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O acesso às universidades públicas federais é tão importante quanto a permanência 
dos estudantes nestas instituições, uma vez que é através da produção do 
conhecimento que se formam os profissionais que irão atuar no mercado competitivo 
das mais diversas áreas. No intuito de acolher os estudantes que chegam à 
universidade com uma carga de conhecimento muito diferenciada, faz-se necessário 
que os conceitos sejam trabalhados de maneira contextualizada, para que o 
estudante perceba que os conteúdos abordados em sala de aula estão relacionados 
às suas vivências, assim como as atividades inerentes ao seu curso. Dentro da área 
de concentração Tecnologias Educacionais em Rede: Inovação e democratização, 
na linha de pesquisa Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais em Rede, do 
PPGTER- UFSM, iremos trabalhar com a produção de material didático para a 
disciplina QMC 1032 Química Agronomia, que é de grande relevância, pois requer a 
escolha de conteúdos e exige um movimento de transposição do saber sábio 
(científico) para o saber ensinado. Destaca-se ainda que o material didático 
potencializa o aprendizado quando as informações nele contidas são relevantes e 
relacionam-se a outras ideias, conceitos que ancorem novos conceitos. Nesta 
perspectiva, este projeto visa contribuir para diminuir a lacuna existente entre as 
disciplinas do ciclo básico de formação, especificamente a química, e as disciplinas 
profissionalizantes. A pesquisa proposta possui caráter qualitativo e configura-se 
como uma pesquisa-ação, na qual os sujeitos da pesquisa serão os estudantes do 
primeiro semestre do curso de Agronomia da UFSM, os professores envolvidos na 
disciplina e a pesquisadora que aqui escreve. A pesquisa será desenvolvida em seis 
etapas, envolvendo, estudo exploratório do material didático utilizado atualmente, 
análise das concepções dos professores em relação ao material didático usado, bem 
como sua contextualização na referida disciplina, pesquisa e planejamento das 
atividades experimentais, análise das dificuldades de aprendizado, o replanejamento 
das atividades e por último o produto final que será produzido e disponibilizado na 
rede, o material didático contextualizado que aborda teoria e práticas experimentais, 
com a finalidade de facilitar a aprendizagem e despertar o interesse dos estudantes 
pelo aprendizado. Delimitou-se o ensino de química, para o curso de Agronomia 
como área de estudo deste trabalho. Esta escolha ocorreu a partir da vivência como 
técnica de laboratório do setor de Química Analítica e das percepções dos 
professores desta área, devido às dificuldades apresentadas pelos estudantes no 
processo de aprendizagem. 
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Access to federal public universities is as important as the permanence of students in 
these institutions, since it is through the production of knowledge that the 
professionals that will act in the competitive market of the most diverse areas are 
formed. In order to accommodate the students who come to the university with a very 
differentiated baggage of knowledge, it is necessary that the concepts be worked in a 
contextualized way, so that the student perceives that the contents approached in the 
classroom are related to their experiences, As well as the activities inherent in its 
course. Within the line of research on the development of educational technologies in 
network, from PPGTER-UFSM, we will work with the production of didactic material 
for the discipline QMC 1032 Química Agronomia, which is of great relevance, since it 
requires the choice of contents and requires a movement of transposition of the wise 
(scientific) knowledge into the knowledge taught. It is also worth noting that teaching 
material enhances learning when the information contained in it is relevant and 
relates to other ideas, concepts that anchor new concepts. In this perspective, this 
project aims to fill the gap between the disciplines of the basic training cycle, 
specifically the chemistry, and the professional disciplines. The proposed research 
has a qualitative character and is configured as an action research, in which the 
subjects of the research will be the students of the first semester of the course of 
Agronomy of UFSM, the professors involved in the discipline and the researcher who 
writes here. The research will be developed in six stages, involving an exploratory 
study of the didactic material currently used, analysis of the teachers' conceptions 
regarding the didactic material used, as well as their contextualization in said 
discipline, research and planning of experimental activities, analysis of learning 
difficulties , The replanning of activities and finally the final product that will be 
produced and made available in the network, the contextualized didactic material that 
deals with experimental theory and practices, with the purpose of facilitating learning 
and arousing students' interest in learning. The teaching of chemistry was delimited 
for the course of Agronomy as an area of study of this work. This choice was based 
on the experience of the Laboratory of Analytical Chemistry and the perceptions of 
teachers in this area, due to the difficulties presented by the students in the learning 
process. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta pesquisa delineou-se a partir da vivência como técnica de laboratório do 

setor de Química Analítica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Em 

observações nos laboratórios e conversas com professores das disciplinas práticas e 

teóricas, percebeu-se as dificuldades dos estudantes, em compreender alguns 

conceitos, a sequência lógica e a aplicabilidade dos conteúdos desenvolvidos nas 

disciplinas de química para a área das ciências rurais. As aplicações que serão 

desenvolvidas no decorrer deste trabalho visam melhorar a percepção dos discentes 

da disciplina QMC1032 Química Agronomia, ministrada no campus sede da UFSM. 

Ressalta-se que a maioria dos estudantes quando ingressam em Instituições 

de Ensino Superior não tem vivência em laboratórios de química, pois as diferentes 

modalidades de ingresso contribuem para uma maior heterogeneidade das turmas. 

Isto muitas vezes torna-se um problema para os professores. Além disso, faz-se 

necessário despertar o interesse dos estudantes pelo aprendizado de química. 

Assim buscou-se adequar as práticas de laboratório, bem como o material didático 

utilizado para dar significado aos conteúdos desenvolvidos na disciplina de Química 

Agronomia. 

Esta dissertação está estruturada em 6 itens onde as problematizações 

pretendem contribuir para responder o problema de pesquisa proposto. No item 1, 

introduzimos a temática da pesquisa contextualizando as tecnologias e suas 

implicações na aprendizagem, o contexto do ensino de química para áreas afins, 

também é apresentado neste item o problema de pesquisa. 

No item 2, são apresentados os objetivos, geral e específicos. No item 3, com  

base nos referenciais teóricos pesquisados, apresentamos o estado da arte 

abordando a importância da experimentação em química, baseada na 

contextualização e na problematização. Além disso, o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), como forma de melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem. São apresentadas, também, a importância da produção de material 

didático contextualizado, como forma de promover a mediação pedagógica, para 

que ocorra a transformação dos saberes segundo a Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel. 

Ao longo do item 4, são traçados os encaminhamentos metodológicos 

apresentando a sistematização das etapas da pesquisa, a descrição dos sujeitos 
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envolvidos, os instrumentos de coleta de dados, bem como a organização e análise 

dos dados. 

No item 5, são apresentados e discutidos os resultados obtidos, a partir de um 

questionário que investigou as concepções, uso e produção de material didático 

pelos professores da disciplina, bem como questionamento quanto ao uso 

(interesse) de material didático digital e impresso, a serem desenvolvidos nessa 

dissertação. Discutem-se ainda as percepções dos estudantes quanto aos materiais 

propostos e sua possível contribuição para o aprendizado de química.  

Encerramos a dissertação apresentando as considerações finais, decorrentes 

das observações e experiências vivenciadas, bem como as referências que 

embasam esse trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

A escolha do tema da pesquisa para a dissertação ocorreu a partir da vivência 

como técnica de laboratório, do setor de Química Analítica da UFSM e por meio de 

conversas com os professores desta área, em virtude das dificuldades apresentadas 

pelos estudantes no processo de aprendizagem, no decorrer de suas disciplinas. 

Os sujeitos da pesquisa deste estudo são os estudantes do primeiro semestre 

do curso de Agronomia da UFSM, que estão cursando a disciplina Química 

Agronomia – QMC1032, oriundos do Ensino Médio e os docentes da referida 

disciplina. 

Observamos que a fragmentação do conhecimento, proporcionado por meio 

de disciplinas isoladas e descontextualizadas, que não contemplam a integração do 

conteúdo das disciplinas do ciclo básico e profissionalizante, são provavelmente, a 

causa da falta de interesse dos estudantes pela disciplina, o que leva a dificuldade 

na aprendizagem. 

Rocha e Lucas (2015) ressaltam que:  

[...] embora o conhecimento e o uso de recursos tecnológicos sejam 
considerados de extrema importância, deve-se atentar para o fato que os 
mesmos devem servir de apoio aos processos de ensino e de 
aprendizagem e, sobretudo, facilitar o diálogo entre professores e 
estudantes, não devendo ser confundido como um antídoto para falta de 
interesse  nas salas de aula. 

Trabalhar com o cenário educacional atual, implica, necessariamente, em 

contextualizá-lo, social e culturalmente em uma nova sociedade denominada por 

Castells (1999) como “sociedade em rede”, para então compreender a dinâmica 

econômica e social da nova era da informação, assim como suas estruturas e 

exigências. 

Neste ponto de vista os autores salientam que não só o uso das TIC , mas 

também as redes sociais tem potencial facilitador da aprendizagem, muitas vezes o 

professor necessita rever sua metodologia de ensino, buscando contextualizar e 

problematizar os conteúdos trabalhados. 

Os estudantes tornam-se motivados a participar e aprender na medida em 

que se sentem parte do processo. A interação e interatividade proporcionadas pelo 
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uso de recursos tecnológicos proporcionam a inovação necessária ao fazer 

pedagógico. O uso das tecnologias digitais, bem como das redes sociais no contexto 

educacional proporciona oportunidades adicionais aos estudantes, expandindo os 

limites da sala de aula, podendo reverter também o distanciamento que possa 

ocorrer entre estudante e professor (GABINI; DINIZ, 2009). 

1.2 CONTEXTO DO ENSINO DE QUÍMICA PARA ÁREAS AFINS 

A falta de contextualização no ensino pode influenciar na aprendizagem dos 

estudantes, visto que os mesmos não vem aplicabilidade desses para sua formação 

profissional. A contextualização do ensino de química tem sido proposta por diversos 

autores como um elemento de facilitação do aprendizado, a medida que proporciona 

aos estudantes compreenderem os conceitos e aplicá-los no seu dia-a-dia (SILVA, 

MARCONDES, 2010; WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013). 

Nesse sentido, os conteúdos de química tem papel fundamental na formação 

dos estudantes, pois é uma ciência que apresenta grande impacto nas diversas 

áreas do saber, como na medicina – melhoria dos tratamentos de saúde; na 

farmácia – desenvolvimento de novos fármacos; nas engenharias – desenvolvimento 

de novos materiais; na agronomia – desenvolvimento de fertlizantes e agrotóxicos, 

conservação dos recursos naturais e muitas outras áreas (BROWN; LEMAY, 

BURSTEN, 2014). 

Podemos afirmar que a química é uma disciplina essencial para o curso de 

Agronomia, pois este requer várias outras áreas do conhecimento para resolver 

problemas e/ou melhorar a complexidade do sistema agrícola. A Agronomia e a 

química andam juntas em toda a cadeia da produção agrícola, que vai desde a 

escolha das sementes, manejo do solo, passando pelo plantio até a comercialização 

do produto. 

Assim, a abordagem da química no cotidiano da agricultura pode contribuir 

para despertar o interesse dos estudantes no aprendizado de química, bem como 

possibilitar a esses transformar seus conhecimentos empíricos em conhecimentos 

científicos, colaborando para uma aprendizagem significativa. 

Desta forma surge à questão de pesquisa e os objetivos traçados para esse 

trabalho, conforme serão apresentados a seguir: 
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1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

Materiais didáticos diferenciados e contextualizados podem despertar o 

interesse, a motivação e consequentemente potencializar o aprendizado dos 

estudantes da disciplina QMC 1032 – Química Agronomia? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Potencializar o uso pedagógico das TIC na disciplina de Química Agronomia a 

partir do replanejamento do material didático. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar qual o tipo de material didático utilizado atualmente na disciplina, 

junto aos professores da mesma; 

 Verificar junto aos professores que trabalham ou trabalharam nos últimos 

cinco anos com a disciplina QMC 1032, suas concepções e a utilização de 

material didático, através de um questionário on line, com questões 

abertas e fechadas; 

 Efetuar a problematização e planejar a produção do material didático na 

forma digital e impressa que atenda as expectativas dos estudantes; 

 Coletar a opinião dos estudantes através de um questionamento quanto às 

dificuldades de aprendizagem e a contextualização das práticas, assim 

como verificar se estas despertam interesse e motivação em relação ao 

aprendizado; 

 Disponibilizar o material produzido aos professores, para aplicação. 

 

A seguir são apresentados os referenciais teóricos que embasam este 

trabalho, abordando as contribuições das tecnologias no ensino, por meio do uso de 

novas estratégias problematizadoras e ferramentas da WEB 2.0 (como as redes 

sociais), assim como discutir a importância da produção de material didático 

contextualizado para as áreas das ciências rurais como forma de promover a 

aprendizagem significativa.  
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3 ESTADO DA ARTE 

3.1 POR QUE PRODUZIR MATERIAL DIDÁTICO MULTIMÍDIA? 

É comum que muitos estudantes, tanto do Ensino Médio como do Superior 

tenham dificuldades para aprender determinados conteúdos de química, sendo os 

mais frequentes: soluções, estequiometria, pH, equilíbrio químico e soluções 

tampão. Em parte, essas dificuldades podem ser explicadas tendo em vista a falta 

de interesse dos estudantes, a repetição e a maneira como os conteúdos são 

trabalhados em aula (CÁRDENAS, 2006). 

Apesar da maioria dos professores acreditarem que as atividades 

experimentais de química sejam algo motivador para os estudantes, o que tem se 

mostrado eficiente é a problematização, a contextualização e a observação durante 

o experimento (GONÇALVES; MARQUES, 2006). A experimentação por si só, bem 

como o uso das TIC não é a saída para a aprendizagem significativa, é necessário 

adoção de ações pedagógicas em sala de aula, em que haja intenções claras e 

coerentes no contexto em que os estudantes estão inseridos. 

