0,13 Magnésio 0,13 Magnésio 0,13 
Sulfato 0,10 Sulfato 0,10 Sulfato 0,10 
Cloreto 0,18 Cloreto 0,18 Cloreto 0,18 
Nitrato 0,16 Nitrato 0,16 Nitrato 0,16 
Fluoreto 0,04 Fluoreto 0,04 Fluoreto 0,04 

 
CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO-QUIMICAS 
 
pH a 25ºC = 8,18. 
 
 
Temperatura da água na fonte 
27,7ºC  
Resíduo de Evaporação a 180ºC 
117,08 mg/L  
Condutividade Elétrica124µS/cm 
 
Classificação da água: Água 
Mineral fluoretada e hipotermal 
na fonte 
 

Fonte: São Francisco 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-
QUIMICAS 
 
pH a 25ºC=  7,50. 
 
 
Temperatura da água na fonte  
22ºC  
Resíduo de Evaporação a 180ºC 
170,00 mg/L  
Condutividade Elétrica 234µS/cm 
 
Classificação da água: Água 
Mineral fluoretada  
 
 
 
Fonte: Pedra Boa 

 
CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO-QUIMICAS 
 
pH a 25ºC =  5,46. 
 
 
Temperatura da água na fonte 
18,1 ºC  
Resíduo de Evaporação a 
180ºC  17,00  mg/L  
Condutividade Elétrica 
19,52µS/cm 
 
Classificação da água: Água 
Mineral fluoretada e 
fracamente radioativa na 
fonte. 
 

Fonte: Ouropretana 

 

 PROPOSTA DE ATIVIDADES  
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 A atividade permite interagir com conhecimentos produzidos em outros 

capítulos do livro didático que podem ser explorados pelo professor na discussão com 

os alunos.  

O professor em seu planejamento pode explorar fragmentos dos capítulos na 

construção do conhecimento em torno de uma atividade experimental ou até mesmo de 

um capítulo, como o Capitulo 1 da 3ª Etapa (p. 339) que trata da neutralização de 

soluções. Na proposta apresentada, o ponto de partida foi uma atividade experimental 

para um capítulo específico que foi complementado por outros fragmentos de capítulos. 

Esse planejamento da atividade experimental integrado ao livro didático pode ser 

esquematizado pelo fluxograma da Figura 6. 

 

 

Figura 6– Fluxograma de planejamento da Atividade Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 3- olhar da 
Ciência no dia a dia 

• O cardápio ideal – a 
á agua na 
alimentação- p. 36 

• A importância da 
água como fonte de 
microminerais e 
macrominerais- p.37  

Capitulo 4- Substâncias 
químicas: o que são? 

Onde estão? 
• Condutividade elétrica- 

p.41 
• Ler tabela II- 

Discussão que inclui a 
água mineral – p.42 

• Conceito de mistura- 
transporte  para solução 
aquosa – p. 43  

Experimento Indicador  
Extrato de repolho roxo 

Atividade dos rótulos de 
Água mineral 

Capitulo 1- Leia e 
entenda  

rótulos e embalagens 

Capitulo 6- 
Quantidades e 
proporções de 

substâncias químicas: 
do remédio ao veneno 
Discutir a composição 
química mineral 
dissolvida na água              
(concentração g/L) 

Capitulo 11- Eu e 
meu ambiente 

• Discutir o lixo/ 
embalagem.   
Nossa casa, nosso 
lixo- p.102) 

• Ciclo dos 
nutrientes minerais 
– p.109 

Cap. 1 – 3ª Etapa- 
Neutralização de 
soluções p.339 
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1-  Mudanças nas cores dos extratos de flores e repolho roxo. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc10/conceito.pdf 

2- Corantes naturais: extração e emprego como indicadores de pH. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc17/a07.pdf 

3- Solução-tampão: uma proposta experimental usando materiais de baixo custo. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc20/v20a11.pdf 

4- Proposta de uma atividade experimental para a determinação do pH no Ensino 

Médio. 

http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/resumos/R0779-1.pdf 

5- O Emprego de Parâmetros Físicos e Químicos para a Avaliação da Qualidade de 
Águas Naturais: Uma Proposta para a Educação Química e Ambiental na Perspectiva 
CTSA. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_1/02-QS-5507.pdf 

6- pH do Solo: Determinação com Indicadores Ácido-Base no Ensino Médio. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc31_4/11-EEQ-3808.pdf  

7- Identificação de pigmentos naturais de espécies vegetais utilizando-se cromatografia 
em papel. 

