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Apresentação
Caro Professor,
Este caderno Pedagógico foi produzido no contexto da Rede de estudos
e colaboração para inclusão social e desenvolvimento da cultura científica,
um projeto de extensão universitária aprovado pelo Edital 055/2012
do Programa Novos Talentos da CAPES. Isso explica porque a referida
rede assumiu o cognome Projeto Novos Talentos (PNT/UFMT/CAPES).
A configuração dessa rede permitiu o estabelecimento de interações
entre docentes e estudantes de diversos cursos de graduação e de pósgradução da UFMT e estudantes e professores de cinco escolas parceiras:
Escola Estadual Professor Fernando Leite de Campos (Várzea Grande);
Escola Estadual Pascoal Ramos (Cuiabá); Escola Estadual Nilo Póvoas
(Cuiabá); Centro Estadual de Atendimento e Apoio ao Deficiente Auditivo
Profª. Arlete P. Migueletti (CEAADA) e a Escola Estadual Marechal Candido
Rondon (do campo) situada na Comunidade Coqueiral, município de
Nobres, a cerca de 100 km da capital.
Ao constituir essa rede interinstitucional e interdisciplinar o PNT
buscou promover aproximações entre a educação superior e a educação
básica visando à inclusão social e desenvolvimento da cultura científica.
Para alcançar o objetivo central o projeto foi orientado pelos seguintes
objetivos específicos:
Promover situações de estudos e debates sobre cientificidade,
produção e socialização da cultura científica na sociedade
contemporânea articulando universidade e escola de educação básica
com reflexos positivos para os dois níveis de ensino;
Fomentar o uso das tecnologias da informação e da comunicação no
estudo de questões relativas aos vários campos do conhecimento que
integram currículos da educação básica e da educação superior;
Promover atividades que potencializem o desenvolvimento de
estudos, debates e produção e socialização de conhecimentos sobre
o tema “Águas em Mato Grosso” reconhecendo o protagonismo de
professores e estudantes da educação básica e da educação superior
nesses processos;
Organizar visitas de estudantes e docentes da educação básica a
espaços inovadores existentes na UFMT, especialmente a laboratórios,
museus, herbário e centros avançados na perspectiva de fomentar o
surgimento de novos talentos no campo da produção e socialização
da cultura científica;

•
•
•
•
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•
•
•
•

Promover seminários com a finalidade de possibilitar debates,
apresentação de trabalhos e avaliação sobre as atividades desenvolvidas
em cada um dos subprojetos abrindo espaço para o pronunciamento e
atuação de estudantes e professores da educação básica;
Fomentar a Produção de metodologias, estratégias e materiais
didáticos inovadores, visando à melhoria da qualidade da educação;
Criar estratégias que permitam a inclusão de estudantes surdos neste
projeto;
Possibilitar a mobilidade de professores da educação básica (viagens
orientadas) a centros de referência em ciência e tecnologia existentes
no Brasil (UFMT, 2012).