Empregar novas tecnologias no ensino não implica em sucesso no 

aprendizado. Acima de tudo, é necessário haver motivação e empenho das pessoas 

envolvidas com a nova ferramenta, dando oportunidade ao surgimento de uma nova 

maneira de ensinar e aprender (CASTRO et al., 1997). 

No Brasil, a introdução de novos materiais no ensino, como a utilização do 

vídeo e do computador, ocorreu a partir dos anos 70, isto gerou inúmeros outros 

termos: recurso audiovisual, tecnologia educacional, comunicação educacional, 

multimeios, etc. Especificamente em relação aos recursos com tecnologias mais 

sofisticadas, é comum falar-se, hoje, em novas tecnologias ou tecnologias da 

informação e comunicação (BORGES, 2012). 

Segundo Kenski (2013), estamos acostumados a nos referir a tecnologias 

como aparelhos e equipamentos, mas na verdade diz respeito a outras coisas além 

das máquinas. O conceito de tecnologia engloba a totalidade das coisas que a 

engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas 

formas de uso e aplicações. Como exemplos próximos temos: o quadro negro, os 

óculos, o papel e a caneta que facilitam o aprendizado da espécie humana. 

Atualmente, a utilização das TIC no ensino, constitui o pilar essencial para a 
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aquisição, transmissão e consolidação de conhecimentos, em todas as disciplinas, 

do Ensino Fundamental ao Superior. Estas tecnologias oferecem potencialidades 

indiscutíveis e essenciais para o sucesso educacional. Sua utilização abre caminhos 

para um novo paradigma educacional, centrado na descoberta por parte do 

estudante, trazendo um olhar crítico ao velho método de transmissão de 

conhecimentos centrado essencialmente no professor. É neste contexto, que as TIC 

assumem um papel importante na medida em que contribuem para o enriquecimento 

contínuo de saberes (BORGES, 2012). 

Considerando que os estudantes que chegam à universidade possuem 

diferentes níveis de conhecimento, faz-se necessário que os conceitos sejam 

abordados de maneira contextualizada para que os mesmos percebam a 

aplicabilidade do que estão aprendendo à suas vivências e atividades inerentes ao 

curso.  

Assim, cabe ao professor desempenhar o papel de desafiador, para com isso 

incentivar e manter o interesse dos estudantes na construção do conhecimento, pois 

a simples exposição de informações desconexas, descontextualizadas não instiga o 

interesse do estudante tão pouco promove a aprendizagem. 

Por outro lado, se as TIC contribuem para a melhoria do aprendizado, trazem 

também novas exigências ao trabalho professor. Conhecer estas tecnologias, 

identificar limites e possibilidades de uso, desenvolver novas metodologias para os 

processos de ensino e aprendizagem são algumas das funções que hoje são 

exigidas ao professor (FELDKERCHER; MATTHIAS, 2011). 

Assim surge a pergunta, está o professor preparado para tais exigências? 

Para que ele possa melhorar sua performance docente, uma de suas atribuições 

merece atenção redobrada – seu papel na mediação pedagógica. Para Mallman, 

(2010) esta mediação pedagógica faz sentido na captura das ações e operações 

realizadas pelos professores e estudantes. A mediação pedagógica é potencializada 

na medida em que os humanos (professores, estudantes, tutores) e não humanos 

(artefatos didático-pedagógicos impressos e hipermidiáticos) estão aliados, em torno 

dos objetivos a serem alcançados no processo ensino-apendizagem. 

A mediação pedagógica quando orientada pela problematização, 

investigação, diálogo e resolução de problemas, requer, por princípio, uma 

performance e não uma representação (MALLMANN, 2010). A elaboração de 

material didático envolve um processo de transformação dos saberes sábios em 
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saberes a ensinar. Considera-se que requer uma performance docente constituída 

por três eixos fundamentais, intimamente articulado pela vigilância investigativa em 

torno do fazer: competência (saber), autonomia (poder) e desejo (querer) 

(MALLMANN, 2010). 

Os professores-autores assumem uma modalidade profissional específica e 

intensa quando se envolvem na produção dos saberes a ensinar. Isso implica em 

investigar o fazer em três dimensões que se complementam na perspectiva de um 

acoplamento: saber fazer, poder fazer e querer fazer (STIEH; SELAU; LOPES, 

2014). 

Diante disso, a produção de material didático é de grande relevância, pois 

possibilita a escolha de conteúdos que apresentam maior grau de dificuldade para 

os estudantes, exigindo um movimento de transposição do saber sábio para o saber 

ensinado. 

Considerando a importância do conhecimento prévio na construção do 

conhecimento novo, Ausubel et al. (1980) propõe que a aprendizagem deve 

acontecer a partir do que o estudante já conhece, ou seja, o ensino deve partir de 

uma estrutura cognitiva que o estudante já possui para facilitar a aprendizagem. 

Quanto mais relacionado ao conteúdo a ser aprendido for o material didático, maior 

será o significado deste para o estudante e assim, de forma mais eficiente ocorrerá a 

aprendizagem. 

Nesta perspectiva, este trabalho visa diminuir a lacuna existente entre as 

disciplinas do ciclo básico de formação, especificamente a química, e as disciplinas 

profissionalizantes, salientando a importância e necessidade de produzir e adaptar o 

material didático para que possa ter significado ao estudante. 

Segundo Borges (2012) existe uma diversidade de expressões que, 

normalmente, estão associadas ao que chamamos aqui de materiais didáticos. Entre 

estas, podemos citar os materiais, recursos ou meios de ensino. Além destes, há os 

recursos didáticos, materiais ou recursos pedagógicos. Estas expressões são 

frequentemente encontradas na literatura educacional e quase sempre estão 

associadas aos recursos tradicionais mais utilizados como: textos, material de 

laboratório e objetos já existentes. Estes utilizados há muito tempo no ensino.  

Para Borges (2012) o material didático não é um mero auxiliar, ele pode, ou 

talvez deva, interferir na relação professor/estudante/conhecimento, atuando como 

mediador do processo ensino-aprendizagem. Mallmann (2010) aborda a mediação 
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como um conceito importante em educação. Isto se deve as relações estabelecidas 

na esfera professor/estudante/conhecimento, a que Chevallard (1991) denomina de 

triângulo didático. Os mediadores modificam ações e são fundamentais para o 

desenvolvimento cognitivo, a resolução de problemas, além de contribuir para a 

melhoria da comunicação e para a potencialização da colaboração e da interação 

dos envolvidos no processo. 

Com isso, a autora salienta que os materiais didáticos adquirem um caráter 

mediador fundamental no processo de ensino-aprendizagem, juntamente com as 

ações do professor, quando este é capaz de mudar sua metodologia, visando 

adaptar os conteúdos, à realidade e levando em conta a vivência dos estudantes.  

Muito se tem discutido sobre o papel das tecnologias como elemento de 

mediação, visto que essas têm apresentado diferentes possibilidades de uso em 

toda esfera educacional. Entretanto, em termos de aprendizagem, é o potencial 

educativo e a maneira como o professor fará o uso das tecnologias e do material 

didático que poderão ser os diferenciais no processo de ensino e aprendizagem 

(BORGES, 2012). 

Outro aspecto importante no processo de aprendizagem diz respeito a 

metodologia da resolução de problemas. Esta metodologia é relativamente recente 

sendo descrita em trabalhos apenas nas últimas décadas, como afirmam Goi e 

Santos (2003). Segundo as autoras os problemas constituem-se de desafios que 

instigam nossa capacidade de criar, decodificar informações, estabelecer e planejar 

procedimentos adequados para a sua resolução.    

Por outro lado, Leite e Esteves (2006) abordam o contexto tradicional da sala 

de aula, em que a aprendizagem tende a ocorrer do abstrato para o concreto, onde 

inicialmente são introduzidos conceitos e logo após resolvidos problemas de 

aplicação. 

No ensino orientado pela resolução de problemas, o problema surge em 

primeiro lugar, no início do processo de aprendizagem, onde o estudante é 

conduzido a partir do conhecido para o desconhecido, pois na medida em que 

resolvem problemas adquirem uma compreensão dos princípios científicos que se 

encontram implícitos a eles (LEITE; ESTEVES, 2006). Assim, como abordam as 

autoras, a resolução de problemas vai além da aprendizagem conceitual, favorece 

também o desenvolvimento de competências específicas de uma determinada área, 

além de competências gerais relacionadas a tomadas de decisões, aprender a 
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aprender, utilização de informações, autonomia e criatividade. 

Os estudantes devem ser estimulados a adquirir o hábito de proporem-se 

problemas e resolvê-los como forma de aprender (ECHEVERRÍA; POZZO, 1998). 

Nessa perspectiva o autor acredita que resolver problemas implica em fazer com 

que os estudantes adquiram hábitos e atitudes para enfrentar a própria 

aprendizagem como um problema, para o qual deve ser encontrada uma resposta. 

A resolução de problemas pode ser uma estratégia eficaz para ser 

desenvolvida em todos os níveis do sistema educacional e, como apontam 

Echeverría e Pozzo (1998), deveria fazer parte do componente curricular das mais 

diversas áreas do conhecimento.  

O ensino por resolução de problema significa planejar situações para que os 

estudantes consigam buscar estratégias adequadas para sua resolução, mas faz-se 

necessário usar esta metodologia rotineiramente, incorporando-a no dia a dia para 

que os estudantes desenvolvam atitudes inerentes as atividades científicas, como 

por exemplo, questionar, elaborar e resolver problemas, é indispensável também 

relacionar o conhecimento científico com os desafios vivenciados no dia a dia 

(ECHEVERRÍA; POZZO, 1998). 

Leite e Esteves (2006) apontam para estudos que demonstram que a 

aprendizagem por resolução de problemas, produz resultado positivo para os 

estudantes quer em aprendizagem de conceitos ou no desenvolvimento de 

competências. Embora haja algumas dificuldades iniciais de adaptação ao uso desta 

metodologia. 

Os autores assinalam  também,  que algumas dificuldades apresentadas pelo 

professor ao fazer uso desta metodologia, diz respeito a não interferência nas 

questões problemas a abordar, no fornecimento adequado de fontes de informações 

e também a integração dos recursos utilizados, como por exemplo, laboratórios, que 

devem servir de instrumento de apoio a resolução de problemas (LEITE; ESTEVES, 

2006). 

Leite e Esteves (2006), evidenciam também que os professores que utilizam 

esta metodologia afirmam haver maior aproximação e interação entre estudantes e 

professor, resaltando que há o compartilhamento do entusiasmo dos estudantes na 

medida em que suas descobertas durante a resolução de problemas, minimizando 

assim  as dificuldades citadas, o que corrobora com o que diz Goi, Santos (2008). 
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4 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste estudo empregamos a metodologia de pesquisa de natureza 

qualitativa, exploratória quanto aos objetivos, utilizando-se da pesquisa-ação quanto 

aos procedimentos técnicos. A pesquisa ação pode ser definida como: 

... um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo (THIOLLENT, 1985, p. 14). 

A pesquisa proposta está concebida como uma pesquisa-ação, por 

caracterizar-se como “uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de 

pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a 

prática” (TRIPP, 2005, p. 447). 

Ainda, em relação aos princípios metodológicos a serem utilizados, segundo 

Malheiros (2011), as pesquisas qualitativas tentam compreender os fen menos pela 

 tica do sujeito, neste sentido, t m como premissa que nem tudo   quantificável e 

que a relação que a pessoa esta elece com o meio    nica e, portanto, demanda 

uma análise profunda e individualizada.  

  pesquisa e plorat ria visa aumentar o conhecimento so re um determinado 

tema ou assunto, possi ilitando a construção de hip teses ou tornar a situação em 

questão mais e pl cita (    EIR S, 2011).  inda conforme o autor, o principal 

o jetivo da pesquisa-ação   aumentar o conhecimento acerca de um determinado 

assunto e costuma ser constru da em duas etapas: na primeira compreende-se a 

realidade e o conte to do pro lema e, na segunda, se implementa a intervenção, 

baseada em uma hip tese de solução para o que foi identificado no diagn stico.   

Os sujeitos da pesquisa serão estudantes do primeiro semestre, do Curso de 

Graduação em Agronomia, da Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil, no 

decorrer do primeiro e segundo semestres do ano de 2016. Fazem parte da 

pesquisa ainda, os professores envolvidos na disciplina Química para Agronomia - 

QMC 1032, e a pesquisadora do referido projeto. 

Na perspectiva da pesquisa-ação o presente trabalho foi organizado em 6 

etapas, com execução conforme descrito abaixo: 

 



23 

 

 

 

Etapa I - Análise do tipo de material didático utilizado atualmente como livros 

didáticos e apostilas na disciplina QMC 1032, Química Agronomia, verificando se 

existe contextualização com a realidade do mundo do trabalho do profissional da 

Agronomia, esta etapa realizou-se entre os meses de  novembro/dezembro de 2015.  

Etapa II - Estudo exploratório através aplicação de um questionário eletrônico, 

tipo survey, com questões abertas e fechadas para coletar a opinião dos professores 

de química que ministram / ministraram aulas no curso de Agronomia nos últimos 

cinco anos, suas percepções e a preparação de material didático. 

Etapa III - Pesquisa e planejamento de atividades experimentais 

contextualizadas e problematizadas para a disciplina de Química Agronomia. 

Etapa IV - Levantamento das dificuldades para os estudantes na referida 

disciplina, bem como a importância da contextualização para seu aprendizado e 

futura prática profissional. Para isso foi aplicado um questionário com perguntas 

abertas e fechadas para os estudantes no final do semestre letivo. 

Etapa V - Com base nos dados iniciais coletados, buscou-se a reflexão e o 

replanejamento dos materiais didáticos contextualizados. 

Etapa VI - Disponibilização dos materiais desenvolvidos para professores da 

UFSM bem como na rede social Facebook, no Grupo de Materiais e Novas 

Tecnologias Educacionais (MeNTE). 