http://quimicanova.sbq.org.br/imagebank/pdf/Vol25No4_680_24.pdf  

 

 

 

 

 PARA LER, EXPLORAR E APROFUNDAR.  
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1- Experimentoteca - Indicador de pH com repolho roxo. 

https://www.youtube.com/watch?v=n9BmeBi3r_o 

2- Identificação de pH no solo com repolho roxo. 

https://www.youtube.com/watch?v=N3nrzWsoG5U 

3- Indicador Ácido-Base Flor de Hibisco. 

https://www.youtube.com/watch?v=SwVK2RycS74 

4- Pontociência - O pH do planeta.  

https://www.youtube.com/watch?v=oysk5dWPHKE 

5- Pontociência no Parque I - De olho no repolho.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bo39oGgSgMU 

6- Pontociência - Pílulas de ciência 2 – pH.  

https://www.youtube.com/watch?v=sBM9SyK6p-U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARA VER, EXPLORAR E APROFUNDAR  
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A ÁGUA COMO TEMA GERADOR DE CONHECIMENTO E A SUA 

IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

  

 O rico conhecimento cotidiano é uma das características mais marcantes dos 

alunos da EJA, mesmo que atualmente ela esteja passando por um processo de 

“juvenilização”, ou seja, cada vez mais composta por jovens do que adultos 

(BRUNELL, 2004). O desafio para os professores dessa modalidade é aproximar essas 

experiências cotidianas dos alunos, que são adquiridas ao longo da vida, com o 

conhecimento científico. A água é um tema que aproxima esses conhecimentos, além de 

ter um caráter relevante quando se deseja discutir problemas ambientais globais ou 

regionais, uma vez que a gestão da água é um dos maiores desafios ambientais da 

humanidade na contemporaneidade pela escassez cada vez maior desse recurso. 

Quadros (2004, p. 27) aponta a importância da água como um tema gerador de 

conhecimento científico quando diz que: 

 

“A água, tão importante para a nossa vida e tão abundante no nosso planeta, 
se constitui em um assunto importante que permite trazer para o contexto os 
conceitos químicos que, por sua vez, podem permitir a formação do 
pensamento químico”.  
 

Vale salientar que as propostas de práticas educativas com um enfoque 

ambiental para docentes devem discutir a crise ambiental de maneira ampla, não se 

restringindo, por exemplo, a tratar apenas da gestão da água, como foi explorado nesta 

proposta de trabalho. Este caderno temático aponta possibilidades de interações entre os 

capítulos do livro didático, o que potencializa as discussões frente às questões 

ambientais relevantes. O planejamento das ações de formação docente em educação 

ambiental deve se adequar a uma perspectiva cada vez mais multidisciplinar, 

transdisciplinar e interdisciplinar, como recomendado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Ambiental (DCNEAs). As DCNEAs expandem a discussão 

CAPÍTULO 2 
O QUE QUEREMOS SABER? 
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sobre quais devem ser os objetivos de uma formação docente em educação ambiental, 

ao fazer a seguinte afirmação:  

 
“Assim, não se trata de aderir a modismos de especialização, mas de se 
responder às inquietações humanas frente a complexidade da crise ambiental 
que não se restringe aos problemas como a extinção de espécies, à 
contaminação do ar, à escassez da água e ao efeito estufa –, mas atinge a 
existência humana, degradando a qualidade de vida e os relacionamentos 
sociais.” (BRASIL, 2012, p.13) 

 

 Como discutido no primeiro experimento, esse caderno temático visa apresentar 

aos professores de ciências uma abordagem de educação ambiental com experimentos 

que possibilitem a expansão do conhecimento dos alunos da EJA utilizando-se o livro 

da Coleção “Viver, Aprender”.  

 Antes da proposta experimental investigativa sobre a qualidade das águas 

naturais e seu tratamento, sugerimos ao professor que forme previamente os grupos que 

realizarão as atividades experimentais. Aos grupos deverão ser entregues duas fichas 

coloridas com as figuras do “Ciclo da água em ambiente natural” (Figura 7) e a “Água 

no planeta” (Figura 8), ambas encontradas no livro didático. O objetivo desse trabalho é 

fomentar as discussões e investigações sobre as principais características do ciclo da 

água e a importância da gestão da água.  

 

Figura 7 – Ciclo da água em ambiente natural 

 

 Fonte: Coleção “Viver, Aprender” - Capítulo 11 – 1ª Etapa – Página 105. 
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Figura 8 – Água no planeta. 

 

 
 

Fonte: Coleção “Viver, Aprender” - Capítulo 5 – 2ª Etapa – Página 225. 