Esses objetivos expressaram o interesse em caracterizar a extensão
universitária como uma rede de colaboração fundada no diálogo com as
escolas parceiras, reconhecendo as possibilidades de aprendizagem de
todos os envolvidos. Assim, foi possível articular a formação acadêmica
às atividades de extensão na perspectiva de dar respostas a alguns dos
problemas da educação, a exemplo dos que são enfrentados no ensino
de Química, Física e Biologia e na formação inicial e continuada de
professores. A configuração em rede expressa também o esforço para
motivar o desenvolvimento de atividades voltadas para a inclusão social
pela via da produção e da socialização da cultura científica.
Para alcançar esses propósitos o PNT organizou suas ações em três
subprojetos: 1. Cibercultura: a produção e circulação da cultura científica;
2. Tecnologias da informação e da comunicação: potenciando novos
talentos para uma nova cultura científica; 3. Diálogos entre pesquisa e
ensino: em pauta as águas em Mato Grosso. As atividades desenvolvidas
nesses três subprojetos (minicursos, oficinas, palestras, aulas de campo,
visitas a laboratórios, seminários, etc.) permitiram que, em algumas
situações, estudantes da educação básica fossem inseridos na ambiência
universitária e em outras, que estudantes e professores universitários
fossem inseridos no contexto das escolas parceiras, incluindo a escola de
campo e a escola de surdos. Dessa forma, a inclusão ocorre numa via de
mão dupla onde todos se comportam como pessoas que têm o que dizer,
o que aprender e o que ensinar (em Português ou em Libras).
Neste Caderno Pedagógico sistematizamos algumas das proposições
adotadas no PNT/UFMT/CAPES como subsídios o ensino de Ciências,
de Biologia e de Química na Educação Básica. Algumas delas foram
articuladas ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) e às atividades do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química
Caderno Pedagógico para formação de Novos Talentos
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(LabPEQ), que promove, sistematicamente, a Semana das Práticas de
Ensino de Química (SEMIPEQ). O conjunto das proposições foi organizado
em quatro unidades conforme é descrito a seguir.
A primeira unidade intitulada Exercícios de pesquisa na Educação Básica
de autoria de Tânia Maria de Lima e Glauce Viana Souza Torres propõe
atividades investigativas a partir de análise de imagens relacionadas com
ciência e cientista. O propósito é contribuir com debates sobre estereótipos
que se fazem presente no imaginário social os quais motivam entendimento
de que a atividade científica é privilégio de uma minoria. Ao questionar
mitos criados em torno da atividade científica as autoras defendem a
adoção de práticas pedagógicas (análises de imagens, filmes, poesias, etc.)
que motivem o reconhecimento de que a ciência é uma atividade humana
realizada por homens e mulheres de diferentes origens étnicas e, portanto,
de diferentes culturas. O texto argumenta que a realização de exercícios de
pesquisa na educação básica pode fomentar a curiosidade, o interesse pela
compreensão de problemas vivenciados no cotidiano e, por conseguinte,
para fazer da escola um espaço mais atrativo. Nessa perspectiva as autoras
propõem um roteiro para elaboração de projetos de pesquisa. Vale ressaltar
que no PNT cada escola parceira assumiu o compromisso de desenvolver
projetos de pesquisa relativos ao tema “Águas em Mato Grosso” apontado
como eixo integrador de algumas atividades do projeto.
A unidade intitulada “Práticas pedagógicas para o ensino de ciências
e de Biologia” apresenta inicialmente uma discussão sobre a Biologia
enquanto uma ciência que estuda a vida, seus mistérios e encantos.
Os autores recorrem à poesia do poeta pantaneiro Manoel de Barros
para realçar a necessidade do ser humano se reconhecer como parte
da natureza, ou seja, “enquanto coisa” [no dizer do poeta]. O texto dá
centralidade para o estudo do mundo microscópico a partir da realização
de debates sobre o filme “Peste Negra”. A ideia é realçar a importância
do microscópio para o estudo dos germes. Na sequência é apresentado
um conjunto de atividades práticas que podem despertar o interesse dos
estudantes pelo estudo de Ciências/Biologia, mais especificamente para
o estudo dos microrganismos.
“Água: uma abordagem química” é o título da terceira unidade desta
coletânea de textos pedagógicos. Trata-se de uma síntese das atividades
desenvolvidas no PNT/UFMT/CAPES, mais especificamente no contexto do
subprojeto “Águas em Mato Grosso”. As autoras mesclam música, poesia e
atividades práticas de Química para realçar a importância da água para a
vida na Terra.
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A quarta unidade intitulada “Explorando a química do solo a partir
do tema água”, como o próprio título indica, busca realçar as intrincadas
relações entre solo e água. Nessa perspectiva a autora parte da poesia
de Manoel de Barros para motivar o entendimento de que “desde o
começo do mundo água e chão se amam, se entram amorosamente e se
fecundam”. É essa fecundidade que mantém a química do solo e o ciclo da
água que faz dela a “epifania da criação”.
É imperativo ressaltar que este Caderno Pedagógico não se apresenta
como um livro de receitas de ensino e sim como um conjunto de propostas
educativas postas em debate a partir das experiências vivenciadas no
PNT/UFMT/CAPES. Cada proposta tem um formato acadêmico próprio
porque deriva de objetivos e práticas desenvolvidas por diferentes
atores que protagonizaram a história desse projeto. As singularidades
das proposições expressas neste texto justificam-se pelo entendimento
de que a docência é, ao mesmo tempo, ciência e arte. É ciência porque
exige do professor uma postura de permanente de investigação sobre
o próprio trabalho pedagógico na perspectiva de atingir os objetivos
estabelecidos. É arte porque exige criação e recriação de práticas já que
as situações vivenciadas na escola são sempre inusitadas. Por essa razão,
cada leitor dos textos que comporem essa coletânea precisa analisar,
discutir, recontextualizar e até mesmo transformar as propostas aqui
apresentadas.
Considerando que um dos princípios defendidos no PNT/UFMT/
CAPES foi o protagonismo de estudantes e professores nossa expectativa
é que este Caderno Pedagógico possa contribuir para a formação de
Novos Talentos em diversos campos do conhecimento.
Elane Chaveiro Soares
Tânia Maria de Lima
(Organizadoras)
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A Pesquisa na
Educação Básica
Tânia Maria de Lima1
Glauce Viana Souza Torres2
No Brasil, um dos grandes problemas do ensino de ciências tem
sido associado ao predomínio de práticas pedagógicas que valorizam a
memorização de conceitos, leis e princípios que são apresentados como
dogmas que devem ser aceitos sem questionamentos. Dessa forma, criase um fosso entre o currículo escolar e a realidade vivida cotidianamente.
Esse modelo de ensino (dogmático) oferece poucas oportunidades
para o protagonismo dos estudantes. “O resultado é que estudantes
não aprendem conteúdos das Ciências e constroem representações
inadequadas sobre a ciência como empreendimento cultural e social”.
(MUNFORD e LIMA, 2007, p. 90).
Pesquisadores do campo da educação em ciências (MORANDINO,
2003, GALIAZZI et al 2001; MUNFORD e LIMA, 2007, ZÔMPERO e LABURÚ,
2011) defendem o ensino por meio de investigação considerando que
exercícios de pesquisa científica podem contribuir para a compreensão
das características do trabalho científico, para aquisição de conhecimentos
e para o desenvolvimento intelectual de estudantes e professores. Isso
porque a pesquisa fomenta a curiosidade, desperta o interesse pela
análise de questões prementes e implica na socialização dos resultados
dos estudos realizados abrindo espaço para o protagonismo dos sujeitos
envolvidos em tais atividades.
É imperativo lembrar que adotar a pesquisa como um princípio
educativo não significa reproduzir mecanicamente experimentos
disponibilizados em manuais didáticos e/ou em outros meios de

1

Docente vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT.
Coordenadora Geral do Projeto Novos Talentos/UFMT/CAPES

2

Docente do curso de Pedagogia da UFMT. Doutoranda no PPGCIM/REAMEC.
Coordenadora das atividades do sub-projeto 2 do Projeto Novos Talentos/UFMT/CAPES
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divulgação de materiais educativos. Em se tratando da prática
pedagógica na educação básica, o fazer científico precisa ser pautado
na busca respostas para problemas da realidade local, ou seja, na
experiência cotidiana dos estudantes. Essa postura de indagação
pode potencializar insights que caracterizam a atividade científica,
fomentar o trabalho coletivo e o desenvolvimento de habilidades de
comunicação dos resultados por meio de várias linguagens (escrita,
oral, imagética, poética, filosófica, política, etc.)
Partindo desses pressupostos apresentamos a seguir algumas
proposições para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que
buscam fazer da pesquisa um princípio educativo. Nesse sentido
organizamos as atividades em duas partes. Na primeira sugerimos um
estudo sobre imagens de ciência e de cientista que circulam por meio
de discursos, livros, filmes, propagandas comerciais, etc. Entendemos
que a análise de tais imagens exige questionar estereótipos e motivar o
entendimento de que a ciência é uma atividade humana que faz parte
do legado cultural da humanidade. Na segunda parte apresentamos
algumas orientações para a elaboração de projetos de pesquisa no
intento de potencializar a realização de práticas investigativas no âmbito
das escolas parceiras.

Parte 1. Ciência e cientista no imaginário social:
implicações na educação
Para iniciar um debate sobre a ideia de ciência e de cientista que
circulam no imaginário social e sobre as implicações de tais ideias na
educação em ciências sugerimos que o professor realize atividades
partindo das seguintes indagações:

Quais imagens lhe vêm à mente quando você escuta a palavra

“ciência”?