•Análise do tipo de 
material didático 
(MD) 

Etapa 1 

•Investigação da 
concepção dos 
docentes em 
relação  ao MD 

Etapa 2 

•Pesquisa e 
planejamento das 
atividades 
experimentais 

Etapa 3 

•Análise das 
dificuldades de 
aprendizado 

•Avaliação das 
práticas propostas 

Etapa 4 

•Reflexão e 
replanejamento do 
MD produzido 

Etapa 5 

•Disponibilização 
do MD 
desenvolvido na 
rede 

Etapa 6 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No mês de março de 2016, foi executada a Etapa II da pesquisa, envolvendo 

o grupo de professores de química que ministra / ministrou a disciplina QMC 1032, 

nos últimos cinco anos. Esta etapa consistiu na realização de um estudo 

exploratório, no qual, os professores foram convidados a responder um questionário 

eletrônico com o objetivo de investigar suas concepções, uso e produção de material 

didático na referida disciplina. O questionário do tipo survey (APÊNDICE A), 

composto por questões abertas e fechadas e de natureza quali-quantitativa, foi 

elaborado a partir da ferramenta Formulário do Google Drive e enviado por e-mail 

aos professores, cujos endereços foram obtidos a partir do banco de dados da 

Universidade. A seguir serão apresentados e discutidos os resultados obtidos. 

Foram enviados 05 (cinco) formulários, obtendo uma taxa de resposta de 

100%. Entre os respondentes 60% eram do sexo masculino e 40% do sexo feminino, 

com idades entre 35 e 45 anos. Os respondentes são todos professores efetivos e 

possuem, em média, 6 anos de experiência na instituição. Os cinco professores 

respondentes possuem graduação em Química Industrial e um é graduado também 

em Química Licenciatura. 

Com a finalidade de introduzir a temática do estudo, os professores foram 

questionados sobre o que entendem por material didático, todos os respondentes 

entendem que material didático é constituído por recursos de apoio a disciplina, 

tanto teórica quanto prática, como por exemplo, livros, apostilas e artigos científicos. 

Essa questão foi colocada estrategicamente no início do questionário, com a 

finalidade de diagnosticar a percepção dos professores sobre o conceito e o papel 

do material didático no ensino. 

Para Freitas (2015) uma maneira de transpor a barreira do que é ensinado em 

sala de aula, geralmente atrelado a livros didáticos que muitas vezes são 

descontextualizados, seria a produção de material didático específico, elaborado 

pelo próprio professor. Nesta mesma linha os autores Montenegro e Fernandez 

(2015), salientam que o professor possui capacidade para transformar o 

conhecimento que possui do conte do em “formas pedagogicamente poderosas e 

adaptadas” à diversidade dos estudantes, tornando assim o material didático 

contextualizado proporcionando uma maior interação dos estudantes com o 

conteúdo a ser desenvolvido. 
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Na questão subsequente, foi perguntado aos professores se enquanto 

estudantes de graduação cursaram alguma disciplina voltada à elaboração de 

material didático em química. Dos cinco respondentes, apenas um afirmou ter 

cursado disciplina com tal finalidade. Para reforçar essa ideia, segundo Freitas 

(2015), em resultados de estudos realizados por Mallmann (2006) demonstram que 

os currículos dos cursos de Licenciatura não são contemplados com disciplinas 

voltadas a produção de material didático, o que de certa forma dificulta a inserção do 

professor no mundo da criação, para desenvolver seu próprio material didático.  

Cabe salientar também que a formação dos demais professores é em 

Química Industrial, curso que não apresenta cunho pedagógico, e sim técnico, 

portanto não oferece disciplinas voltadas a elaboração de material didático. Com 

isso, o profissional formado tanto em Química Licenciatura, como e Química 

Industrial, ao ingressar no magistério superior, poderá encontrar limitações ao 

elaborar seu material didático, devido a falhas na grade curricular de sua formação 

inicial. Ao mesmo tempo terá vantagem ou desafio ao deparar-se com estudantes 

que dominam uma variedade de recursos tecnológicos e, portanto, aptos a participar 

de novos desafios mediados por estratégias e ferramentas da WEB 2.0 como as 

redes sociais, por exemplo. 

Ao responder o questionamento, se enquanto professor da instituição 

frequentou ações de formação para elaboração de material didático em química, 

todos os professores responderam que não. Com esta negativa, fica evidente a 

importância de ações de capacitação para os professores da instituição, voltados à 

produção de material didático. 

Embora a discussão sobre material didático se faz presente, na maioria das 

vezes, na Educação a Distância (EaD), onde se analisam suas funcionalidades e 

produção, esta discussão deve ocorrer também, com relação ao ensino presencial, 

como salientam Mallmann e Catapan (2006), onde requer um investimento 

profissional do professor através de cursos de capacitação para elaborar seu próprio 

material didático. 

Para Rezzadori e Cunha (2005), a rotina faz com que o professor repita na 

maioria das vezes a mesma metodologia e utilize os mesmos recursos em suas 

aulas, a mudança da prática pedagógica pode dar-se a partir da produção de 

material didático a ser utilizado em sala de aula, uma vez que, esta tarefa coloca o 

professor diante de escolhas e adequações que irão melhorar sua prática docente. 
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Feldkercher e Vieira (2011) também salientam a importância não somente para 

professores que atuam na EaD mas também para professores que atuam na 

educação presencial, a formação para o uso adequado das tecnologias, incluindo a 

elaboração de material didático. 

As autoras salientam que a formação de professores para uso das 

tecnologias da informação e comunicação promove o entendimento de que as 

mesmas proporcionam valiosas possibilidades de ensino, aprendizagem, pesquisa e 

também na produção e divulgação de conhecimentos. Segundo Borges (2012) o 

conhecimento é a expressão da realidade tanto histórica quanto social, cultural e 

ainda articula o diálogo entre professor e estudante. 

Ao serem questionados se utilizam material didático nas aulas da disciplina 

QMC1032, Química Agronomia, todos os respondentes disseram que sim. 

Quando questionados em que tipo de atividades você utiliza material didático, 

os respondentes afirmam que utilizam o material, tanto como apoio as aulas práticas 

quanto teóricas. 

Em relação ao tipo de material didático utilizado nas aulas da disciplina QMC 

1032, os respondentes apontam o uso de materiais diversos, conforme pode ser 

observado no Gráfico 1, a seguir. 

 

Gráfico 1 – Tipo de material didático utilizado pelos professores 
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de recursos audiovisuais vem sendo discutida e incorporada há algum tempo  ao 

ensino de ciências, mas o professor como interlocutor, deve ter claro os objetivos a 

serem alcançados com o uso desta tecnologia. O uso do vídeo sem um propósito 

claro não faz sentido, mas se for bem planejado pode ser um grande aliado do 

professor para despertar o interesse e motivação dos estudantes. 

Para Aquino e Santos (2011), existe uma resistência dos professores em 

adotar o vídeo como ferramenta para o ensino de química. Muitos justificam não ter 

formação específica para elaborá-los. Por outro lado, não há grande disponibilidade 

de vídeos que façam relação com os conteúdos previstos nos programas das 

disciplinas e quando existem muitas vezes são longos e se usados sem 

problematização não produzem conhecimento.  

Por outro lado, o uso de podcast e jogos não foram mencionados pelos 

professores. Segundo Silva, Ellensohn e Barin (2016), a maioria dos docentes, não 

faz uso de jogos como instrumento de flexibilização ou potencialização da 

aprendizagem, o que reforça o descrito por de Grove, Bourgonjon e Looy (2012) que 

afirmam que o uso de jogos digitais na educação ainda está em fase de 

desenvolvimento, sendo necessário que os docentes ampliem suas crenças e 

atitudes em relação a estes. 

Ensinar, através de jogos, implica em estimular o raciocínio lógico, o 

desenvolvimento psíquico e intelectual, a criatividade e também a afetividade do 

estudante. Os jogos consistem na combinação do conteúdo instrucional, com 

habilidades que o que o estudante deve adquirir durante o processo, exercitando a 

tomada de decisões. Quando as decisões são assertivas, promovem a satisfação, 

aumentam o interesse, porém quando não obtém êxito, requer uma revisão de 

conduta, mudança de estratégias visando maior engajamento do estudante no jogo 

para alcançar os objetivos educacionais, a aprendizagem (SILVA; ELLENSOHN; 

BARIN, 2016). 

Com relação aos podcast, os estudos na literatura relatam experiências de 

alguns professores em sala de aula o que demonstra que este está sendo mais 

explorado na área de ensino atualmente, mas poucos professores o adotam como 

elemento de mediação pedagógica. 

Freire (2015) salienta que a oralidade tecnológica do podcast tem como 

vantagem propiciar acesso em momentos distintos, de acordo com os horários 
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escolhidos por quem os utiliza, facilitando assim o trânsito de informações entre “os 

sujeitos que se educam em instituições de ensino”. 

Para o autor, a tecnologia do podcast está apta a ser utilizada para fins de 

trânsito informativo na educação formal em seus diversos níveis, no entanto a 

apropriação desta tecnologia encontra-se pouco desenvolvida, apesar de existirem 

pesquisas que abordem diversos aspectos educativos do podcast, restringe-se á 

simples citação de tais possibilidades de utilização, como visto no estudo de 

Carvalho, Aguiar e Maciel (2009, p. 97). 

Podemos observar que o livro didático e a apostila são os recursos mais 

utilizados pelos professores, dentro desta perspectiva Rezzadori e Cunha (2005), 

salientam que o livro didático é importante, porém deve ser um auxiliar e não 

ferramenta única do professor em sala de aula.  

[...] O livro didático tem assumido a primazia entre os recursos didáticos 
utilizados na grande maioria das salas de aula do Ensino Básico. 
Impulsionados por inúmeras situações adversas. Grande parte dos 
professores brasileiros o transformaram no principal ou, até mesmo, o único 
instrumento a auxiliar o trabalho nas salas de aula [...] (SILVA, 2012, 
p. 806). 

No Ensino Superior, o livro didático e os artigos científicos, constituem-se 

como as principais ferramentas do professor para apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem, senão as únicas. No entanto é necessário que o professor 

experimente outros recursos e estratégias pedagógicas para trabalhar conceitos 

químicos, desempenhando verdadeiramente seu papel de educador, comprometido 

com a aprendizagem de seus estudantes. O professor tem também a tarefa de 

envolver os estudantes em discussões e soluções de problemas, podendo produzir 

materiais didáticos que contemplem uma mudança metodológica do seu fazer 

(REZZADORI; CUNHA, 2005). 

A questão “Você utiliza material didático elaborado por outro professor, por 

quê?” foi aberta, permitindo que os participantes expusessem suas percepções 

sobre o motivo da utilização de material elaborado por outros colegas. Apenas um 

respondeu que não. 

De forma geral, os relatos expressaram que na maioria das vezes, ao assumir 

a disciplina, o professor apenas revisa o material, pois entende que o mesmo 

contempla o programa da disciplina ou considera que as técnicas utilizadas nas 

aulas práticas já estão consolidadas, como podem ser observados abaixo: 
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Pois quando assumi esta disciplina acompanhei o material já utilizado por 
outro colega. A cada semestre reviso o conteúdo e faço adaptações 
(Prof. 1). 

O material está bem elaborado e atende ao programa da disciplina (Prof. 2). 

Utilizo e atualizo materiais (apostila) empregados por professores no 
passado em função das técnicas utilizadas já estarem estabelecidas nos 
laboratórios de ensino (Prof. 3). 

Como forma de complementação do material (Prof. 4). 

No entanto, o professor na maioria dos casos, desconsidera fatores 

importantes como a contextualização dos conteúdos e práticas de laboratório 

propostos visando a formação necessária ao futuro profissional, adotando o mesmo 

material didático para cursos das mais diferentes áreas, como por exemplo: a saúde, 

exatas e rurais. 

Como afirma Esteves (2008), a prática docente nas universidades é 

comumente centrada no docente e nos conteúdos, não ocupando-se nem com a 

forma como o estudante aprende, seus interesses e conhecimentos prévios, nem 

com sua área de formação. Nesse sentido, observa-se que o Material didático único, 

para todos os cursos, não atende as particularidades e especificidades de cada um, 

podendo levar ao desinteresse do estudante, que não vislumbra a aplicabilidade dos 

conteúdos em sua área de formação, e consequentemente pode acarretar em 

problemas de aprendizagem. 

Kenski (2013, p. 77) salienta a importância da integração entre docentes, que 

possam se reunir, não necessariamente no mesmo local, para o desenvolvimento e 

a produção de conteúdos e matérias didáticos, projetos e outras ações e inovações 

que a ação coletiva possa arquitetar no sentido de ampliar as bases do ensino e 

aprendizagem. 

Por outro lado, Mallmann (2008), afirma que o professor ao ser autor de seu 

material didático aprimora a performance docente,  na medida que coloca em prática 

a transposição de saberes e aproxima o saber científico do saber a ser ensinado, 

contextualizando as teorias e seus pré-supostos a área de aplicação. Estas 

habilidades contemporâneas são fundamentais para integrar as tecnologias na 

educação e desenvolvimento de capacidades intelectuais para criação e 

compartilhamento de inovações pedagógicas. 
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Quando a ordada a questão: “Voc  ela ora o Material didático que utiliza nas 

aulas da disciplina Q C 1032 (Qu mica  gronomia)?” 80% dos professores afirmam 

que sim. Dentre os materiais produzidos foram citados apostilas e testes 

diagnósticos. Sabemos que nem sempre o professor tem tempo disponível para 

elaborar seu material didático, (roteiro para aulas práticas ou apostilas), buscar 

práticas de laboratórios contextualizadas, que priorizem a formação básica em 

química e, ao mesmo tempo, integre- as com as disciplinas profissionalizantes. Por 

esse motivo, normalmente utiliza material elaborado por colegas, como já 

observamos em questionamento anterior. 