 

Dentro desse planejamento, o professor pode solicitar aos alunos que façam uma 

representação similar à Figura 7, apresentando como é o ciclo da água no bairro onde se 

situa a escola, solicitando a cada grupo que explique sua representação. O papel do 

professor deve ser apenas de mediador, promovendo uma maior interação entre as ideias 

apresentadas, sejam elas corretas ou não, explorando todas as questões para o 

enriquecimento da discussão sobre o tema. Dentro de uma previsão sobre as 

representações do ciclo da água apresentadas pelos alunos, podem aparecer discussões 

ricas sobre o ambiente local, como córregos poluídos, escoamento de águas pluviais, 

falta de infiltração de água nos solos pelas construções e pavimentação asfáltica, uso 

indiscriminado de água potável, reutilização de água nas atividades humanas e outras.  

Finalizando a atividade, o professor pode pedir para que os grupos, baseados nas 

discussões e na Figura 8, respondam as perguntas propostas na página 225 do livro 

didático. 
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Na aula seguinte, o professor pode iniciar um novo trabalho, com os mesmos 

grupos, com a leitura o texto “A água” (página 225) que traz um panorama realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o saneamento básico e 

analisar em grupo o gráfico apresentado sobre a proporção de municípios com serviço 

de saneamento básico (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Gráfico com a proporção de municípios com serviço de saneamento básico-

2008. 

 

 
Fonte: Coleção “Viver, Aprender” - Capítulo 5 – 2ª  Etapa – Página 226. 

 

 Dentro da discussão realizada sobre o tratamento de água, esgoto, manejo de 

resíduos sólidos e de água pluviais, deverá ser proposta a atividade experimental sobre o 

tratamento de água.  
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TRATAMENTO DE ÁGUA COMO MOTIVADOR PARA DISCUSSÕES SOBRE 

A GESTÃO DA ÁGUA. 

 

As atividades experimentais podem reproduzir em pequena escala o que é 

realizado em grande escala em relação, por exemplo, ao tratamento da água. A proposta 

de utilização do experimento sobre o tratamento de água tem como objetivo fomentar 

discussões e reflexões sobre como estamos utilizando a água no nosso cotidiano e qual é 

a importância do uso racional desse recurso natural e sua influência para o meio 

ambiente.  

O experimento sobre tratamento de água possibilita ao professor da EJA ampliar 

as discussões trazidas no livro de ciências da natureza da Coleção “Viver, Aprender” ou 

até mesmo contextualizá-las. As primeiras questões discutidas anteriormente como 

proposta de trabalho, por exemplo: a abordagem do ciclo da água, a água potável no 

mundo e suas utilizações e o saneamento básico serão retomadas nas discussões sobre o 

próprio experimento. 

O experimento demonstra, em pequena escala, as etapas de coagulação, 

sedimentação e filtração envolvidas no processo de tratamento da água em larga escala. 

Vale salientar ao aluno a importância do processo de desinfecção da água, mas essa 

etapa não será realizada por não ser o objetivo dessa atividade experimental.   

A proposta é fazer uma atividade experimental simples que o professor possa 

realizar na própria sala de aula. Um vídeo sobre um experimento com um caráter mais 

laboratorial, apenas ilustrativo e complementar à abordagem que será realizada nesta 

atividade pode ser acessado no seguinte endereço: 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL 2  

 https://www.youtube.com/watch?v=ba6skAs0f4w  
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 Os materiais utilizados são de fácil acesso, conforme a lista abaixo:f 

 

 Pote de vidro (como os de maionese ou café solúvel). 

 Colher de plástico de sobremesa. 

 Sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) – Encontrado em estabelecimentos que 

comercializam produtos para tratamento de piscina. 

 Hidróxido de sódio (soda cáustica, NaOH). 

 Solo. 

 Areia. 

 Carvão. 

 Garrafa PET. 

 Extrato de repolho roxo. 

 Pedaço de tecido ou algodão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 
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Preparação do filtro 

 

Para preparar o filtro, corte a garrafa PET aproximadamente ao meio. A parte 

superior será utilizada para o filtro, a parte inferior poderá ser utilizada tanto como 

suporte para o filtro e ao mesmo tempo o recipiente coletor do filtrado. Caso esteja 

utilizando o tecido, amarre-o no bico da garrafa ou se for utilizar o algodão, preencha o 

bico com uma camada espessa de algodão capaz se suportar as camadas de carvão e de 

areia. Faça uma camada de carvão e outra de areia, conforme a Figura 10. 