É bastante provável que os estudantes associem a ciência com imagens
de laboratório, reações químicas, explosões e outros fatos relacionados
com novas descobertas. Ao promover debates sobre tais imagens
o professor precisa lembrar que a associação da atividade científica
especificamente às ciências naturais é um equívoco, pois a ciência é uma
forma de conhecimento organizada e sistematizada em conformidade
com os vários campos do conhecimento que compõem a cultura humana.
Caderno Pedagógico para formação de Novos Talentos
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Isso explica porque costumamos fazer referência ao termo “ciências” (no
plural), seguido de um qualificativo: ciências humanas, ciências sociais,
ciências econômicas, ciências biológicas, ciências exatas, etc. As ciências
naturais (Química, Física, Biologia, geociências) são, portanto, apenas
uma das dimensões da ciência.

Quais imagens lhe vêm à mente quando você escuta a palavra

“cientista”?

Supomos que os debates sobre as
imagens criadas em torno do termo
“cientista” tendem a ser relacionadas com
uma pessoa adulta do sexo masculino, de
pele clara, de inteligência notória, que
vive na Europa e/ou nos Estados Unidos
da América inventando coisas para o bem
da humanidade. Uma breve pesquisa de
imagens de cientistas na internet permite
perceber que esse estereótipo é bastante
difundido e pode resultar em concepções
equivocadas tais como a que segue.
Essa concepção de cientista vem sendo
questionada, pois, ela tem contribuído
para reafirmar relações de poder ao supor
que a ciência é produzida apenas em
laboratórios da área das ciências naturais
Fonte: Google imagens
e/ou da saúde excluindo outros campos
do conhecimento. As críticas a essa
concepção de ciências referem-se também à ideia de que apenas homens
brancos podem fazer ciência. Assim, jovens, mulheres, notadamente
negros/as e pessoas dos grupos minoritários (surdos, deficientes físicos,
entre outros) tendem a ser excluídos do campo da produção científica e a
se comportar como meros consumidores da ciência.
Por outro lado, a pesquisa de imagens de cientistas em sites da
internet pode contribuir também para o reconhecimento de que a
ciência é uma atividade humana realizada por homens e mulheres de
diferentes tons de pele, de diferentes faixas geracionais, e diferentes
condições físicas.

Caderno Pedagógico para formação de Novos Talentos
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Fonte: Google imagens

Para superar os estereótipos sobre o cientista sugerimos a leitura do
livro intitulado: As cientistas: 50 mulheres que mudaram o mundo.

Sinopse
Recheado de ilustrações encantadoras, “As cientistas” destaca as contribuições
de cinquenta mulheres notáveis para os campos da ciência, da tecnologia, da
engenharia e da matemática, desde o
mundo antigo até o contemporâneo,
além de trazer infográficos sobre
equipamentos de laboratório, taxas de
mulheres que trabalham atualmente
em campos da ciência e um glossário
científico ilustrado. Entre as perfiladas,
estão figuras bem conhecidas, como
a primatologista Jane Goodall e a
química Marie Curie, e outras nem
tanto, como Katherine Johnson, física
e matemática afro-americana que
calculou a trajetória da missão Apolo
11 de 1969 à lua. “As cientistas” celebra
as realizações das mulheres intrépidas
que abriram o caminho para a próxima
geração de engenheiras, biólogas,
matemáticas, médicas, astronautas,
físicas e muito mais! (Fonte: https://
www.saraiva.com.br/as-cientistas50-mulheres-que -mudaram-omundo-9439012.html)
Fonte: Google imagens
Caderno Pedagógico para formação de Novos Talentos
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Nessa mesma perspectiva sugerimos
uma pesquisa sobre o astrofísico Stephen
Hawking para romper com a ideia de que
as limitações físicas impedem a presença
de pessoas deficientes na ciência. Hawking
é portador de esclerose lateral amiotrófica,
uma doença degenerativa que paralisa
os músculos do corpo sem, no entanto,
atingir as funções cerebrais. Apesar das
suas limitações físicas ele se tronou um dos
cientistas mais famosos do nosso tempo.

DICA!
Para ampliar o debate sobre a
presença de mulheres na ciência
nós sugerimos que a escola
organize uma apresentação do filme
“Estrelas além do tempo”. Esse filme
conta a história de três mulheres
negras que revolucionaram a NASA.
É pertinente dialogar sobre as
tensões, preconceitos e desafios
enfrentados pelas três mulheres
negras para fazer valer o direito de
trabalhar no campo da ciência.
O filme está disponível em:
HTTPS://www.youtube.com.

Sobre a importância de estudos de imagens
Os símbolos e imagens são artefatos culturais que influenciam na
vida social e, por conseguinte na educação. Eles interferem na nossa visão
de mundo, no nosso modo de ser, de pensar e de agir. Quando olhamos
uma imagem, imediatamente nosso cérebro a captura e a associa com
conhecimentos, valores, crenças que se fazem presente na nossa cultura.
A cultura precisa ser entendida, portanto, como uma prática de
significação produzida socialmente. Tais práticas se fazem presentes nos
processos pelos quais os grupos sociais se organizam, atuam no ambiente
onde vivem, governam e são governados. Nessa perspectiva, a cultura não
pode ser concebida no singular mas sim, no plural, conforme observou
Certeau (2012).
Não há um setor particular na sociedade onde se possa
fornecer a todos os outros, aquilo que os proverá de
significação. Seria restaurar o modelo unitário: uma
religião imposta a todos, uma ideologia do Estado,
ou “o humanismo” de uma classe colonizadora.
Que grupo tem o direito de definir, em lugar dos
outros, aquilo que deve ser significativo para eles? É
verdade que a cultura está, mais do que nunca, nas
mãos do poder, o meio de instalar, hoje como no
passado, oculto sob um “sentido do homem”, uma
razão de Estado. Mas a cultura no singular tornouse uma mistificação política. Mais do que isso, ela é
mortífera. Ameaça a própria criatividade. Sem dúvida,
é atualmente um problema novo encontrar-se diante
da hipótese de uma pluralidade de culturas, isto é, de
sistemas de referência e de significados heterogêneos
entre si (CERTEAU, 2012, p. 142).
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Na atualidade nossa cultura é fortemente influenciada pelas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pois os equipamentos
tecnológicos difundem informações e imagens geradas em todo o
mundo num ritmo cada vez mais estonteante. Conforme observou
Sardelich (2006, p. 204) a todo instante capturamos imagens variadas,
“muitas vezes, sem modelo, sem fundo, cópias de cópias, no cruzamento
de inúmeras significações. Imagens para deleitar, entreter, vender, que
nos dizem sobre o que vestir, comer, aparentar, pensar”. Isso explica
porque em nossos dias se fala em “alfabetização visual”, “leitura de
imagens” e “cultura visual”. Em qualquer desses casos é preciso buscar
amparo teórico em diversas áreas incluindo: antropologia; arte; história;
sociologia e educação (SARDELICH, 2006).