Por outro lado, percebe-se que muitas vezes o professor considera uma 

simples adaptação ou modificação de um roteiro de aula prática como “ela oração 

de material didático”. Isso o faz pensar em produção, o que   um erro, pois segundo 

Souza, Torres e Amaral (2010) cabe ao professor organizar o conteúdo em uma 

sequencia adequada, levantar os pontos mais relevantes, redefinir os temas e 

apontar caminhos na busca de soluções para que o estudante veja significado no 

que aprende, por isso é tão importante o material didático contextualizado que 

atenda o foco do ensino a que se propõem. 

No entanto, ao minimamente processar o material disponibilizado na rede ou 

por outros professores que já ministraram a disciplina, nem sempre o professor 

considera o contexto de atuação do futuro profissional que está em formação, além 

de muitas vezes, superestimar a capacidade de abstração dos estudantes, 

disponibilizando materiais que não despertam o interesse pelo aprendizado ou que 

estão em um nível conceitual inadequado para a turma a qual se destina. 

Acreditamos que a organização de conteúdos didáticos, baseados em livros e 

experimentação pressupõe uma relação direta com a aprendizagem, desde que 

esses conteúdos se relacionem e possam ser adaptados a fim de envolver os 

estudantes em soluções de problemas. 

Outro dado relevante abordado no questionário foi conhecer a opinião dos 

professores sobre a potencialidade do uso do material didático contextualizado para 

a aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, todos os respondentes afirmam que 

a contextualização contribui de forma mais efetiva para aprendizagem significativa 

dos conteúdos da disciplina.  

É importante ressaltar que a produção de material didático por si só não exclui 

uma aula extremamente conteudista, pois não é só o material que determina a 
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organização e o sucesso de uma aula, mas sim o conhecimento teórico, didático e a 

metodologia usada pelo professor (SANTOS, 2011). 

Com a análise dos materiais didáticos utilizados nas aulas práticas da 

disciplina, constatou-se que são basicamente apostilas impressas, criados nem 

sempre pelo professor que ministra a disciplina, mas muitas vezes por colegas que o 

antecederam nesta tarefa. Este fato nos leva a crer que, com as diversas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão que os professores estão inseridos, muitas vezes 

falta tempo para elaborar seu próprio material didático. 

O tempo que o professor demanda para cumprir seu múltiplos compromissos 

profissionais diante dos estudantes, da instituição de ensino, da sociedade, como 

ressalta Kenski (2013), muitas vezes inviabiliza sua participação em cursos de 

capacitação para auxiliá-lo em sua prática docente. A autora relata que ocorreu um 

salto tecnológico entre a ação do professor universitário como pesquisador inovador 

e como docente, do laboratório a sala de aula há um abismo tecnológico que 

compromete a qualidade do ensino e, consequentemente, da aprendizagem. 

[...] o avanço tecnológico não foi articulado com mudanças estruturais no 
processo de ensino, mas nas propostas curriculares e na formação dos 
professores universitários para a nova realidade educacional. Em muitos 
casos, as IES iniciaram programa de capacitação para o uso de novos 
equipamentos, mas as práticas pedagógicas permaneceram as mesmas ou 

retrocederam (KENSKI, 2013, p. 70). 

A utilização de recursos didáticos elaborados pelo próprio professor pode ser 

uma boa estratégia, desde que tenham um propósito, uma intencionalidade 

educacional dentro do planejamento do professor e que permitam aos estudantes 

discutir o conteúdo trabalhado. Além disso, esses recursos sendo versáteis e 

capazes de contribuir para a construção do conhecimento em uma perspectiva de 

aprendizagem significativa, podem ser utilizados tanto para introduzir novos 

conceitos ativando os conhecimentos prévios do estudante sobre determinado tema 

quanto para sintetizar e estabilizar conceitos abordados durante as aulas (FREITAS, 

2015). 

Quando questionados sobre se utilizariam materiais didáticos digitais (como 

vídeos, ebooks, apostilas com roteiros de aulas práticas, podcast), desenvolvidos 

especialmente para esta disciplina, 60% dos respondentes se mostrou favorável ao 

uso, sendo que 40% diz que o uso estaria condicionado a profundidade do material. 

Com base nessa resposta verificamos a importância da produção de material 
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didático diferenciado, que contextualize e problematize os conteúdos, a fim de torná-

los mais interessante aos estudantes.  

Com isto, percebe-se a receptividade dos professores em utilizar material 

didático criado especialmente para a disciplina QMC1032- Química Agronomia, o 

que nos motivou a realizar este trabalho. Nesta perspectiva buscamos selecionar e 

adaptar práticas de laboratório, voltadas para a área de ciências rurais, a fim de 

tornar o ambiente participativo, desencadeando uma aprendizagem significativa. 

A experimentação no ensino de química pode representar uma boa estratégia 

para a criação de problemas relacionados ao dia a dia do estudante, permitindo, 

além da contextualização, o estimulo e o questionamento a respeito das 

observações feitas, como relatam Silva, Clemente e Pires (2015), comprovando o 

que observamos nas aulas práticas da disciplina, onde os estudantes mostraram-se 

motivados a aprender. 

Com tudo, a experimentação em química, não deve ser tomada como receita 

pronta, e sim adaptada à realidade do perfil profissional do curso a que se destina 

por isso a importância da produção do material didático específico voltado a 

disciplina e ao público alvo. 

5.1 PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

O professor desempenha papel fundamental na formação de um cidadão 

crítico, capaz de avaliar e se posicionar frente aos problemas da vida cotidiana. Uma 

das maneiras de desenvolver essas habilidades é proporcionar aos estudantes, 

práticas educacionais que favoreçam à autonomia, posicionamento e espírito crítico, 

problematizadas por meio de assuntos que remetam a hábitos, rotinas e atividades 

diárias desses, fornecendo assim pressupostos teóricos que propiciem a tomada de 

decisões em relação ao mundo ao nosso redor e também ao mundo do trabalho. 

Considerando, que a maioria dos professores investigados nessa pesquisa 

não desenvolve material didático contextualizado destinado ao ensino da Química 

para o curso de Agronomia, escolheu-se o conteúdo de Equilíbrio Químico, por ser 

este o conteúdo balizador dos itens do programa da disciplina, para a elaboração de 

práticas experimentais com caráter problematizador, buscando assim enriquecer o 

ambiente de ensino e aprendizagem, bem como instigar o interesse dos estudantes 

pelo aprendizado de química. 
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Com o avanço das tecnologias percebe-se que as relações entre os sujeitos e 

desses com o mundo, vêm se modificando aceleradamente, estando essas 

onipresentes em nosso dia-a-dia. No contexto educacional, no entanto, a inserção 

das tecnologias ainda requer grande empenho por parte dos professores e gestores, 

constituindo um grande desafio para educação, pois requer desses não apenas a 

fluência tecnológica, mas também a fluência pedagógica para o uso das tecnologias 

de forma adequada, que favoreça o processo de ensino e aprendizagem.  

Para Moran (2013, p. 30), a gestão das tecnologias passa por três etapas: na 

primeira, as tecnologias são utilizadas para melhorar, facilitar o que já se vinha 

fazendo no ambiente escolar. Na segunda etapa, ocorre à inserção gradual das 

tecnologias ao projeto educacional, como ferramenta de pesquisas e comunicação, 

desenvolvimento de projetos, mas ainda mantém uma estrutura rígida de aulas, 

disciplinas e horários. Já na terceira e última etapa, ocorre o amadurecimento desta 

implantação e as escolas e universidades passam a repensar seu projeto 

pedagógico, reavaliam currículos e metodologias para que se possa flexibilizar a 

dinâmica educacional. 

Com o uso dos recursos digitais na educação, principalmente a internet, para 

a realização de atividades, pesquisas e até mesmo a comunicação entre o professor 

e o estudante, busca-se modificar o perfil passivo e de mero espectador do 

estudante. Estas tecnologias provocam mudanças no ensino, tanto presencial 

quanto à distância, mostrando que é possível aprender estando juntos ou 

separados, e que essa aprendizagem pode ser individual ou colaborativa de forma 

flexível e em rede (MORAN, 2013). 

Para que as tecnologias conduzam a formação de um cidadão crítico e 

autônomo, faz-se necessário que seu uso seja planejado e problematizado por meio 

de recursos educacionais diferenciados, que atendam às necessidades dos 

estudantes, estimulando o seu aprendizado, bem como atividades de estudo que 

proporcionem o desenvolvimento psíquico e intelectual dos aprendentes. Como 

afirmam Alberti e Bastos (2008), a mediação tecnológica deve priorizar um processo 

de ensino-aprendizagem que promova o desenvolvimento do pensamento teórico 

dos estudantes, o raciocínio lógico e a estruturação conceitual necessária a sua 

formação. 

A resolução de problemas aliada ao processo de ensino e aprendizagem 

pode contribuir para o desenvolvimento dos estudantes. Goi e Santos (2009) 
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apontam que um dos principais benefícios da resolução de problemas é propiciar 

aos sujeitos do processo uma aprendizagem ativa, gerando conhecimentos que 

podem ser extrapolados para outras situações em sua vivência quer na academia ou 

no mundo do trabalho. Para os autores, este tipo de proposta incentiva o 

desenvolvimento do raciocínio dos estudantes e os encorajam a discussão e o 

de ate so re “como as coisas funcionam”.  

Assim, foi planejada, testada e sistematizada uma série de experimentos 

químicos para serem realizados nas aulas práticas da Disciplina QMC1032 (Química 

Agronomia), os quais os roteiros podem ser visualizados no Apêndice C.  

Antes de cada aula prática, eram disponibilizados na rede social Facebook ®, 

affordances ou vídeos que problematizassem a prática. Esses materiais foram 

desenvolvidos especialmente para cada um dos experimentos sistematizados. 

Com o material disponibilizado no Facebook ® (Figuras 1 a 4), os estudantes 

eram desafiados a realizar, antes das aulas experimentais, pesquisas prévias em 

relação ao conteúdo que seria desenvolvido. No inicio de cada aula experimental o 

professor conduzia uma discussão sobre o problema proposto, sendo que a 

participação dos estudantes frente aos questionamentos feitos era efetiva, 

demonstrando que esse tipo de abordagem desperta o interesse dos mesmos para o 

aprendizado.  

A seguir apresentamos as problematizações disponibilizadas na rede social. 

 

Identificação de ferro em solo 

  A proposta prática era pautada numa perspectiva de resolução de problemas 

e foi disponibilizada aos estudantes, com pelo menos 2 dias de antecedência, o  

“affordance” A cor do solo, solicitando aos mesmos que realizassem uma pesquisa 

sobre a relação da presença de ferro e a coloração do solo, conforme pode ser 

visualizado na Figura 1. 
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Figura 1 – Affordance postado no Facebook® para problematizar a prática de 
analise qualitativa de Ferro em solo 

 

 

O material proposto visava conduzir os estudantes a reflexão sobre os 

conceitos teóricos abordados em sala de aula e suas aplicações na área de atuação 

- agronomia. Essa dinâmica está de acordo com a teoria da flexibilidade cognitiva, 

visto que procura fundamentar-se em situações concretas para vislumbrar 

aplicações em outras situações problema ou do cotidiano dos sujeitos. 

Após o desafio lançado do Facebook®, na semana seguinte, em aula prática 

de laboratório foram disponibilizadas duas amostras de solo e solicitado que os 

estudantes observassem a coloração das mesmas. Logo após foi perguntado qual 

das amostras teria ferro em sua composição. 

Os estudantes foram participativos, respondendo o questionamento, a maioria 

concluiu que o solo mais avermelhado deve conter maior quantidade de ferro em sua 

composição. Acredita-se que a participação efetiva e espontânea deva-se ao desafio 

lançado no Facebook da turma, que levou os estudantes a realizar pesquisa prévia 

sobre o assunto, e com isso foram capaz de responder ao desafio proposto. 

Nesse sentido, Cleidson afirma que: 

[...] a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de 
problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 
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questionamentos de investigação. Nessa perspectiva, o conteúdo a ser 
trabalhado caracteriza-se como resposta aos questionamentos feitos pelos 
educandos durante a interação com o contexto criado (GUIMARÃES, 2009, 
p. 198). 

  Por outro lado, como afirmam Batinga e Teixeira (2014), o problema é uma 

situação nova que requer a busca de informações para traçar estratégias de 

resolução para que assim se possa testar hipóteses. Possibilitar aos estudantes o 

aprendizado nessa perspectiva, pode facilitar a consolidação do conhecimento 

produzido na memória de longo prazo, pois requer o desenvolvimento do raciocínio  

lógico para  compreender o problema e a mobilização dos conhecimentos teóricos   

que geralmente são insuficientes para resolvê-lo. 

Dando continuidade ao conteúdo programático da disciplina QMC 1032 – 

Química Agronomia, buscou-se contextualizar, dentro da prática agrícola, o equilíbrio 

relativo à água e seus íons (Unidade 3 do Programa da Disciplina – ANEXO A). 

Nesse sentido, escolheu-se explorar o pH do solo e os indicadores naturais de pH, 

sendo as problematizações propostas apresentadas a seguir. 

 

Indicadores naturais de pH 

 A proposta prática foi desenvolvida no viés da resolução de problemas, que 

segundo Goi e Santos (2003) auxilia na promoção do conhecimento químico, visto 

que proporciona o desafio, a investigação, a criação e a decodificação de 

informações. 

Assim, para introduzir o assunto disponibilizou-se com 2 dias de antecedência 

o affordance “A química na Agricultura”, solicitando aos estudantes que 

realizassem uma pesquisa sobre como o solo afeta a cor das hortênsias, para  

poderem auxiliar o seu Benedito (Figura 2). 
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Figura 2 – Affordance postado no Facebook® para problematizar a prática de 
escala de pH a partir de indicadores naturais 

 

 

Assim como no problema anterior, os estudantes foram conduzidos a 

pesquisar sobre como o pH do solo influencia a cor das hortênsias, através do 

desafio lançado no Facebook®, da turma. Mais uma vez os estudantes tiveram 

participação efetiva aos questionamentos, com base nas suas pesquisas 

responderam que as hortênsias são indicadoras naturais de pH. As hortênsias azuis 

indicam que o solo é ácido, enquanto as hortênsias rosa indicam solo alcalino. 