 

Figura 10 – Filtro para o experimento de tratamento da água  

 

 

   

Fonte: Química Ambiental – Educação Ambiental e cidadania - http://www.usp.br/qambiental/, acessado 

em 12/07/2016 

 

 

PROCEDIMENTOS 
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Coleta de amostras  

 

Para coletar as amostras, pode-se utilizar vidros de maionese ou café solúvel 

vazios e o professor pode propor diferentes fontes de amostras de água para o 

experimento. A seguir, serão sugeridos dois tipos de preparação de amostras. 

 A primeira proposta é que os grupos recolham amostras de água de córregos, de 

mananciais de abastecimento próximos ao bairro ou da água captada da chuva na 

própria escola para que seja utilizada na atividade experimental. 

A segunda proposta é utilizar a água da própria torneira da escola e adicionar 

uma “pitada” de terra (suficiente para a água ficar turva). 

Os procedimentos são simples e deve-se solicitar aos alunos que anotem todas as 

observações em uma tabela. Os procedimentos deverão ser realizados nesta sequência: 

1. Separe um pouco da amostra e reserve. Essa amostra não será tratada e servirá 

para uma comparação ao fim do experimento. 

2. Adicione uma colher rasa de soda cáustica (NaOH) à amostra remanescente e 

agite a solução cuidadosamente com a colher. Lave a colher, tomando o cuidado 

para não colocar os dedos na parte que tocou na solução de soda cáustica, e 

enxugue com um pedaço de papel. 

3. Em seguida, com a colher seca, adicione duas colheres rasas de sulfato de 

alumínio e misture muito bem. 

4. Deixe em repouso em torno de 10 minutos. 

5. Filtre o sobrenadante e recolha o filtrado.  

6. Deposite o precipitado presente no vidro (Al(OH)3) em um recipiente fornecido 

pelo professor.  

Observação: 1- A Legislação Brasileira permite que a água tratada tenha no máximo 

0,1mg/L de alumínio. O hidróxido de alumínio produzido no experimento poderá 

ser recuperado ou a solução poderá ser diluída com água da torneira até que se 

atinjam níveis aceitáveis pela legislação. 2- Vale ressaltar aos alunos que a água não 

passou por processo de desinfecção na atividade experimental, portanto não pode ser 

consumida. 
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7. Adicionar o extrato de repolho roxo às duas amostras, observar os resultados e 

compará-los com escala de pH construída a partir da primeira atividade 

experimental . 

8. Os grupos deverão apresentar os resultados para a turma e discuti-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades que serão propostas, após o experimento, têm como objetivo 

ampliar as discussões trazidas no livro didático. Vale ressaltar que são propostas que 

podem ser modificadas pelo professor conforme seu planejamento. 

A atividade para ampliação do conhecimento sobre a atividade experimental 

sobre tratamento de água tem como objetivo discutir o consumo de água da residência 

dos alunos. Para isso, um dos alunos do grupo formado na fase anterior ao experimento 

trará sua conta de água para que sejam discutidas algumas questões que serão propostas. 

Essa atividade pode ser trabalhada conjuntamente com o Capítulo 7 – “Consumo 

de Energia: medidas e contas” (pag. 64) do livro didático, que também discute com os 

alunos a questão sobre consumo consciente, custo da energia elétrica, quais são os 

maiores consumidores, interpretação das contas de energia entre outros. Vale destacar a 

discussão sobre a energia hidrelétrica e os impactos para o ambiente na construção das 

suas usinas geradoras.      

Para explorar a conta de água (Figura 11) serão listadas algumas possibilidades 

de perguntas aos alunos: 

1- Qual volume total consumido em um mês por uma residência?  

2- Qual o volume diário de consumo em uma residência? 

3- Qual é o volume diário de consumo por morador da residência? 

4- Quais práticas de consumo de água são desnecessárias e quais as mudanças 

devem ser feitas para minimizar o consumo? 

Adaptado de Experimento: Tratamento da água 

http://www.usp.br/qambiental/tratamentoAguaExperimento.html. 
Acesso em 12/07/2016.  

 PROPOSTA DE ATIVIDADES  
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5- Quais são os impactos dos recentes episódios de racionamento de água ocorrido 

no Brasil sobre o consume de água residencial? 

6- A água potável pode acabar? 

 

Figura 11– Conta de Consumo de água.   