Parte 2. Roteiro para elaboração de um projeto de
pesquisa no contexto do PNT/UFMT/CAPES
Um dos objetivos do PNT/UFMT é “promover atividades que
potencializem o desenvolvimento de estudos, debates e produção e
socialização de conhecimentos sobre o tema “Aguas em Mato Grosso”
reconhecendo o protagonismo de professores e estudantes da educação
básica e da educação superior nesses processos” (UFMT, 2012). Este
propósito requer exercícios de pesquisa, de experimentação, de
produção de textos (relatórios e trabalhos científicos, documentários,
etc.) e apresentação dos resultados dos trabalhos (no contexto da escola,
do PNT e/ou em eventos científicos tais como feira de ciências).
No início das atividades do PNT/UFMT/CAPES contatamos que
professores das escolas parceiras estavam interessados na melhor
compreensão dos procedimentos para adoção da pesquisa como um
princípio educativo. Essa constatação motivou-nos a elaborar um roteiro
com uma descrição sintética dos elementos que constituem um projeto
de pesquisa. Nosso intento é que estas orientações contribuam para o
desenvolvimento dos exercícios de pesquisas na educação básica e que os
resultados se expressem em aprendizagens coletivas e em posicionamentos
mais coerentes em relação aos problemas ambientais, políticos, sociais,
culturais que enfrentamos na denominada sociedade do conhecimento.

O que é um projeto de pesquisa?
Para melhor compreender o que é um projeto de pesquisa sugerimos
que os professores realizem estudos de textos que tratam da metodologia
da pesquisa científica. Entre as obras que podem contribuir para a melhor
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compreensão da atividade investigativa destacamos as contribuições de
Chizzotti, (1995); Gil, (1991); Severino, (2002), Zômpero e Laburú (2011).
Tais estudos provavelmente remeterão ao reconhecimento de que a
palavra “projeto” traz em si a ideia de uma intencionalidade, ou seja, de
algo que se deseja alcançar. Refere-se a um empreendimento individual ou
coletivo organizado com base em objetivos previamente estabelecidos.
Elaborar um projeto de pesquisa requer, portanto, tomada de decisões
em relação a alguns aspectos, tais como os que são discutidos a seguir:

O que pesquisar?
Toda pesquisa é realizada a partir de um problema que se deseja
investigar (pergunta que se quer responder). O problema delimita a
especificidade do estudo. Sugerimos que o professor motive os estudantes
a observar na comunidade questões relevantes que precisam ser
investigadas. Depois disso é preciso escolher coletivamente o problema
que a escola irá investigar.

Por que?
A escolha do problema precisa ser seguida de uma justificativa que
elucide porque é relevante estudar o assunto.

Para que?
Um projeto de pesquisa precisa ser orientado pelos seus objetivos (geral e
específicos). O objetivo geral refere-se à intencionalidade da pesquisa. Objetivos
específicos, como o próprio termo indica, são mais restritos e relacionados
com ações requeridas para efetivação do projeto observando as condições e o
tempo da pesquisa. Os objetivos devem ser redigidos como ações (verbos no
infinitivo) de possível realização no prazo de vigência do projeto.

Como?
Para alcançar os objetivos da pesquisa é preciso definir o referencial
teórico-metodológico que orienta as ações. Em outras palavras, é preciso
explicitar os posicionamentos teóricos (referências) e aos procedimentos
(metodologia) escolhidos mantendo articulação com os objetivos
propostos. A metodologia pode ser conceituada como a descrição
detalhada do caminho que se deseja realizar para desenvolver a pesquisa.

Quando?
Levando em conta que uma pesquisa tem data para começar e para
ser concluída é preciso realizar um cronograma das ações. Para facilitar
a realização das etapas/atividades previstas na realização do projeto
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sugerimos a elaboração de um quadro que indica o tempo destinado a
cada atividade da pesquisa. Quando se trata de um trabalho em equipe é
necessário explicitar as funções dos participantes.
ETAPAS

1º bimestre

2º bimestre

3º bimestre

4º bimestre

Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3

Quais recursos serão necessários?
Avaliar o custo das ações previstas indicando os recursos necessários
e as fontes de financiamentos.

Como avaliar?
Indicar estratégias de avaliação o êxito do trabalho considerando os
objetivos estabelecidos.
Elementos de um Projeto de Pesquisa
Indagações necessárias

Terminologia estabelecida pelas
normas oficiais

1 - O que pesquisar?

1.a) Tema
1.b) Título
1.c.) Objeto de pesquisa

2 - Por que pesquisar? (motivo)

2- Justificativa

3 - Para quê pesquisar?

3- Objetivos

4 - Como Pesquisar?

4-Metodologia (Procedimentos
metodológicos)

5 - Quando pesquisar?

6.a) Período de realização da pesquisa
6.b) Cronograma de atividades.

6 - Quais os materiais necessários

7- Recursos.

7 - Outros

8- Órgãos envolvidos e/ou parcerias.