A partir desse questionamento abordou-se a teoria dos indicadores de pH e 

os estudantes foram questionados sobre outras plantas que poderiam ser utilizadas 

como indicadores. 

Dessa forma, propôs-se a prática de escala de pH utilizando o indicador 

natural de repolho roxo e o indicador sintético universal (verde).Essa prática tinha o 

objetivo de fornecer subsídios para os estudantes proporem na semana 

subsequente como poderiam avaliar o pH dos solos, o que foi problematizado 

através do affordance O pH dos Solos (Figura 3). 
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Identificação do pH dos solos 

 

  Da mesma forma que conduzimos os procedimentos anteriores, foi 

disponibilizado no grupo fechado do Facebook, com antecedência mínima de 2 dias 

o affordance “O pH do solo”, solicitando aos estudantes que pesquisassem sobre a 

importância  do pH do solo e como esse pode influenciar a produção de alimentos, 

para que pudessem então, auxiliar o seu João (Figura 3). 

 

Figura 3 – Affordance postado no Facebook® para problematizar a prática de 
análise de pH de diferentes tipos de solo 

 

 

  Os estudantes deveriam apontar como procederiam para identificar o pH dos 

solos. Na primeira turma, aplicamos o problema como semi-fechado, conduzindo os 

estudantes a realizar o roteiro prático proposto. No semestre seguinte optamos por 

adotar a perspectiva da resolução de problemas abertos, conferindo assim maior 

autonomia para os estudantes e despertando nesses o pensamento crítico. Dentre 

as propostas (dos estudantes) decorrentes dessa atividade destacamos: a) a análise 

do pH dos solos com o peagâmetro, análise por efervescência usando vinagre (solos 

alcalinos), e por fim o uso de indicadores de pH. 
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  Com base nos resultados obtidos, pode-se verificar que a proposta da 

experimentação baseada na resolução de problemas proporciona uma participação 

mais efetiva dos estudantes na medida em que se torna responsabilidade desses 

decidir qual a solução mais apropriada, derivar e testar possíveis soluções, e o seu 

sucesso é julgado pela eficiência da solução por ele elaborado. 

  A experimentação proposta possibilita ainda a discussão sobre os conceitos 

de força iônica, visto que a medida de pH dos solos deve ser realizada com água 

deionizada para determinar a acidez ativa (referente aos íons H+ da solução do 

solo) e com solução de KCl ou CaCl2 para determinar a acidez potencial (referente 

aos íons alumínio). 

  Para complementar o experimento, na semana seguinte, no início da aula, 

entregou-se aos estudantes a mesma tirinha do affordance anterior, onde seu João 

encontrava problemas decorrentes do pH do solo para a prática agrícola. No entanto 

a abordagem do problema ocorreu apenas na aula experimental, onde os 

estudantes foram questionados a escolher dentre os sais disponibilizados (Al(NO3)3; 

Zn(NO3)2; Fe(NO3)3;  Ca(NO3)2; CH3COONa;  CaCO3), quais poderiam ser utilizados para 

o manejo do solo se este apresentasse um pH abaixo de 5 (solo ácido) e qual 

deveria ser utilizado para um solo com pH superior a 8 (solo alcalino), conforme 

pode ser observado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Problematização da prática de hidrólise salina  

 

 

Em virtude da deflagração da operação leite compensado em 2016, que foi 

explorada pela mídia televisiva e que atinge o setor agropecuário gaúcho, 

entendemos ser interessante abordar essa problemática na experimentação. 
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Nessa proposta optou-se por uma resolução de problemas semi-abertos, visto 

que os estudantes eram conduzidos a realizar uma bateria de testes quali e 

quantitativos sobre contaminantes do leite. Dentre as fraudes a serem investigadas 

abordamos: 

 Densidade 

 Teste de alizarol que identifica qualitativamente a possível adição de 

água ou de soda cáustica. 

 Acidez Dornic, que avalia a acidez do leite por meio da volumetria de 

neutralização (unidade 8 do programa da disciplina) 

 Teste de peróxido com solução de lugol (possibilita trabalhar com as 

reações de oxiredução – unidade 5 do programa da disciplina) 

 Teste de amido com solução de lugol (pode-se aqui explorar a 

formação do complexo amido-iodo, que é utilizado como indicador na 

iodimetria – unidade 9 do programa da disciplina) 

 Teste de cloretos (permite abordar o equilíbrio químico heterogêneo) 

 

Para introduzir essa temática, criou-se no aplicativo PowToon, um vídeo para 

problematizar a proposta de experimentação sobre a análise de possíveis fraudes do 

leite, conforme pode ser observado na Figura 5. 

 

Fraude do leite 

  Para essa prática, fizemos um convite aos estudantes para participar de uma 

missão secreta “ eite Descompensado”, fazendo alusão a operação  eite 

Compensado deflagrada pelo Ministério Público. 
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Figura 5 – Vídeo postado no Facebook® para problematizar a prática de análises 
quali e quantitativas da qualidade do leite UHT 

 

Fonte: Disponível em: https://www.powtoon.com/c/dZWXtfpKpmf/2/m. 

 

  Nessa missão os estudantes deveriam encaminhar na plataforma Facebook, 

como mensagem inbox, o que deveria ser analisado na fraude do leite e como 

proceder a análise. Na medida em que esses encaminhavam a mensagem, a 

professora da turma os respondia orientando sobre a disponibilidade de 

equipamentos e reagentes para a execução da mesma.  

  Dessa forma, ao chegarem para a aula experimental, os mesmos já possuíam 

algum conhecimento sobre os principais produtos químicos que eram adicionados ao 

leite e sobre possíveis técnicas de análise. Engajar os estudantes na construção do 

conhecimento por meio da capacidade de articular proposições para a resolução de 

problemas, a troca de ideias no grupo e as discussões decorrentes na turma 

promovem um ensino não mais pautado no conteúdo, mas sim no estudantes como 

centro do processo.  

  Essas propostas estão de acordo com o que aponta Faria (2004), que afirma 

que é preciso buscar alternativas que despertem o interesse do estudante em 

aprender e o entusiasmo do professor de ensinar. 

 

 

 

https://www.powtoon.com/c/dZWXtfpKpmf/2/m
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5.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DOS ESTUDANTES 

Na semana final que antecedeu o encerramento do semestre, foi 

disponibilizado aos estudantes um questionário avaliativo. Dos 65 estudantes, 

apenas 28 responderam, o que equivale a 43,07 % da turma. Dos respondentes a 

maioria é do sexo masculino e tem idade entre 17 e 25 anos. 

Quando questionados se acreditam que o uso das TIC favorece a 

aprendizagem de novos conteúdos, todos responderam que sim, sendo que 68 % 

concordam totalmente e 32 % parcialmente. As tecnologias representam um grande 

desafio para educação, para Moran (2013, p. 30), a gestão das tecnologias passa 

por três etapas: na primeira, as tecnologias são utilizadas para melhorar, facilitar o 

que já se vinha fazendo no ambiente escolar. Na segunda etapa, ocorre à inserção 

gradual das tecnologias ao projeto educacional, como ferramenta de pesquisas e 

comunicação, desenvolvimento de projetos, mas ainda mantém uma estrutura rígida 

de aulas, disciplinas e horários. Já na terceira e última etapa, ocorre o 

amadurecimento desta implantação e as escolas e universidades passam a repensar 

seu projeto pedagógico, reavaliam currículos e metodologias para que se possa 

flexibilizar a dinâmica educacional, combinando atividades presenciais e a distância. 

O Gráfico 2 apresenta as preferências dos estudantes em relação as 

atividades propostas no decorrer do semestre. 

 

Gráfico 2 – Preferências dos estudantes sobre as atividades propostas no decorrer 
da disciplina 
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Pela figura pode-se observar que a maior parte dos estudantes prefere a 

resolução de problemas que era proposta antes de algumas aulas práticas como 

análise de ferro em solo, pH do solo, Fraude do Leite, a cor das hortênsias, por meio 

da postagem de affordances no Facebook. Por outro lado, observa-se que os 

estudantes ainda apresentam grande afinidade pela resolução de exercícios o que 

demonstra que mesmo com a onipresença dos recursos das TIC no dia a dia destes 

estudantes, eles ainda carregam junto à si traços de uma educação tradicional onde 

os professores são expositores de conteúdos, e que a estes são, normalmente 

incorporadas logo a seguir, listas de exercícios. 

Os estudantes foram arguidos para indicar, dentre as práticas executadas na 

aula experimental, em qual/quais os mesmos observam maior aplicabilidade dos 

conteúdos de química para a área agronômica. Os resultados obtidos podem ser 

vislumbrados no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Percepção dos estudantes com relação a aplicabilidade das práticas 
propostas no decorrer da disciplina 

 

 

Observa-se que as práticas que tiveram como foco a análise de solos, tanto 

acidez do solo com 68%, como a identificação de ferro no solo com 11%, foram as 

práticas que os estudantes perceberam haver maior aplicabilidade na área de 
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atuação. Isto demonstra que realmente os experimentos contextualizados não 

devem ser deixados de lado, pois despertam o interesse do estudante e contribuem 

significativamente para a aprendizagem. Evidencia-se ainda, que as práticas que 

seguiram o modelo anterior de ensino, sem contextualização, despertaram menor 

interesse dos estudantes, provavelmente por estes não vislumbrarem sua 

aplicabilidade.  

Podemos observar também, que uma parte dos estudantes respondeu que 

não pode avaliar, pois a turma não teve práticas associadas a área agronômica. Das 

3 turmas, apenas duas tiveram as práticas problematizadas e contextualizadas, a 

outra turma, com outro professor, seguiu a apostila e metodologia que é usada 

costumeiramente na disciplina.  

Logo após, os estudantes foram arguidos se a contextualização com a área 

agronômica dos conceitos de química lhe proporcionam maior interesse pelo 

aprendizado. Os resultados obtidos podem ser visualizados no Gráfico 4, a seguir. 

 

Gráfico 4 – Opinião dos estudantes em relação à importância da contextualização 

 

 

Os dados retornados indicam que a maioria dos estudantes 

(64,3% concordam totalmente; 28,6% concordam parcialmente) acredita que a 

contextualização contribui positivamente para despertar seu interesse pelo 

aprendizado. Observa-se ainda que apenas 7,2% responderam que discordam da 

importância da contextualização. Esse resultado discordante pode estar relacionado 
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ao fato da turma ser dividida em 3 para as aulas experimentais, e as práticas 

planejadas no viés da resolução de problemas, terem sido aplicadas apenas para 

duas dessas turmas. Assim, cremos que a discordância possa ter sido apontada por 

estudantes que não vivenciaram a contextualização e problematização dos 

conteúdos. 

Podemos afirmar que o movimento de transposição didática, realizado pelo 

professor ao buscar aproximar os conteúdos de química para o contexto no qual os 

estudantes encontram-se inseridos, é um dos fatores que influencia no aprendizado, 

visto que, torna o conteúdo atrativo para o estudante. 

Além disso, como afirmam Silva e Marcondes (2010), a contextualização deve 

privilegiar o estudo de contextos sociais com aspectos políticos econômicos e 

ambientais, pautado em conhecimentos das ciências e tecnologia a fim de 

proporcionar um ensino que contribua para a formação de um estudante crítico. 

Ao ser perguntado se a experimentação com práticas relacionadas a 

Agronomia facilita seu aprendizado, 67,9% (19 estudantes) responderam que 

concordam totalmente, enquanto 14,3% (4 estudantes), afirmam concordar 

parcialmente. Já 14,3% (4 estudantes) responderam não concordar nem discordar 

quanto a contextualização das práticas como elemento facilitador da aprendizagem, 

e, 3,6% (1 estudante) discorda totalmente. Novamente os resultados nos conduzem 

a crer que a resposta discordante seja de um dos estudantes que não vivenciou a 

contextualização. 

 

Gráfico 5 – Percepção dos estudantes sobre as práticas propostas contextualizadas 
como elemento facilitador da aprendizagem 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados obtidos na pesquisa demonstram que: 

O uso de materiais didáticos diversificados, elaborados pelo próprio professor, 

com a finalidade de atender o público alvo a que se destina, tem potencial para 

estabelecer uma nova relação entre o estudante e o conteúdo a ser desenvolvido, 

desde que esse seja contextualizado, levando em conta as peculiaridades desse 

público. Sendo assim, respondemos ao nosso problema de pesquisa, afirmando que 

a transposição didática, do saber sábio ao saber a ser ensinado, que resulta em 

materiais didáticos contextualizados e problematizados, desperta o interesse e a 

motivação do estudante e consequentemente potencializa o aprendizado dos 

mesmos na disciplina QMC 1032 – Química Agronomia. 

 Considerando que os materiais produzidos nesse trabalho foram aplicados e 

avaliados no decorrer de 3 semestres letivos, acreditamos que o mesmo está 

validado e apto para disponibilização, visto que, como apontado por alguns docentes 

é recorrente o uso de materiais que não sejam de sua própria autoria. 

Os resultados obtidos indicam que a experimentação associada à resolução 

de problemas favorece tanto o professor, viabilizando oportunidades de enriquecer e 

flexibilizar o ensino, como ao estudante, sendo uma concepção didática que 

desenvolve a autonomia destes, potencializa a qualidade das aulas e proporciona 

impactos positivos em sua formação. 

A resolução de problemas aliada à experimentação desenvolve nos 

estudantes o raciocínio lógico, incentiva a busca de informações e o envolve no 

processo de ensino e aprendizagem que deixa de ser centrado meramente no 

conteúdo. 