 
 

Fonte:http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/imprensa/noticias/releases/2006/marco/noticias-

20060317ie731/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9DLwdPby9Dbz8gzzdDBy9g_zd_T2d

gvx8zfULsh0VAfwq3lw!/, acessado em 12/07/2016.  
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7- A partir do Manual Prático de análise de água da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), disponível no site: http://www.funasa.gov.br/site/wp-

content/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua_2.pdf, verifique se os 

parâmetros de qualidade da água distribuída estão de acordo com a legislação. 

 

Todas as respostas dos grupos devem ser apresentadas e publicizadas na escola, 

através de murais, banners, etc. Os alunos podem ainda fazer vídeos educativos sobre 

consumo consciente para que sejam divulgados no blog da escola, página do Facebook, 

grupos de Whatsapp e outras redes sociais. 

O experimento do tratamento bem como as atividades pré e pós experimentos 

potencializam a discussão de vários aspectos trabalhados no livro da Coleção “Viver, 

Aprender” e serão apontados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Possibilidades de abordagem sobre o tema água nos capítulos do livro da 
Coleção “ Viver, Aprender”   

Capítulo - Etapa Pág. Tópico Justificativa 

Cap. 1- 2ª etapa 188 
Poluentes das águas 

e do solo. 

Ampliar a discussão sobre a poluição da água e 

como a poluição do solo interfere na poluição 

da água. 

Cap. 3- 2ªetapa 208 

Mudanças na 

obtenção e no uso 

de recursos 

minerais. 

Discutir o papel da água nos processos de 

obtenção de recursos minerais e seus impactos. 

Cap. 5- 2ª etapa 
225-

227 

A água / 

Saneamento básico. 
Ampliar as discussões sobre saneamento básico 

Cap. 7- 3ª etapa 405 

Consequência do 

uso indiscriminado 

de adubos naturais 

e fertilizantes 

sintéticos. 

Discutir qual impacto sobre as águas 

superficiais e subterrâneas do uso de 

fertilizantes sintéticos. 

Cap. 9- 3ª etapa 423 A água e a saúde. 
Discutir qual a importância da água para a saúde 

da população. 

Fonte: o autor  
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1- Manual prático de análise de água - Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA). 

 

http://www.funasa.gov.br/site/wpcontent/files_mf/manual_pratico_de_analis

e_de_agua_2.pdf 

 

2- Poluição vs. Tratamento de água: duas faces da mesma moeda. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc10/quimsoc.pdf 

 

3- Panorama das águas superficiais no Brasil. 

http://portalpnqa.ana.gov.br/Publicacao/PANORAMA%20DA%20QUALID

ADE%20DAS%20%C3%81GUAS.pdf 

 

4- Panorama das águas subterrâneas no Brasil. 

http://portalpnqa.ana.gov.br/Publicacao/PANORAMA%20DO%20ENQUA

DRAMENTO.pdf 

 

5- Conjuntura de recursos hídricos no Brasil. 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/spr/conjuntura/ANA_Conjuntura_Re

cursos_Hidricos_Brasil/ANA_Conjuntura_Recursos_Hidricos_Brasil_2013_

Final.pdf 

  

 

 

 

 

 

 PARA LER, EXPLORAR E APROFUNDAR.  
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1- Experimento de Química - Tratamento de água- GEPEQ IQ-USP. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ba6skAs0f4w  

2- Como se faz o tratamento da água? - Química - Ens. Médio – Telecurso. 

https://www.youtube.com/watch?v=V80Xees1F9U  

3-  TV COPASA – Sobre desperdício. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QVzahzD__4E 

https://www.youtube.com/watch?v=6rC2TPFe96Y 

https://www.youtube.com/watch?v=yRxoRl7KCU4 

 Animações – Ciclo da água.  

https://www.youtube.com/watch?v=et05vorLkxY  

https://www.youtube.com/watch?v=MvOMA-gl44o 

 

 

 

 

 

 

 

 PARA VER, EXPLORAR E APROFUNDAR  
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A CHUVA É ÁCIDA? 

 

 

 Se medirmos o pH da chuva de regiões não afetadas pela produção industrial  

obteremos valores inferiores a 6, como descrito na Figura 4, na página 8. Sendo assim, 

podemos dizer que a chuva naturalmente é ácida. Essa acidez natural medida na água 

das chuvas deve-se à presença de dióxido de carbono na atmosfera que se dissolve na 

água formando ácido carbônico em um estado de equilíbrio, aumentando a concentração 

dos íons hidrônio (H+).  

 

CO2(g) + H2O(l)            H2CO3(aq) (ácido carbônico) 

 

H2CO3(aq)              HCO3
-
(aq) + H+

(aq) 
 

 O conceito de chuva ácida foi criado por Smith (1978) quando este verificou que 

o pH da chuva de uma região industrial, que utilizava o carvão como fonte de energia, 

estava abaixo dos valores normais, ou seja observou-se uma acidificação da chuva, com 

efeitos negativos para os lagos, o solo, as plantas, entre outros prejuízos ao ecossistema. 