8 - Referências

9- Obras utilizadas como referências
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Em síntese
Entendemos que este Caderno Pedagógico para a formação de Novos
Talentos, ao motivar a realização de exercícios de pesquisa científica
como um princípio educativo, poderá contribuir para a compreensão das
características da ciência e das finalidades político-sociais da educação
em ciências. O escopo é fomentar a curiosidade, despertar o gosto pelo
estudo de problemáticas da atualidade e abrir espaço para a socialização
dos resultados e, por conseguinte, para o protagonismo dos sujeitos
envolvidos em tais atividades.
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Prática para o ensino
de Biologia
Jane Vignado3
Aroldo Benedito dos Santos4
Luiz Felipe Nascimento5
Maria Isabela Figueiredo
Ricardo Maciel de Souza
Biologia: bio ‘vida’ e logia ‘estudo’. Esta etimologia é uma definição que
aprendemos desde o primeiro anos da educação básica para relacionar a
Biologia com os fenômenos ligados à vida e à sua origem. Aprendemos
também que o estudo da Biologia instiga a curiosidade e a indagação que
caracterizam a atitude científica. Por conseguinte, instiga a disposição
para observar, registrar e analisar dados, elaborar conclusões e comunicar
os resultados.
A Biologia não é uma ciência monolítica. Ela é constituída por outras
ciências incluindo zoologia, botânica, ecologia, genética, biofísica e
bioquímica. Essa diversificação da Biologia acompanha a lógica da
ciência moderna que foi configurada com base na especialização do
conhecimento sob o pressuposto de que, para compreender os fatos
do mundo é preciso dividi-lo em partes, conforme foi apregoado pela
visão cartesiana. A especialização do conhecimento observada na ciência
motivou a criação de diversas disciplinas que integram o currículo da
educação básica e superior.

3

Docente do curso de Ciências Biológicas da UFMT. Orientadora das atividades de
Biologia no Projeto Novos Talentos.

4

Técnico do curso de Ciências Biológicas da UFMT. Participantes do Projeto Novos
Talentos

5

Licenciandos do curso de Ciências Biológicas da UFMT. Monitores do Projeto
Novos Talentos
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No currículo escolar a fragmentação de conhecimentos se expressa
nas rígidas fronteiras entre as disciplinas, bem como nas terminologias,
classificações, subdivisões empregadas dentro de cada uma das
disciplinas. Isso dificulta a compreensão dos fatos em sua complexidade
gerando desinteresse pelo estudo, pois apaga a beleza do conhecimento.
Esse entendimento fundamentou as atividades do Projeto Novos
Talentos (PNT) desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso,
com apoio financeiro da Capes. Por essa razão nós buscamos neste texto
evidenciar que a Biologia está articulada a outras ciências que compõem
o currículo escolar. Ela está presente em nosso cotidiano, pois é a ciência
que se dedica ao estudo da vida para desvendar seus mistérios e encantos.
Estudando Biologia podemos nos reconhecer como parte da natureza, ou
seja, “enquanto coisa”, conforme observou o poeta pantaneiro Manoel de
Barros. Só assim poderemos superar a visão antropocêntrica que nos cega
e chegar ao entendimento do que é vivido.
No que o homem se torne coisal, corrompe-se nele
os veios comuns do entendimento. Um subtexto se
aloja. Instala-se uma agramaticalidade quase insana,
que empoema o sentido das palavras. Aflora uma
linguagem de defloramentos, um inauguramento de
falas Coisa tão velha como andar a pé. Esses vareios do
dizer (BARROS, 2010, p. 265).

O poeta pantaneiro nos instiga ao reconhecimento de que “o olho vê, a
lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo” (BARROS,
2010, p. 350). Essa é uma condição fundamental para sermos capazes de enfrentar os muitos problemas da contemporaneidade tais como: aquecimento
global, efeito estufa, produção e consumo de alimentos geneticamente modificados (transgênicos), clonagem e suas implicações éticas, poluição, biopirataria e, sobretudo, a injustiça social que continua matando milhares de
pessoas no mundo pela fome e pelas condições insalubres de vida.
Neste texto nós sistematizamos algumas das atividades que foram
desenvolvidas no PNT/UFMT/CAPES. O intuito é motivar o estudo de
Ciências e Biologia nas escolas públicas do Estado do Mato Grosso
tornando a aprendizagem mais interessante e prazerosa.
As atividades apresentadas neste material levam em conta
a infraestrutura das escolas públicas considerando que algumas
delas dispõem de laboratórios de ciências que, em alguns caos, são
subutilizados. Julgamos ser necessário ressaltar que quando falamos
em atividades práticas não estamos restringindo as que ocorrem dentro
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do laboratório. Elas podem ocorrem em diferentes espaços tais como o
entorno da escola, parques, museus de ciências, etc.
Acreditamos que o exercício de observação, de escrita do observado
seguido de debates e de analises contribui para o desenvolvimento
da linguagem escrita dos estudantes e para o exercício da capacidade
de comunicação dos resultados dos estudos. Dessa forma a escola
pode efetivar seu compromisso social de formar pessoas capazes de
compreender o mundo, de se posicionar e tomar decisões diante dos
fatos que se apresentam como desafios a serem superados.

Utilização do laboratório de ciências: cuidados básicos
As atividades que seguem pressupõem a existência de um laboratório
de ciências [contendo microscópios] acessível aos estudantes e seus
respectivos professores. Chamamos atenção para o fato de que, qualquer
atividade desenvolvida dentro de um laboratório requer normas de
segurança, pois o uso inadequado de equipamentos e materiais gera uma
série de riscos para os estudantes e seus professores e pode causar danos
na infraestrutura da instituição onde as atividades são realizadas.
Apresentamos a seguir algumas normas gerais para trabalhar com
segurança dentro do laboratório de ensino de Ciências. Tais normas
precisam ser apresentadas e discutidas antes das aulas práticas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

É proibido fumar, comer ou beber dentro do laboratório.
Os objetos pessoais, exceto aqueles utilizados em experimento da
prática, devem ser guardados nos armários destinados a este fim
É preciso caminhar com atenção. Não se pode correr dentro do
laboratório.
É recomendada a utilização de calçado fechado, aventais, máscaras e
luvas quando necessário.
O aluno deve seguir as orientações do professor. 			
Após a realização do experimento, cada material utilizado deverá ser
devidamente lavado e guardado.
No manuseio de reagentes químicos é preciso evitar colocar as mãos
na pele, notadamente nos olhos e na boca.
Em caso de contato indevido com o material deve-se chamar o
professor ou técnico responsável imediatamente.
Recomenda-se lavar o local com água abundante e procurar
atendimento médico.
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Apresentando alguns conceitos
Na educação, a realização de atividades práticas em laboratório requer
a adoção de alguns conceitos básicos, tais como substância e solução.
A Substância pura é formada exclusivamente
por partículas (moléculas ou aglomerados) quimicamente iguais. Em geral, as substâncias puras não
estão disponíveis na natureza. Porém, elas podem
ser produzidas laboratório, por processos de fracionamento de misturas ou métodos de purificação.
As soluções (ou mistura) são formadas por duas
ou mais substâncias. Elas podem ser homogêneas
ou heterogêneas. Uma mistura homogênea é uma
solução que apresenta um aspecto visual uniforme,
ou seja, tem apenas uma única fase (exemplo: água
- açúcar). A mistura heterogênea pode apresentar
duas ou mais fases (exemplo: água - óleo - areia).