Com base nos relatórios produzidos pelos estudantes no decorrer da 

disciplina, pode-se aferir que a aprendizagem dos mesmos é potencializada, visto 

que conseguem associar os conteúdos abordados à suas próprias experiências de 

vida, propondo soluções para as problematizações propostas. 

A aproximação dos conteúdos (ferro em solo, pH do solo e fraude do leite), 

despertou o interesse dos estudantes pelo aprendizado, visto que puderam 

relacionar a Química com a Agronomia, encontrando motivação para a 

aprendizagem. Essa percepção das autoras foi corroborada pelas respostas dos 
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estudantes no que se refere ao feedback dado pelos mesmos após a aplicação das 

atividades. 

As ferramentas da web 2.0 por si só não são a solução para as dificuldades 

encontradas no sistema educacional, mas permitem inovar e despertar o interesse 

dos estudantes, além de flexibilizar o ensino e aprendizagem e, em particular, de 

conceitos químicos.  

O uso das redes sociais no ensino pode ser uma excelente alternativa para a 

expansão da sala de aula, possibilitando a troca de informação e o estreitamento 

das relações estudante - professor – material didático.  Por outro lado ressalta-se 

que o uso da rede social como ambiente educacional é mais complexa do que o uso 

de ambientes virtuais estruturados como o Moodle, pois envolvem além das etapas 

de planejamento, mediação e avaliação, a escolha e combinação de mídias que irão 

despertar o interesse dos estudantes e motivá-los a interagir e construir o 

conhecimento. 

No decorrer desse trabalho, percebemos que os estudantes tornam-se 

motivados a participar e aprender na medida em que se sentem parte do processo, 

levando-os a reflexão sobre os conceitos teóricos abordados em sala de aula e suas 

aplicações na área de atuação.  

Atividades de estudo que incitam a criatividade e não a mera reprodução de 

textos pautados na cópia e memorização de conceitos, aliadas às ferramentas da 

web 2.0, demostraram ser uma importante alternativa para a construção de saberes. 

Nesse sentido, na perspectiva da pesquisa ação, refletimos e avaliamos ser 

relevante para estudos futuros, o planejamento e implementação de outras práticas 

sob a ótica da resolução de problemas, de forma a contemplar os demais conteúdos 

da disciplina. Assim como consideramos importante, avaliar a possibilidade de 

proposição semelhante para as demais disciplinas experimentais ministradas no 

Setor de Química Analítica. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES QUE 
TRABALHAM/TRABALHARAM COM A DISCIPLINA QMC 1032 NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM (NOS ÚLTIMOS 5 ANOS) 

 

 Este questionário faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento no PPG - 

Mestrado Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede da UFSM. Seu 

objetivo é potencializar o uso pedagógico das TIC na disciplina de Química Analítica, 

para o curso de graduação em Agronomia a partir do redesign do material didático, 

bem como avaliar o material didático utilizado atualmente na disciplina. 

 Sua participação é muito importante para a continuidade desta pesquisa! 

 Agradeço a colaboração! 

 Sandra Palma Botega 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 Você está sendo convidado (a) a responder as questões deste Questionário 

Eletrônico de forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta 

pesquisa e responder este questionário, é muito importante que você compreenda 

as informações e instruções contidas neste documento. O pesquisador deverá 

responder todas as suas dúvidas no momento em que for necessário. Você tem o 

direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma 

penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. O objetivo deste 

estudo é potencializar o uso pedagógico das TIC na disciplina de Química Analítica, 

para o curso de graduação em Agronomia a partir do redesign do material didático. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá no preenchimento deste questionário. O 

preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física 

ou psicológica para você. As informações fornecidas por você terão sua privacidade 

garantida pelo pesquisador responsável e pelo orientador da pesquisa. Os sujeitos 

da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os 

resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

(  ) Li e concordo. 
(  ) Li e não concordo. 
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Instruções para preenchimento 

 Para as questões que oferecem alternativas, clique na resposta desejada. 

Para as questões que exigem descrição, digite sua resposta na caixa de texto 

correspondente. Após o envio do formulário, as respostas serão salvas 

automaticamente pelo sistema. 

 

DADOS PESSOAIS 

 

1- Sexo - (  ) F           (  ) M 

 

2- Qual sua idade?___________  

 

3- Qual tempo de serviço professor na Instituição (em anos) ? ______________ 

 

4- Qual sua formação acadêmica?____________________________ 

 

5- Qual seu vínculo com a instituição? 

     (  ) Professor efetivo                  (  ) Professor substituto 

 

 

UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO  

 

1- O que significa material didático para você? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2- Durante sua graduação você cursou disciplinas voltadas para elaboração de Material 

didático em Química? 

(  ) Sim                                       (  ) Não 

 

3- Enquanto professor da instituição, freqüentou ações de formação para elaboração de 

Material didático em Química? 

 (  ) Sim.  Qual (is)?____________________________________________________ 

 (  ) Não  

 

4- Você utiliza Material didático nas suas aulas da disciplina QMC 1032? 

  (  )Sim                                         (  ) Não 

 

5- Em que tipo de atividades você utiliza Material didático? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6- Qual Material didático você utiliza nas aulas da disciplina QMC 1032? 
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(  ) Apostila        

(  ) Livro didático. Qual (is)?_______________________________________________        

(  )  Jogos         

(  )  Outros 

 

7- Você elabora o Material didático que utiliza nas aulas da disciplina QMC 1032? 

(  ) Sim. Qual(is)?________________________________________________________        

(  ) Não 

 

8- Você utiliza Material didático elaborado por outros professores que já trabalharam com a 

disciplina? 

(  ) Sim. Por que? ________________________________________________________         

(  ) Não 

 

9- Você acredita que se o Material didático for contextualizado contribui de forma mais 

efetiva para aprendizagem significativa dos conteúdos que você trabalha na disciplina QMC 

1032 (Química Agronomia)? 

 (  ) Sim                               (  ) Não 

 

10- Você utilizaria materiais didáticos digitais como vídeos, ebooks, podcast, apostilas com 

roteiros de aulas práticas aplicados à Agronomia, desenvolvidos especialmente para esta 

disciplina? 

(  ) Sim, certamente usaria 

(  ) Sim, dependendo da profundidade e adequação do material  

(  ) Talvez 

(  ) Não usaria 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES 

 

Prezado (a), este survey tem finalidade de coletar dados para realização da dissertação de 

mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede do Centro de Educação da UFSM.  

Seguindo os preceitos éticos informamos que sua participação será absolutamente sigilosa, 

não constando nos resultados da pesquisa nenhum dado que o identifique. 

A participação nessa pesquisa é livre e voluntária. O respondente tem a garantia de 

esclarecimentos no decorrer do período desta pesquisa (2016 a 2017). Em caso de dúvida 

poderá entrar em  contato pelo email: sandrabotega@yahoo.com.br  

Desde já agradeço pela sua participação. 

 

1-Sexo:  ( ) Masculino  ( ) Feminino 

 

2- Idade: ( ) Menos de 18 anos 

    ( ) Entre 18 e 20 anos 

    ( ) Entre 20 e 30 anos 

    ( ) Mais de 20 anos 

 

3- Antes de cursar a disciplina de Química Agronomia, você acreditava na importância da 

química para sua formação? 

( ) Sim, sempre vi muita relação entre a química e a agronomia 

( ) Sim, mas via pouca relação entre as áreas 

( )  Não, desconhecia a possibilidade de relações entre as áreas 

 

4- Você  possui dificuldade no aprendizado de química? 

( ) Sim, pouca dificuldade 

( ) Sim, muita dificuldade 

( ) Não tenho dificuldade 

  

5- Se você marcou "sim" para a questão acima, descreva brevemente no que você encontra 

mais dificuldade no aprendizado. 
 
6. Das práticas listadas abaixo assinale as que você viu maior aplicabilidade dos conteúdos 
de química para a área agronômica: 
( ) Identificação de ferro em solo 
( ) Escala de pH com o indicador de repolho roxo 
( ) Hidrólise salina e correção da acidez 
( ) Análise de acidez em solos 
( ) Preparo de soluções 
( ) Padronização de NaOH e HCl 
( ) Determinação de ferro (amostra sólida) por permanganimetria 
( ) Análise da dureza da água por complexometria 
( ) Verificação de fraude em leite - missão secreta 
( ) Determinação da umidade em grãos por gravimetria 
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( ) Análise de ferro por colorimetria 
( ) Verificação da capacidade tamponante de soluções 
( ) Titulação potenciométrica 
( ) Não posso avaliar, pois minha turma não teve práticas associadas a área agronômica 
 
7. Você acredita que a contextualização (com a área agronômica) dos conceitos de química 
lhe proporcionam maior interesse pelo aprendizado 
( ) Sim, concordo totalmente 
( ) Sim, concordo parcialmente 
( ) Nem concordo, nem discordo 
( ) Não, discordo parcialmente 
( ) Não, discordo totalmente 
 
 
8-  A possibilidade de experimentação com práticas relacionadas a Agronomia facilita seu 
aprendizado? 
( ) Sim, concordo totalmente  
( ) Sim, concordo parcialmente 
( ) Não concordo, nem discordo 
( ) Não, discordo parcialmente 
( ) Não, discordo totalmente 
 
9- Das atividades propostas na disciplina, qual você achou mais interessante? 
( ) Problemas para pesquisa antes das aulas práticas 
( ) Produção dos vídeos sobre o sistema tampão 
( ) Resolução de exercícios 
( ) Produção do Mapa conceitual sobre potenciometria 
( ) Simulações disponibilizadas na página do grupo no Facebook 
 
10- Você acredita que o uso das tecnologias favorece a aprendizagem de novos conteúdos? 
( ) Sim, concordo totalmente 
( ) Sim, concordo parcialmente 
( ) Nem concordo, nem discordo 
( ) Não, discordo parcialmente 
( ) Não, discordo totalmente 
 
11. Você acredita que pesquisar sobre um conteúdo  e produzir algum tipo de material digital 
(vídeo, mapa conceitual) auxilia quanto na aprendizagem? 
( ) muito 
( ) razoavelmente 
( ) pouco 
( ) nada 
 
12. O que você modificaria na Disciplina de Química Agronomia? 
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APÊNDICE C – LIVRO 
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ANEXO A – PROGRAMA DE DISCIPLINA 
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ANEXO B – RELATÓRIO APRESENTADO PELOS ALUNOS 
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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar a acidez de dois tipos de solo, 

numerados como 8 e 9, através de três diferentes métodos de análise. O primeiro método 

consiste em analisar a acidez dos solos utilizando ácido acético (CH3COOH); o segundo 

método consiste em realizar a análise dissociando as amostras em duas diferentes 

substâncias; KCl (Cloreto de potássio) e H2O (Água), utilizando indicador universal verde. 

Por fim, o último método conta com o auxílio de um peagâmetro para medição do pH das 

amostras de solo dissociadas em KCl.Com os dados obtidos foi possível observar ao final 

dos processos que o solo 8 apresentou um pH ácido, enquanto o solo 9 apresentou um pH 

básico ou alcalino. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O grau de acidez ou alcalinidade do solo afeta uma ampla gama de propriedades 

químicas e biológicas. Essa variável química, influencia diretamente na disponibilidade de 

muitos elementos que devem ser absorvidos pelas raízes, sejam nutrientes ou toxinas. Em 

condições naturais a acidificação máxima dos solos ocorre em regiões chuvosas, onde 

ocorre a maior liberação de íons H+, sendo que esta acidificação pode também estar ligada 

a solubilidade do alumínio presente no solo. Já em regiões mais secas há uma menor 

produção de íons H+, o que permite o solo reter diversos cátions não ácidos, tornando o solo 

mais alcalino (BRADY, WEIL,2013). 

 Segundo Barbosa (2014, p.18), a química analítica tem por objetivo reconhecer os 

elementos ou grupos químicos que constituem uma dada substância, sendo que nesta dada 

análise o procedimento pode ser quantitativo ou qualitativo, ou seja, sem a necessidade de 

quantificar dada substância. Existem diversos métodos de analisar a acidez ou alcalinidade 

de solos, seja por métodos laboratoriais mais precisos, através de equipamentos eletrônicos 

ou até mesmo métodos caseiros. No presente trabalho iremos utilizar alguns diferentes 

métodos relacionados a análise de pH em solos, comparando os resultados a eficiência e a 

precisão de cada método envolvido. 
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MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

MATERIAIS E REAGENTE: 

 Amostras de solo 8 e 9 

 Espátula 

 Vidro de relógio 

 2 Béqueres 

 8 tubos de ensaio 

 H2O deionizada 

 KCl 1,0 mol/L-1 

 Ácido acético 

 Indicador universal verde 

 2 pipetas 

 Peagâmetro 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 

-Etapa 1 

a) Com o auxílio de uma espátula, foram adicionadas em dois vidros de relógio, 

amostras do solo 8 e 9; 

b) Em seguida foi adicionada certa quantia de ácido acético em cada amostra, 

observando a presença de bolhas ou a efervescência; 

 

-Etapa 2 

a) Com o auxílio de uma espátula, foram adicionadas amostras do solo 8 e do solo 9, 

em dois béqueres diferentes, previamente identificados; 

b) Adicionou-se 20 ml de água deionizada em cada béquer; 

c) O sobrenadante foi coletado cautelosamente após 20 minutos de repouso com o 

auxílio de uma pipeta; 

d) Posteriormente o sobrenadante coletado foi distribuído em 4 tubos de ensaio 

identificados como 8a (para o solo 8) e 9a (para o solo 9); 

e) Dois tubos foram separados como contra pauta e nos outros dois tubos restantes 

foram adicionadas 3 gotas de indicador universal verde em cada (8a e 9a); 
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-Etapa 3 

a) Novamente, nos dois béqueres previamente limpos, foram adicionadas amostras de 

solo 8 e 9 em cada béquer; 

b) Adicionou-se 20 ml de KCl (Cloreto de potássio) em cada béquer; 

c) O sobrenadante foi coletado cautelosamente após 20 minutos de repouso com o 

auxílio de uma pipeta; 

d) Posteriormente o sobrenadante foi transferido para 4 tubos de ensaio identificados 

como 8b (para o solo 8) e 9b (para o solo 9); 

e) Outros dois tubos foram separados como contra pauta e nos outros dois tubos 

restantes, foram adicionadas 3 gotas de indicador universal verde; 

 

-Etapa 4 

a) Foram dissociadas duas amostras em KCl 

b) As amostras dissociadas em KCl foram levadas ao peagâmetro; 

c) A acidez total de cada amostra de solo foi medida; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foto 1: Amostras de solo 8 e 9 respectivamente, contendo ácido acético 
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Foto 2: Tubos de ensaio 8a e 9a com solo dissociado em H2O 

 

Foto 3: Tubos de ensaio 8b e 9b com solo dissociado em KCl 

 

 

 Na etapa 1 como já mencionado, foi adicionado ácido acético (CH3COOH) às 

amostras, observando a presença ou não de bolhas ou efervescência. Na foto 1 pode-se 

observar a presença de pequenas bolhas brancas no solo 9 (direita), o que sugere que este 

solo apresente caráter básico, já que o ácido acético possui caráter ácido e reage com o 

mesmo, já no solo 8 não foi possível observar nenhuma reação, sugerindo que este, fosse 

um solo ácido. No entanto, este tipo de análise é qualitativa e muito superficial para 

afirmarmos que o solo 9 é, realmente, alcalino.  