 A discussão sobre a chuva ácida traz uma reflexão sobre os hábitos de consumo, 

uma vez que esse fenômeno está diretamente ligado aos processos de industrialização 

global que utilizam como fonte de energia os combustíveis fósseis. Esses combustíveis 

têm uma relação direta com o aumento das quantidades de óxidos de nitrogênio (NOx) e 

óxidos de enxofre (SOx) lançados na atmosfera. Esses óxidos em contato com a água se 

tornam ácidos fortes, acidificando, assim, as águas da chuva.   

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
O QUE QUEREMOS SABER? 



 
 

 
 

       A água como tema gerador de conhecimento na EJA: proposta de atividades experimentais        33 
 

Como indicado na Figura 3, na página 7, pH baixos não favorecem a vida 

aquática, sendo que a acidificação das águas naturais causam grande impacto na vida e 

um desequilíbrio total nos ecossistemas. Além de causar danos aos seres vivos, a 

acidificação das chuvas pode causar também danos a monumentos históricos feitos de 

mármore, que ficam expostos a ela (Figura 12), uma vez que o principal componente do 

mármore é o CaCO3 que, quando exposto a um ácido, se decompõe, conforme a reação: 

 

CaCO3 (s) + 2H+
(aq)  → Ca2+ (aq) + H2O (l) + CO2 (g) 

 

 

Figura 12 – Estátua danificada pela chuva ácida. 

 

 
 

Fonte:http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/chuva-acida.htm, acessado em 

14/07/2016.  

 

A partir de uma atividade experimental faremos uma reflexão sobre hábitos de 

consumo e como as diferentes intervenções humanas afetam os ecossistemas. O tema 

“chuva ácida” pode contribuir com várias questões trazidas no livro didático que são 

apresentadas na tabela abaixo: 
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Tabela 5 - Possibilidades de abordagem sobre o tema “chuva ácida” nos capítulos do 
livro da Coleção “Viver, Aprender”.   

Capítulo- Etapa Pág. Tópico Justificativa 

Cap. 1- 2ª etapa 
186-

192 

Poluentes do ar/ 

Poluentes das águas 

e do solo. 

Apontar os principais poluentes da água, do ar e 

do solo, trabalhados conjuntamente para que o 

aluno compreenda a inter-relação entre os 

impactos para o meio ambiente. 

Cap. 3- 2 ª etapa 207 
O petróleo e seus 

derivados. 

Compreender a importância do petróleo como 

principal fonte de energia e consequências do 

seu uso para o meio ambiente. 

Discutir os gráficos que demonstram a evolução 

do consumo. 

Cap. 5- 2 ª etapa 230 Chuva ácida. 

Compreender o conceito de chuva ácida. 

Ampliar os conceitos de pH e aplicar os 

conhecimentos sobre o tema. 

Cap. 6- 2 ª etapa 233 

A química no 

sistema produtivo 

industrial. 

Discutir os impactos ambientais provenientes 

dos processos industriais. 

Ampliar a discussão sobre a chuva ácida e sua 

relação com os ácidos nítrico e sulfúrico. 

Cap. 10- 2 ªetapa 271 

Sustentabilidade/ 

O meio ambiente é 

globalizado por 

natureza. 

Discutir o conceito de sustentabilidade e 

contextualizá-lo historicamente. 

Ampliar a discussão da interdependência dos 

diversos ecossistemas do planeta. 

 

Cap. 10- 2º etapa 280 
O motor a explosão 

interna. 

Compreender o funcionamento de um motor e 

os impactos de sua utilização. 

Cap. 7- 3º etapa 398 

Agrotóxicos: usos, 

consequências, 

características 

químicas e 

alternativas de 

substituição. 

Discutir as consequências para o meio ambiente 

do uso de agrotóxicos. 

 

Fonte: o autor  
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CHUVA ÁCIDA E A DEGRADAÇÃO DO AMBIENTE 

 

 Para cada tipo de poluição, geralmente existe um fenômeno que gera uma 

degradação ambiental correspondente, como a emissão na atmosfera dos gases estufa: 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), clorofuorcabonetos 

(CFCs), hidrofluorcarbonetos (HFCs), perfluorcabonetos (PFCs) e hexafluoreto de 

enxofre (SF6). Estes são tratados como poluidores restritos ao ar. Por possuírem 

propriedades de reter a radiação infravermelha emitida pela terra, aumentam a 

temperatura do planeta. A esse fenômeno é dado o nome de efeito estufa causando um 

superaquecimento do planeta geralmente referido como aquecimento global.  