Fonte: Google imagens

As quantidades de cada elemento presentes nas soluções podem
variar e estar em qualquer proporção. A água salgada pode apresentar
uma quantidade diferente de sal (soluto) mantendo a mesma aparência
da água (solvente).
As soluções podem estar no estado líquido (ex: água, refrigerantes),
sólido (ex: bronze = cobre+estanho) ou gasoso (ex: ar atmosférico). Elas
podem ser isotônicas, (soluto e solvente em partes iguais); hipotônicas
(quando há mais solvente que soluto); e hipertônicas (quando há mais
soluto que solvente). Dessa forma, é comum classificá-las em diluídas ou
concentradas, considerando a proporção entre soluto e solvente. Algumas
dessa soluções serão utilizadas em atividades práticas de microscopia,
conforme é descrito a seguir.

O mundo microscópico
Durante muito tempo a humanidade foi vítima da ação patogênica dos
microorganismos, pois eles não eram visíveis a olho nu. Desconhecia-se o
mundo microscópico e o poder dos vírus, das bactérias, dos protozoários,
fungos, enfim do que costumamos denominar “micróbios”.
Um dos fenômenos mais dramático que marcou a história humana
na Idade Média foi a peste negra, uma pandemia causada pela bactéria
Yersinia pestis. Essa bactéria é transmitida pela picada de pulga infectada
ou pelo contato com material infectado.
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Atividade 1: Os mistérios do mundo microscópico
Para fomentar o interesse dos estudantes pelo estudo do mundo
microscópico sugerimos a projeção do Filme “Morte Negra”.
Sinopse do filme: Gênero: Mistério/Thriller. Duração: 1h42m
Na época da peste bubônica, na Inglaterra do século XIV, o jovem
monge Osmund é recrutado pelo cavaleiro Ulric para liderar um grupo
de soldados em uma vila misteriosa, onde há rumores de que vítimas
da epidemia estão sendo ressuscitadas. Osmund concorda, mas tem
seus motivos: encontrar Averrill, uma jovem que desapareceu. O grupo
enfrenta sombras inimagináveis.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CMvKk6m_ylY
Após o filme promover debates sobre as questões suscitadas, tais como:

•
•
•

Porque a Peste Negra se tornou uma pandemia?
Que relações podem ser estabelecidas entre a Peste Negra e as
condições de vida da população?
Por que em nossos dias doenças como tuberculose, hanseníase e
malária ainda são recorrentes no Brasil?

A importância do microscópio
O desenvolvimento das lentes de aumento potencializou a invenção
do microscópio, equipamento que permitiu descobrir e estudar
os microorganismos. Esses seres vivos de tamanho diminuto estão
presentes no ar, na água, no solo, dentro de animais e plantas, porém,
não podem ser vistos a olho nu. Eles podem atuar no ambiente de forma
positiva e indispensável à vida (bactérias nitrificantes, lactobacilos, etc.),
mas também de forma negativa, pois, muitos deles causam doenças.
Conhecendo-os podemos valorizar os que são benéficos e combater os
que causam danos ao ser humano e ao ambiente.
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Atividade 2: Pesquisando sobre microorganismos
Sugerimos que o professor instigue seus alunos a:

•
•
•
•

Descobrir as diferenças entre vírus, bactérias, fungos e protozoários.
Buscar informações sobre microorganismos que são considerados
benéficos aos seres humanos e microorganismos que são considerados
patogênicos.
Elaborar um quadro indicando os usos dos microorganismos que
são considerados benéficos e as formas de combate aos que nos
causam danos.
Debater em sala de aula os resultados das pesquisas.

É difícil dizer quem criou o microscópio. Acredita-se que a primeira
pessoa a construir e usar microscópios
foi Anton Leeuwenhoek. Ele viveu na
Holanda do século XVII e era comerciante. Como vendia coisas miúdas
teve interesse em desenvolver meios
de ver melhor o mundo. Ele polia e
cortava pedaços de vidro a fim de criar
lentes, então criou diversos equipamentos que deram base para o desenvolvimento do microscópio.
A invenção do microscópio está relacionada também com o trabalho de
Robert Hooke (1635 – 1703), cientista
inglês que desenvolveu estudos em
vários campos da ciência, com destaque na microbiologia. Ele percebeu
que uma lente convexa ampliava mais
o objeto observado. Ao dispor duas
lentes em um tubo de metal ele criou
a ocular e a objetiva dando origem ao
microscópio composto.

Microscópio inventado por Robert Hooke
Fonte: Google imagens
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Antes de cientista, Hooke aprendeu a pintar telas. Isso explica porque
ele fez desenhos precisos baseados no que via pelo microscópio. Ele
observou pequenos objetos, além de animais e plantas que ele mesmo
representava em fiéis ilustrações.
A ilustração apresentada
ao lado aparece no livro que
ele publicou em 1665, intitulado Micrographia, reunindo
seus desenhos e descrições fisiológicas.
Para compreender porque
cortiça era tão leve Hooke
preparou finíssimas porções
desse material e observou
no microscópio. Ele relacionou a baixa densidade da cortiça com a
existência de pequenos compartimentos, aparentemente vazios. Cada
compartimento foi denominado de “cell”, que em inglês significa cavidade
ou cela. Na verdade, tais compartimentos não estavam vazios. O que
Hooke observou não era a célula completa em si, mas compartimentos
delimitados pela parede celular de tecido vegetal morto.
Podemos considerar que o microscópio revolucionou a ciência e,
por conseguinte, a Biologia. Sem a ajuda das lentes não poderíamos
conhecer o poder dos microorganismos. Não poderíamos entender
como funciona uma célula, unidade básica de todo organismos vivo.
Na atualidade as lentes estão presentes em muitos equipamentos
que utilizamos no cotidiano: óculos, câmeras, lupas, binóculos, etc. A
importância das lentes explica porque elas passaram a ser um ramo de
estudo da Física chamada Ótica.