 Na etapa 2 do processo, foi preparada uma solução com água deionizada e 

amostras de solo, após o repouso os sobrenadantes foram coletados e adicionados em 
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tubos de ensaio onde pôde observar-se claramente que o solo 9 tende a ser um solo mais 

argiloso, com partículas menores, já que apresenta uma coloração mais densa. Ao adicionar 

indicador universal verde, foi observado também que a coloração mudou do solo 8 para o 9, 

sugerindo, de acordo com a teoria dos indicadores ácido-base, que o solo 9 fosse um solo 

alcalino, já que pela sua cor esverdeada representa uma base e de que o solo 8 fosse um 

solo ácido já que apresentou coloração alaranjada. 

 Na etapa 3 do processo, preparou-se uma solução de KCl (Cloreto de potássio) com 

amostras de solo. O mesmo processo se repetiu, as soluções foram deixadas em repouso 

por 20 minutos, após esse tempo recolhidas em tubos de ensaio e adicionadas 3 gotas de 

indicador universal verde. Obteve-se o mesmo resultado que na etapa 2, porém com 

colorações mais definidas quanto a acidez e a alcalinidade. Por fim, na etapa 4, usando um 

peagâmetro podemos concluir que o solo 8 apresenta um caráter ácido (pH 2,91), enquanto 

o solo 9 apresenta um caráter básico (pH 8,13). Vale ainda lembrar que, em presença de 

KCl, foi medida a acidez total da solução 

 

CONCLUSÃO 

 

 Apesar de não precisa, a análise com ácido acético apresentou um resultado que se 

concretizou após o uso de outros métodos. O cloreto de potássio por sua vez apresentou 

uma coloração mais definida do que a água na etapa 3 do processo. Já na etapa de número 

4 com o uso do peagâmetro foi possível observar numericamente a acidez dos dois tipos de 

solo, concluindo que o solo 8 apresenta realmente um caráter ácido e o solo 9 um caráter 

alcalino, apesar das pequenas variações ocorridas em presença de KCl. Sendo assim, o 

método de medição através do peagâmetro aparenta ser um dos mais confiáveis, práticos e 

precisos na medição do pH. 

 

REFERÊNCIAS 
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RESUMO: 

Reações entre um sal e água, onde ocorre a quebra da ligação da molécula de H2O e 

produz íons H+ ou OH-, é chamada de hidrólise salina. Nesse sentido avaliou-se o tipo de 

hidrólise em seis tipo de sais diferentes. Para a análise foram utilizados sais diferentes 

diluído em água e com adição posterior de indicador universal para que a análise de pH 

fosse possível para que pudesse ser indicado o tipo de hidrólise que iria ocorrer em cada 

uma das diferentes soluções. 

 

INTRODUÇÃO: 

A análise química consiste em reconhecer a composição de uma determinada substância, 

dessa forma, reconhecer a influência dela com o ambiente. Dessa forma, o conhecimento da 

reação de hidrólise salina é importante para o entendimento da química. A hidrólise salina é 

uma reação na qual os íons de um sal reagem com a água. Segundo Barin (2017), a 

hidrólise só ocorre quando sais derivados de um ácido fraco ou de bases fracas reagem 

com a água.  

Através desse conhecimento, podemos determinar três tipos essenciais de hidrólise. A 

hidrólise ácida, proveniente de um sal que apresenta uma base fraca e um ácido forte, a 

hidrólise básica, proveniente de um sal que apresenta um ácido e uma base fracas, e ocorre 

também sais em que não ocorre hidrólise, são os sais provenientes de bases e ácidos 

fracos. Assim, através da análise de pH é possível determinar o tipo de sal presente na 

solução, afim de determinar o tipo de hidrólise. 
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MATERIAIS E METODOLOGIA: 

MATERIAIS E REAGENTE: 

 Tubos de ensaio; 

 Al(NO3)3; 

 Zn(NO3)2; 

 Fe(NO3)3; 

 NaCl; 

 CH3COONa; 

 CaCO3; 

 H20; 

 Indicador universal; 

 

 

PROCESSO EXPERIMENTAL: 

 

 Foram enumerados 6 tubos de ensaio com números de 1 a 6; 

 Foi adicionado ao tubo 1 Al(NO3)3; 

 Foi adicionado ao tubo 2 Zn(NO3)2; 

 Foi adicionado ao tubo 3 Fe(NO3)3; 

 Foi adicionado ao tubo 4 NaCl; 

 Foi adicionado ao tubo 5 CH3COONa; 

 Foi adicionado ao tubo 6  CaCO3; 

 Posteriormente, foram adicionados 2mL de H20 em cada um dos tubos; 

 Foram adicionados duas gotas de Indicador Universal em cada um dos tubos; 

 Os tubos foram agitados; 

 Por fim, foi analisado o pH das soluções; 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foto 1: Tubos de ensaio numerados de 1 a 4, contendo, respectivamente, os sais Al(NO3)3, 

Zn(NO3)2, Fe(NO3)3, NaCl, com água e Indicador universal já adicionados; 

 

 Foto 2: Tubos de ensaio 5 e 6, contendo, respectivamente, os sais CH3COONa e CaCO3, 

com água e Indicador universal já adicionados; 
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Com os tubos de ensaio previamente limpos, foram numerados seis tubos. No tubo 1 foi 

adicionado Al(NO3)3, no tubo 2 foi adicionado Zn(NO3)2, no tubo 3 foi adicionado, Fe(NO3)3, 

no tubo 4 foi adicionado NaCl, no tubo 5 foi adicionado CH3COONa e no tubo 6 foi 

adicionado CaCO3. Posteriormente, foram adicionados, aproximadamente, dois mL de H20 

em cada um dos tubos, que foram agitados até que os sais  que estavam no tubo se 

solubilizassem na água, após, foram adicionados duas gotas de Indicador universal e os 

tubos foram agitados novamente para que pudesse ser analisado o pH. De acordo com a 

foto 1, é possível analisar que as soluções 1, 2 e 3 apresentam uma coloração vermelho-

alaranjado, indicando um pH ácido, a solução 4 que apresenta coloração amarelada é 

neutra, por fim, as soluções 5 e 6, de coloração azulada e violeta são soluções básicas. 

Através da análise do pH é possível determinar o tipo de hidrólise que acontece nas 

soluções, nas soluções 1, 2 e 3 ocorre hidrólise salina, nas soluções 5 e 6 ocorre hidrólise 

básica,  por fim, na solução 4, não ocorre hidrólise pois é uma solução neutra. 

 

 

CONCLUSÕES: 

Após a análise de pH e o estudo sobre hidrólise salina, podemos concluir que em meio 

ácido ocorre a hidrólise salina, e no meio básico ocorre a hidrólise básica. Após a 

dissociação de sais derivados de bases fracas e ácidos fortes, interferem e modificam o pH 

do meio tornando-o ácido, dessa forma, através da análise do pH concluímos que os sais 

adicionados aos tubos 1,2 e 3 são desse tipo. Já os sais derivados de ácidos e bases fracas 

hidrolisam ambos os íons, e o caráter básico depende de suas constantes de dissociação, 

logo, podemos concluir que os sais 5 e 6 são desse tipo. Já sais derivados de bases e 

ácidos fortes não apresentam hidrólise, o meio torna-se neutro, logo, concluímos que o sal 

do tubo 4 apresenta essa característica. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a presença de ferro em duas 

amostras distintas de solo, uma proveniente da região de Dom Pedrito (RS) e outra de 

Chapadão do Sul (MS), identificadas respectivamente como, solo 3 e solo 7. As amostras 

foram digeridas em ácido sulfúrico (H2SO4) 1:4 e após o tempo de repouso, filtradas e 

coletadas em tubos de ensaio. Para identificação, utilizou-se uma substância chamada 

Tiocianato de amônio (NH4SCN), que na presença de ferro forma um complexo de coloração 

castanho avermelhado. Com base nos dados obtidos, pôde-se afirmar que os dois solos 

contêm ferro, sendo que, sugere-se uma maior concentração deste, no solo 3 proveniente 

da região de Dom Pedrito (RS). 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Os materiais de origem residual (solos residuais), desenvolvem-se através do 

intemperismo da rocha subjacente. Onde o clima é muito quente e úmido, estes materiais 

apresentam-se lixiviados e oxidados, por isso apresentam vários compostos de ferro que 

podem se apresentar em colorações vermelhas e amarelas. Já em climas mais secos ou 

frios a composição química dos solos tem mais semelhança à sua rocha de origem, ou seja, 

solos com mais matéria orgânica. (BRADY, WEIL,2013) 

 Segundo Barbosa (2014, p.18), a química analítica tem por objetivo reconhecer os 

elementos ou grupos químicos que constituem uma dada substância, sendo que nesta dada 

análise o procedimento pode ser quantitativo ou qualitativo, ou seja, sem a necessidade de 

quantificar dada substância. 

Este relatório tem como objetivo, identificar a presença de ferro em dois diferentes 

tipos de solo provenientes da região de Chapadão do Sul (MS) e Dom Pedrito (RS), 

ressaltando que os erros poderão ser em razão da inexatidão da quantidade dos reagentes, 

visto que se trata de uma análise qualitativa. 
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MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

MATERIAIS E REAGENTE: 

 Amostras de solo de Dom Pedrito (RS) e de Chapadão do Sul (MS); 

 30 mL de Ácido Sulfúrico (H2SO4); 

 Proveta; 

 Béquer; 

 Bastão de vidro; 

 Balão de Erlenmeyer; 

 Funil; 

 Papel Filtro 

 Tubos de ensaio; 

 Água deionizada; 

 10 gotas de (NH4SCN); 

 Espátula 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 

1. Com o auxílio de uma espátula, foi adicionada uma pequena quantia da amostra de 

cada solo em 2 béqueres; 

2. Em outro béquer, foi coletado 30 mL de Ácido Sulfúrico, que foi distribuído 

posteriormente com o auxílio de uma proveta, para os béqueres que continham 

amostras de solo; 

3. A mistura foi agitada por 5 minutos a fim de romper as ligações de ferro, e foi deixada 

em repouso por 20 minutos posteriormente. 

4. Em um balão de Erlenmeyer, por meio de um funil com papel filtro, as amostras foram 

filtradas. 

5. Após a filtração, adicionamos as amostras filtradas em quatro tubos de ensaio, sendo 

dois para amostra de Dom Pedrito e dois para amostra de Chapadão do Sul.  

6. Com a pipeta de Pasteur foi adicionado em apenas um dos frascos de cada amostra 5 

gotas de Tiocianato de Amônia, como indicador de presença de ferro; 

7. Em seguida, os tubos de ensaio foram agitados a fim de homogeneizar a mistura; 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos procedimentos realizados, foi observado que a amostra de solo 3 de 

Dom Pedrito apresentava uma coloração castanho avermelhada de pigmentação mais 

escura (Foto 1, tubo D1) em presença de Tiocianato de amônio, sugerindo que a mesma 

continha uma maior concentração de óxidos de ferro.                            

Foto 1: Tubos de ensaio contendo amostras do solo 3 

 

 

 Do contrário, se tratando do solo 7 da cidade de Chapadão do Sul (MS) o tubo de 

ensaio C.P 1 (Foto 2), apresentava uma pigmentação mais clara em presença do Tiocianato 

de amônio, sugerindo que o mesmo apresentava uma menor concentração de óxidos de 

ferro. 
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Foto 2: Tubos de ensaio contendo amostras do solo 7 

 

 

DISCUSSÃO: 

 Como sabemos as amostras de solo foram retiradas de diferentes partes do país, 

consequentemente com climas, relevo e vegetação distintas. Chapadão do Sul apresenta 

um clima mais úmido e um solo de característica argilosa, ou seja, deduzimos que as 

partículas presentes nesse solo são menores, dificultando o processo de filtração, 

decantando em um maior tempo. Em Dom Pedrito, temos um clima mais ameno, pouca 

chuva e uma umidade baixa. O solo se caracteriza por ser bem drenado, ou seja, é um solo 

com partículas maiores e decantação mais rápida, que facilitam a filtração de água e a 

penetração das raízes em maiores profundidades. 