Quando falamos de chuva, ácida temos a falsa impressão de tipificá-la como 

uma poluição do ar, mas o fenômeno da chuva ácida possui desdobramentos que se 

enquadram também na poluição da água e dos solos. Um dos aspectos que deve ficar 

bem claro para o aluno é que a chuva ácida está associada a um fenômeno diretamente 

ligado aos processos industriais e de combustão de combustíveis fósseis, seja por 

automóveis, seja por termoelétricas e outras atividades. Sendo assim, o fenômeno da 

chuva ácida deve ser discutido não apenas dando ênfase aos agentes poluidores, mas 

também aos impactos que um consumo exacerbado tem sobre o meio ambiente. 

 A proposta do experimento sobre a simulação da chuva ácida é muito conhecida 

pelos professores de ciências, porém, será apresentada uma adaptação no experimento, 

para que seja discutido o impacto nas plantas e para recapitulação da discussão do pH 

com o uso do extrato de repolho como indicador. Outro aspecto importante a se destacar 

é a discussão sobre os efeitos de um líquido com caráter ácido na reação com o 

mármore (CaCO3) do qual são feitos muitos monumentos históricos.  

 

 

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL 3  
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Todos os materiais apresentados podem ser adaptados conforme o planejamento 

do professor. 

 

 Extrato de repolho roxo. 

 Recipiente de vidro ou plástico transparente com tampa (recipiente como o de 

café solúvel ou maionese). 

 Uma colher de sopa (a colher deve ser mais maleável para que possa ser 

moldada). 

 Fita dupla face ou similar. 

 Enxofre em pó (pode ser adquirido em farmácia). 

 Uma vela.  

 Uma caixa de fósforos. 

 Um botão de rosa (ou outra flor colorida, como por exemplo, o hibisco). 

 

 

 

 

 

 

1º-  Coloque a rosa em contato com enxofre. Solicite ao aluno que observe e anote. 

2º-  Molde a colher e fixe-a com a fita na tampa do recipiente, conforme a Figura 13, 

para que sobre ela seja colocado o enxofre em pó.  

3º-  Despeje dentro do frasco a solução de extrato de repolho roxo até 

aproximadamente ¼ de sua capacidade.  

4º-  Prenda a rosa (ou outra flor qualquer) com a fita na parede interna do recipiente, 

sem que atrapalhe o fechamento do recipiente. 

5º-  Adicione enxofre em pó à colher. 

LISTA DE MATERIAIS 

PROCEDIMENTOS 
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6º-  Acenda a vela e coloque a parte inferior da colher sobre a chama para aquecer e 

iniciar o processo de combustão do enxofre (o aquecimento ocorre na parede 

inferior da colher). 

7º-  Feche o frasco com o sistema tampa/colher (Figura 13). 

8º-  Oriente os alunos a observar o comportamento da solução de extrato de repolho 

roxo e da rosa. 

9º-   Construa uma tabela no quadro e solicite aos alunos que registrem as 

observações. A partir desse momento, o professor deve mediar a discussão dos 

resultados. 

 

Figura 13 – Esquema de montagem da atividade experimental sobre a chuva ácida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: o autor  

 

A atividade experimental irá proporcionar ao aluno discutir algumas questões, 

como: 

 

1º-  Por que não há alteração nenhuma observada na rosa quando ela entra em 

contato com enxofre em pó? 

2º-  O que aconteceu com a rosa quando entra em contato com os óxidos de enxofre 

liberados na combustão? 

3º-  Por que a solução de repolho roxo mudar de cor? 

Frasco transparente 

Extrato de repolho 
roxo 

Botão Rosa preso à 
parede interna 
do frasco 

Tampa  

Colher moldada  

Enxofre 
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4º-  A partir da escala construída no primeiro experimento, indique os valores de pH 

da solução antes e depois da combustão do enxofre. 

5º-  Explique o motivo da alteração de pH. 

6º-  A partir da atividade experimental, proponha uma explicação para a formação da 

chuva ácida. 

7º-   É possível que a poluição atmosférica dos grandes centros industrializados 

influenciem as chuvas das regiões rurais? 

 

As questões a serem utilizadas na mediação das discussões com os alunos 

possuem uma grande variabilidade e podem ser utilizadas conforme os objetivos do 

professor. A Tabela 5 traz possibilidades de inserção desses questionamentos conforme 

os textos do livro didático. 