O mundo visto por meio da lupa
Vivemos imersos num mundo que é constituído por muitas imagens,
sons, cheiros, gostos e texturas. Percebemos o que acontece no mundo
por meio de nossos sentidos e reagimos em relação às várias sensações
que as informações causam em nós. O professor de Ciências e/ou Biologia
precisa instigar a capacidade de observação do mundo por meio dos
sentidos. O estudante, por sua vez, necessita estar atento e aprender a
usar os equipamentos que podem ajudar na visualização de detalhes das
coisas. Vendo, revendo e transvendo o mundo os estudantes poderão
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se reconhecer que toda pessoa faz parte de uma intrincada trama de
relações entre ar, água, solo e outros seres vivo. Cuidar de si implica,
necessariamente, em cuidar do mundo.
Uma das formas de ampliar a acuidade visual para ver o mundo é
o uso de lupas. Esses equipamentos podem ser adquiridos pela escola,
pelo professor e pelos estudantes porque o preço, em geral, é acessível.
Utilizando a luta os estudantes podem fazer pequenas descobertas e se
atentar para os encantos do mundo.

Há duas maneiras de usar uma lupa:
1.		Colocar a lupa perto do olho, como se usasse óculos. Segurar o objeto
com a outra mão movimentando-o lentamente para frente e para
trás até encontrar o foco.
2.		Colocar o objeto imóvel sobre uma superfície e segurar a lupa com
uma mão movimentando-a para frente e para trás até obter o foco.

Atividade 3: Observando coisas diminutas
Para instigar a curiosidade e ampliar a visão dos estudantes o professor
pode organizá-los em grupos e solicitar que eles façam descoberta
fazendo uso de lentes de aumento. Cada grupo poderá explorar o
ambiente escolar, entorno da escola e/ou um parque (aula de campo)
focalizando alguns detalhes, porém, sem deixar de estabelecer relações
entre ar, água, solo e seres vivos. É importante registrar o observado e
comunicar o que foi descoberto.

Primeiros passos para o uso do microscópio
O microscópio é um equipamento importante no estudo de Biologia.
Antes de utilizá-lo o estudante precisa compreender o seu funcionamento.
Cabe ao professor a tarefa de apresentar o microscópico explicando
as partes, o funcionamento e os procedimentos para a manipulação
do aparelho. Na sequência os estudantes poderão aprender também a
preparar lâminas para observação ao microscópio.
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Atividade 4: Preparando lâminas para aulas de microscopia
Materiais: Lâminas, lamínulas, pinça, conta-gotas ou pipetas, papel com
letras impressas (jornal, revistas, textos, etc.)
Procedimentos:

•
•
•
•

Recortar pequenos pedaços de papel contendo letras impressas.
Com ajuda da pinça colocar um fragmento de papel contendo letras
sobre a lâmina.
Pingar uma gota de água (com a pipeta ou conta-gotas) e, com auxílio
da pinça, colocar a lamínula em um ângulo de 45° deixando-a cair
sobre o fragmento de papel. Pressionar com suavidade o material
para evitar a formação de bolhas.
As lâminas prontas e aprovadas pelo professor podem ser observadas
no microscópio, ajustando as diferentes objetivas conforme a acuidade
visual de cada pessoa.

Após o desenvolvimento dessa atividade é necessário comparar o
que é visto a olho nu com o que é visto ao microscópio. Assim, é possível
evidenciar a importância desse equipamento para visualizar o que não
pode ser observado a olho nu. O professor pode realçar também a
relevância de equipamentos mais sofisticados (microscópios eletrônicos)
que permitem visualizar estruturas celulares que não podem ser vistas
pelo microscópio óptico.

Atividades práticas de microscopia
As aulas microscopia são de grande importância para o estudo
da célula, unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Utilizando o
microscópio os estudantes poderão observar diferentes tipos de células
vegetais e animais identificando os componentes básicos: membrana,
citoplasma e núcleo.
Neste texto propomos aulas de citologia a partir de observações de
células de cebola, de folhas de plantas e de flores.
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Atividade 5: Preparação e observação de células de cebola
Materiais: Microscópio, lâminas, lamínulas, pinça, conta-gotas ou pipetas,
cebola, Corante - azul de metileno ou vermelho neutro ou fuccina ácida corante diluído (solução 0,1%).
Obs. Pode-se usar lugol para corar o núcleo: 100 ml de H2O destilada + 6g
de iodeto de potássio + 4g de iodo.
Procedimentos:

•
•
•
•
•
•

Com uma gilete ou estilete fazer um pequeno quadrado na cebola.
Com a pinça retirar cuidadosamente a película interna
Colocar o material coletado sobre a lâmina e em seguida pingar uma
gota de água com corante
Colocar a lamínula em um ângulo de 45°. Pressionar com suavidade o
material para evitar a formação de bolhas.
Levar ao microscópio, ajustar o foco e observar nas diferentes objetivas
Elaborar desenhos do que é visto

Células de revestimento de cebola
Fonte Google imagens
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Esta atividade prática permite visualizar não apenas a morfologia das
células epidérmicas de cebola como também a observação de fenômenos
como plasmólise e deplasmólise que estão relacionado com as trocas que
ocorrem entre a célula e o meio externo a ela.
A plasmólise ocorre quando a célula é colocada em meio hipertônico
(mais concentrado que o citoplasma da célula). Assim, ela perde água
por osmose para meio externo retraindo o seu volume. A deplasmólise
é o fenômeno inverso, ou seja, ocorre quando a célula plasmolisada é
colocada em um meio hipotônico e retoma seu volume original.