 Foi possível observar nos momentos finais do procedimento experimental, que os 

tubos de contra pauta que continham Ácido sulfúrico, também apresentavam colorações 

diferentes, provavelmente devido a presença de ferro do tipo hematita no solo de Chapadão 

e a provável ausência ou menor concentração deste no solo de Dom Pedrito. Já nos tubos 

de testemunha, como já comentado em resultados, o tubo de Dom Pedrito apresentou uma 

pigmentação mais escura, aferindo a este a sugestão de que se tenha mais óxidos de ferro 

no mesmo. 
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REAÇÕES:  

Fe + H2SO4  H2 + FeSO4  (Ferro + Ácido sulfúrico) 

Nesta reação ocorre um processo que pode ser chamado de simples troca, formando uma 

nova substância simples (H2) e uma nova substância composta (FeSO4). O ácido ataca o 

ferro, rompendo suas ligações, decompondo a matéria orgânica. 

FeSO4 + NH4SCN + FeSCN + NH4SO4 (Sulfato de Ferro + Tiocianato de amônio) 

O tiocianato de amônio é usado como indicador de íons de ferro nesta reação. Quando em 

presença com o mesmo apresenta coloração castanho avermelhada, que pode mudar de 

pigmentação de acordo com a concentração da substância na reação. 

 

CONCLUSÃO 

Antes de analisarmos duas porções de solo, a hipótese era de que o solo 7, por 

conter coloração avermelhada, possuísse mais óxidos de ferro e de que o solo 3 por conter 

uma coloração mais cinza, possuísse menos óxidos de ferro. No entanto a análise 

qualitativa das amostras, demonstrou de forma mais precisa uma provável maior 

concentração de óxidos de ferro no solo 3. Assim sendo, podemos, de maneira superficial 

supor que, a coloração do solo nem sempre está associada diretamente a sua coloração, 

mas sim a presença e a quantidade de determinado tipo de óxido de ferro. 
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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo, expor os principais experimentos realizados 

para a detecção de fraudes no leite. Inicialmente se analisou a fraude de adição de amido 

no leite, que detecta ou não a presença do amido a fim de mascarar a densidade do 

produto. O segundo teste, utilizando uma solução de Alizarol, teve como objetivo analisar a 

acidez do produto. Já o terceiro teste, a fim de detectar a presença de cloretos, foram 

utilizadas soluções de Cromato de potássio e 

Nitrato de prata. Por fim como último teste, analisou-se a presença de soda que pode ser 

adicionada ao produto a fim de mascarar o pH.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As fraudes do leite podem ocorrer quando o leite é recolhido pelo produtor, quando 

chega até as indústrias ou até mesmo ao comércio. A fim de evitar esses transtornos, 

algumas análises são realizadas a fim de reduzir ao máximo esses tipos de fraude como: 

análises organolépticas (analisam o aroma e o sabor do leite), análises bacteriológicas 

(através de pasteurização ou contagem de bactérias), teste para coliformes (avalia as 

condições sanitárias do produto), teste para Staphilococcus aureus (microrganismo que não 

se degrada no processo de pasteurização), teste de sedimentação (através de um filtro, 

analisa as impurezas contidas), densidade (analisa se foi adicionado água ao produto), 

acidez (usando alizarol como indicador, analisa se o leite está nos padrões de basicidade), 

determinação do teor de gordura (feita pelo método de Gerber, utilizando ácido sulfúrico a 

fim de destruir a matéria não gordurosa), teste da fosfatase (analise feita para detectar a 

presença de tal enzima), conservantes (detecção de formaldeído, dicromato de potássio, 

dentre outros...). Outros testes também podem ser realizados a fim de verificar a presença 

de sacarose ou amido, que são adicionados a fim de mascarar a adição de água. 

Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha 

completa, ininterrupta em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e 

descansadas (BRASIL, 1997). Segundo a FAO (2005), o Brasil é o sétimo produtor mundial 

de leite, representando 4,4% da produção mundial. Considera-se leite fraudado, adulterado 

ou falsificado quando este for adicionado de água, tiver sofrido subtração de qualquer dos 

seus componentes ou for adicionado de substâncias conservadoras ou de quaisquer 
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elementos estranhos à sua composição (BRASIL, 1997). Assim sendo, este relatório, 

através de análises qualitativas e quantitativas tem por objetivo, realizar a análise de 

algumas amostras de leite a fim de observar fraudes que podem vir a ocorrer por parte dos 

produtores, das indústrias ou transportadores 

 

MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

MATERIAIS E REAGENTE: 

Análise 1 

1. Solução de Lugol 
2. Tubos de ensaio 
3. Amostras de leite  

Análise 2 

1. Tubos de ensaio 
2. Bico de Bunsen 
3. Alizarol 72ºGL a 85ºGL 
4. Amostras de leite  

Análise 3 

1. Solução de NaOH 0,111M 
2. Solução de Fenolftaleína a 1% 
3. Pipetas volumétricas de 10 ml 
4. Erlenmeyer de 125 ml  
5. Bureta 
6. Amostras de leite  
7. Água deionizada 

 

Análise 4 

1. Tubos de ensaio 
2. Cromato de potássio a 5%(m/v) 
3. Nitrato de prata 0,1N 
4. Pipeta (IN nº68)  
5. Amostras de leite  
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 

Primeira análise (adição de amido) 

 Em dois tubos de ensaio distintos, foram adicionadas quantidades iguais de leite (A-

fraudado, B-normal); 

 As amostras foram aquecidas em banho maria numa chapa de metal quente e logo 

em seguida resfriadas; 

 Em seguida, as amostras foram retiradas e foi adicionado em cada tubo de ensaio 2 

gotas de lugol; 

 

Segunda análise (acidez) 

 Em 2 tubos de ensaio foram adicionadas quantidades iguais de leite (A-fraudado, B-

normal) 

 Em seguida, uma solução de alizarol foi adicionada em cada tubo, observando-se 

mudanças de cores 

 

Terceira análise (Titulação Dornic) 

 Foram transferidos 10 ml de leite para cada tubo de erlenmeyer (A- fraudado B-

normal); 

 Adicionados 10 ml de água deionizada e 2 a 3 gotas de fenolftaleína; 

 Em seguida a solução foi titulada com soda dornic, e os volumes gastos foram 

anotados 

 

Quarta análise (adição de cloretos) 

 Adicionados 2 ml de leite em cada tubo de ensaio; 

 5 gotas de cromato de potássio e 20 gotas de nitrato de prata 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na primeira análise, quando adicionado o lugol às amostras de leite A e B, notou-se 

que ambos se encontravam semelhantes, aferindo a estas amostras a possibilidade de que 

não tinham sido fraudadas com amido por não mudarem de cor (azul royal). Como se pode 
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observar na Figura 1 as amostras permaneceram com a coloração rosa, dentro dos 

padrões.  

 

Figura 1 

 

 Na segunda análise, quando adicionada a solução de alizarol a fim de analisar a 

acidez do leite, observou-se uma pequena variação na coloração do leite A, aferindo que 

possivelmente o mesmo estivesse com seu pH fora dos padrões como se pode observar na 

figura 2. 

 
Figura 2 
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Na terceira análise, após a adição dos 10 ml de leite em cada erlenmeyer e 

posteriormente a adição de água deionizada e indicador fenolftaleína, quando titulado, 

observou-se uma mudança rápida de cor da amostra A para rosa forte, aferindo que esta 

amostra possuía acidez elevada, pois mal precisou ser titulada para ocorrer a viragem. Já a 

amostra B precisou ser titulada por mais tempo e permaneceu com sua coloração padrão 

mesmo com a adição da soda dornic, como se pode observar na Figura 3. ** 

Figura 3 

 

 Por fim, na quarta análise após serem adicionadas as gotas de cromato de potássio 

e nitrato de prata a fim de detectar a presença de cloretos, observou-se uma mudança na 

coloração do tubo A em relação ao B. No tubo A o nitrato de prata reagiu com a solução, 

aferindo que esta poderia apresentar uma adulteração, enquanto que no tubo B, o nitrato de 

potássio simplesmente se dissolveu na solução e nenhuma alteração foi observada como 

podemos ver na figura 4. 

Figura 4 
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Cálculo em graus dornic (Análise 3**) 

 

0,1 – 1º D 

1,8 – X 

X= 18ºD 

 

Segundo o regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite Cru Refrigerado, 

o leite é considerado normal e apto para o consumo com acidez titulável entre 0,14 e 0,18 g 

de ácido lático/100g, ou seja, entre 14º e 18ºD. Assim sendo, podemos deduzir que o leite B 

apresenta-se em estado normal e que o leite A encontra-se fraudado. 

 

CONCLUSÃO 

 Mesmo com algumas análises realizadas pelo grupo, resultando na detecção ou não 

de fraude, existem muitos outros métodos a serem realizados na análise de fraude em leite, 

visto que muitos dos métodos realizados em laboratório, ainda assim podem ser 

mascarados. No entanto, as análises de fraude devem ser análises simples, rápidas e 

eficientes de serem realizadas no momento em que o produto chega até a indústria.  
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RESUMO 

 O presente trabalho tem como objetivo construir uma escala de pH a partir da teoria 

dos indicadores ácido-base. Foram usados três tipos de indicadores, sendo eles: indicador 

universal verde, extrato de repolho roxo e extrato de feijão preto; que foram adicionados em 

diferentes concentrações de HCl (meio ácido) e NaOH (meio básico). Com base nos dados 

levantados, foi possível observar que os indicadores possuem diferentes desempenhos em 

determinadas faixas de ph e concentração. 

INTRODUÇÃO 

 O pH é uma escala logarítmica de medida do potencial hidrogeniônico, com ele 

podemos definir a acidez ou basicidade de uma dada solução. A 25ºC, a escala do pH varia 

de 0 a 14, sendo que valores abaixo de 7 são definidos como ácidos, valores acima de 7 

são definidos como básicos e valores iguais a 7 são definidos como neutros, podendo sofrer 

alterações devido a temperatura e pressão.  

 Podemos definir um ácido como sendo uma substância que, dissolvida em água, se 

dissocia com a formação de íons de hidrogênio H+. Já uma base, pode ser definida como 

uma substância que, quando dissolvida em água, se dissocia formando íons de hidróxido 

OH-. Sendo assim, em uma escala logarítmica, podemos definir o pH através da equação 

(pH= -log[H+]) e o pOH pela equação (pOH= -log[OH-]) (BARBOSA,2014). 

 Os indicadores são ácidos ou bases orgânicas (fracos) que mudam de cor de acordo 

com o meio. Essa mudança de coloração deve ocorrer em um pH próximo do ponto de 

equivalência, ou seja, quanto mais próximo do pH 7 ocorrer a mudança de cor, mais exata 

será a determinação do mesmo. (HARRIS, 2012). 
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MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

MATERIAIS E REAGENTE:  

 7 tubos de ensaio 

 Ácido Clorídrico (HCl) - 0,1mol-0,001mol-0,00001mol 

 Hidróxido de Sódio (NaOH) – 0,1mol-0,001mol-0.00001mol 

 Indicador universal verde 

 Extrato de repolho roxo 

 Extrato de feijão preto 

 Pipeta 

 Água deionizada 

 Pisseta 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 

 

1. Foram numerados 7 tubos de ensaio (de 1 a 7); 

2. Nos tubos 1,2 e 3 foram adicionadas respectivamente 10 gotas de HCl em cada 

tubo, sendo o tubo 1 em concentração de 0,1mol (pH 1), tubo 2 em concentração de 

0,001mol (pH3), e tubo 3 em concentração de 0,00001mol (pH5); 

3. No tubo 4 foi adicionado 10 gotas de uma solução de 0,1mol de NaOH + 0,1mol de 

HCl, perfazendo um pH neutro (7); 

4. Nos tubos 5,6 e 7 foram adicionadas 10 gotas de NaOH em cada tubo, sendo o tubo 

5 em concentração de 0,00001mol (pOH9), tubo 6 em concentração de 0,001mol 

(pOH11) e tubo 7 em concentração de 0,1mol (pOH13); 

5. Posteriormente, com o auxílio de uma pipeta, foram adicionadas 4 gotas de um 

indicador em cada tubo de ensaio; 

6. O processo se repetiu 3 vezes, uma para cada indicador (verde, extrato de repolho 

roxo e extrato de feijão preto), efetuando a lavagem dos tubos com água deionizada 

no fim de cada ciclo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foto 1: Escala de pH com indicador universal verde 

 

 

Foto 2: Escala de pH com indicador extrato de repolho roxo 
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Foto 3: Escala de pH com indicador extrato de Feijão preto 

 

 

Cores apresentadas em presença de diferentes indicadores e concentrações 

 

TUBOS Concentrações Indicador 

universal 

verde 

Indicador 

extrato de 

repolho roxo 

Indicador 

extrato de 

feijão preto 

pH pOH 

1 0,1mol HCl Vermelho Salmão Rosa forte 1 13 

2 0,001mol HCl Laranja Rosa Cinza/rosa 3 11 

3 0,00005mol HCl Laranja 

fraco 

Azulado Cinza claro 5 9 

4 0,1molHCl + 

0,1mol NaOH 

Azul 

marinho 

Azul aço Prata 7 7 

5 0,00001mol 

NaOH 

Verde claro Azul/lilás Prata claro 9 5 

6 0,001mol NaOH Verde folha Azul/lilás com 

maior 

tonalidade 

Cinza 11 3 

7 0,1mol NaOH Roxo Amarelo Marrom 13 1 
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CONCLUSÃO 

 

 Com relação ao indicador verde (Foto 1), pode-se notar uma tonalidade forte nas 

cores, o que sugere que este seja um bom indicador tanto para concentrações ácidas 

quanto para concentrações básicas. No indicador de extrato de repolho roxo (Foto 2) as 

cores não são tão salientes, porém, mesmo que com dificuldade, pode-se distinguir os 

ácidos das bases. Já no extrato de feijão preto (Foto 3), pode-se dizer que foi o indicador 

que apresentou um dos menores desempenhos, ficando claro, apenas, a diferenciação entre 

o ácido forte e a base forte. 
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