Caso o professor disponha de mais tempo, pode solicitar aos alunos que lavem 

os recipientes, observando o não descarte da solução resultante da atividade 

experimental na pia por se tratar de uma solução ácida que posteriormente será 

neutralizada pelo professor. Em seguida, adicione mais solução de extrato de repolho 

roxo no recipiente, ascenda vários palitos de fósforo, jogue dentro do recipiente e feche-

o rapidamente. Peça aos alunos que observem e expliquem a mudança de cor. 
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A atividade complementar ao experimento da chuva ácida será outra atividade 

experimental. O professor pode optar em realizá-la de várias maneiras conforme seu 

planejamento: com os alunos em sala de aula, de forma demonstrativa na sala de aula ou 

até mesmo orientar aos alunos que a façam fora da escola. 

O objetivo desta atividade é compreender o processo de corrosão dos 

monumentos históricos feitos em mármore com a acidificação das águas da chuva. Para 

isso, será utilizada uma atividade experimental da casca de ovo com vinagre para encher 

um balão. O mármore possui várias substâncias em sua composição, dentre as quais o 

carbonato de cálcio (CaCO3) que também está presente na composição da casca de ovo. 

Para realização desse experimento serão necessários os seguintes materiais: 

 Cascas de dois ovos. 

 Vinagre branco.  

 Uma garrafa de água mineral vazia. 

 Um balão. 

 Solução de extrato de repolho roxo. 

 Pedaço de barbante. 

 

Os procedimentos são simples e, em todas as etapas, os alunos devem anotar 

suas observações. 

1º-  Quebrar as cascas de ovo em pedaços pequenos para que, além de passar 

no gargalo da garrafa, acelere a velocidade da reação. (O professor, se 

achar pertinente, pode realizar mais de um experimento alterando o 

tamanho das cascas quebradas para discutir a influência da superfície de 

contato na velocidade da reação, não sendo esse o principal objetivo da 

proposta). 

2º-  Transferir o vinagre branco e a solução de extrato de repolho roxo para a 

garrafa. Observar a cor e comparar com a tabela de pH construída na 

atividade  experimental do extrato de repolho roxo. 

3º-  Colocar na garrafa as cascas de ovo. 

 PROPOSTA DE ATIVIDADES  
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4º-  Imediatamente após colocar as cascas de ovo, colocar o balão no gargalo 

e amarrá-lo para que não se solte. 

Essa atividade experimental possibilita que o professor proponha novas 

discussões e retome outras discussões de atividades anteriores. Dentre os principais 

resultados da atividade experimental, os alunos irão observar a mudança da coloração 

da solução ácida, a produção de gás retida no balão e a corrosão das cascas de ovo. A 

reação do carbonato de cálcio é o principal objetivo dessa atividade experimental. 

 

Reação do ácido acético do vinagre com o carbonato de cálcio da casca do ovo 

 

2 H3C-COOH  +  CaCO3    [H3C-COO]2Ca + H2O + CO2  

                Ácido Acético         Carbonato de Cálcio    Acetato de Cálcio  Gás carbônico  

 

 O grande principal questionamento a se fazer aos alunos é: Qual é a relação 

entre a atividade experimental da casca do ovo e vinagre com o fenômeno da chuva 

ácida? 

 
 
 
 
 
 
1-Algumas reações do enxofre de importância ambiental. 

 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a08.pdf 

 

2-Estudo da solubilidade dos gases: um experimento de múltiplas facetas. 
 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_4/11-EEQ-63-14.pdf 

 

3-Experimento sobre a influência do pH na corrosão do ferro. 
 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_1/11-EEQ-69-13.pdf 

 
4-Chuva ácida: um experimento para introduzir conceitos de equilíbrio químico e acidez 
no ensino médio. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc21/v21a09.pdf 

 PARA LER, EXPLORAR E APROFUNDAR.  
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1- Faça chuva ácida em casa! (experiência). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEMjO01xm_4 

 

2- Experimentos de Química - chuva ácida. 
https://www.youtube.com/watch?v=9egpauSj0IA  

 

3- Simulador da chuva ácida. 

http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc_uploads/materiais/versaoOnline/versaoOnline1119_

pt/chuva_acida.swf  

 

4- Como fazer um ovo dobrável. 

https://www.youtube.com/watch?v=k80h_9ow1cc 

 

5- Experiências - Encher balão com ajuda de vinagre e casca de ovo. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARA VER, EXPLORAR E APROFUNDAR.  
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