Atividade 6: Observação de plasmólise e
deplamólise em células de cebola
Materiais: Microscópio, lâminas, lamínulas, pinça, conta-gotas ou pipetas,
cebola, sal, água, bécker, gilete, ou outro recipiente similar, corante.
Procedimentos:
Para a observação de plasmólise:

•
•
•
•
•
•

Preparar lâminas conforme descrição anterior
Preparar uma solução hipertônica
Pingar uma gota de solução hipertônica sobre a lâmina
Levar ao microscópio e ajustar o foco
Observar o comportamento da célula num ambiente hipertônico
Elaborar desenhos do material observado

Para a observação de desplasmólise:

•
•
•
•

Lavar o material biológico com solução isotônica
Colocar o material sobre a lâmina, pingar uma gota de solução
hipotônica
Levar ao microscópio, ajustar o foco e observar as diferenças
Elaborar desenhos do material observado
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Para ampliar os estudos sobre células vegetais sugerimos que seja
realizada uma coleta de folhas de plantas existentes na escola. A preparação
das lâminas deve seguir o mesmo processo descrito anteriormente.

Atividade 7: Observação de células de plantas
Materiais: Microscópio, lâminas, lamínulas, pinça, conta-gotas ou pipetas,
água, Becker (ou outro recipiente similar), gilete, folhas de plantas
Procedimentos:
Com a gilete retirar finas camadas das folhas

•
•
•
•

Colocar o material sobre a lâmina, pingar uma gota de água; colocar
a lamínula em um ângulo de 45° e deixá-la cair. Pressionar com
suavidade o material para evitar a formação de bolhas
Levar ao microscópio, ajustar o foco e observar nas objetivas de 4x, 10x,
40x e 100x
Produzir desenhos sobre o material observado

Nas práticas de microscopia os estudantes podem perceber que as células vegetais têm estruturas diferenciadas. Por essa razão o professor pode motivar a produção
e observações de lâminas com diversos cortes histológicos de tecidos vegetais. Nas atividades propostas a
seguir sugerimos a observação de células de flores e
de plantas aquáticas.
Fonte: Google imagens

Atividade 8: Observação de células de flores
Materiais: Microscópio, lâminas, lamínulas, pinça, conta-gotas ou pipetas,
água, Becker (ou outro recipiente similar), gilete, flores de plantas
Procedimentos:

•
•
•
•

Antes de preparar a lâmina o professor precisa apresentar as partes
de uma flor.
Com a gilete retirar finas amostras da epiderme superior e da epiderme
inferior da pétala da flor e colocar com a pinça sobre a lâmina.
Preparar outra lâmina com o pistilo da flor conforme descrição anterior.
Levar ao microscópio, ajustar o foco e observar nas diferentes objetivas
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Observando material biológico de vegetação aquática
Junto com o professor os alunos podem procurar algum local que
tenha água acumulada com formação de lodo. Com o auxílio de uma
colher coletar uma pequena porção da água parada e do lodo para a
observação ao microscópio.

Atividade 9: Observação de plantas aquáticas
Materiais: Microscópio, lâminas, lamínulas, pinça, conta-gotas ou pipetas,
água, Becker (ou outro recipiente similar), gilete, plantas aquáticas.
Procedimentos:

•
•
•
•

Retirar uma fina camada da epiderme de vegetação aquática;
Colocar o material sobre uma lamínula preparando-a conforme foi
descrito anteriormente
Levar ao microscópio, ajustar o foco e observar nas diferentes objetivas
Produzir desenhos do que foi observado

Preparando cultura de microrganismos
Nesta atividade sugerimos a preparação de uma cultura de
microrganismos para observá-los por meio do microscópio. Antes de
realizar essa atividade o professor precisa promover estudos sobre os
microrganismos para o reconhecimento de que eles são formas de vida
que não podem ser visualizadas sem auxílio de um microscópio. Eles
estão por toda parte: no ar, no solo, e, inclusive, dentro do corpo humano.
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Atividade 10: Preparando culturas de microrganismos
Materiais: 2 Recipientes de vidro para cada grupo, água , alface, grãos de
arroz, pipeta Pasteur, Lâmina, lamínula Microscópio
Procedimentos:

•
•

•
•
•

Preparar a cultura de microrganismos com antecedência. As culturas
podem ser produzidas em grupo conforme é descrito a seguir:
Em dois recipientes de vidro coloque água, alface e alguns grãos
de arroz. Levando em conta que a temperatura interfere no
desenvolvimento dos microrganismos sugerimos que os recipientes
preparados fiquem expostas a temperaturas diferentes, durante 5 ou 7
dias. Um recipiente dos recipientes pode ser mantido na temperatura
ambiente e o outro a uma temperatura de 10°C (dentro de uma
geladeira).
Depois de 5 a 7 dias os alunos poderão preparar uma lamina com
material de cada uma das culturas.
Levar ao microscópio, ajustar o foco e observar nas diferentes objetivas.
Fazer desenhos do que é observado.

Na realização dessa atividade os estudantes poderão compreender
que os microrganismos não são todos iguais. Eles diferem em termos
de tamanho, formato e comportamento (modo de vida). No entanto, é
preciso considerar que todos têm em comum uma estrutura bastante
simples e a impossibilidade de serem vistos sem o uso de microscópio.

Em suma
Consideramos que, após o término das atividades do Projeto
Novos Talentos, as atividades propostas poderão contribuir para o ensino
de Ciências Naturais e de Biologia, mais especificamente, no que se refere
ao estudo de células e de microorganismos. Isso porque tais atividades
motivam os estudantes a participar efetivamente das aulas dando sentido
aos conhecimentos abordados no currículo escolar.
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Água:
uma abordagem química
Elisandra Chastel Franscischini Vidrik6
Nilbea Soares Pereira7

A ideia de ilha de conceitos
No dicionário, a noção de ilha é às vezes muito complexa, afinal a
Austrália, pelo seu tamanho, é uma ilha? Ou ainda, uma ilha que emerge
da água somente durante a maré baixa é uma ilha? Mas o que é uma ilha?
É um prolongamento do relevo estando numa depressão absoluta preenchida por água em toda a sua volta. Sua etimologia latina, insula, originou
o adjetivo insular.
Existem basicamente quatro tipos de ilhas: as continentais, as oceânicas, as fluviais e as vulcânicas e é claro as ilhas artificiais. E o que ilha
tem a ver com o ensino de conceitos relativos à água? A ideia de ilha de
conceitos ou ilha/arquipélago conceitual é utilizada como uma metáfora
para desencadear diálogos, motivar o desenvolvimento de experimentações e a aprendizagem de conteúdos relativos ao tema água. Partimos do
pressuposto de que, embora esse tema apareça de forma isolada como
uma ilha, ele tem seu fundamento no conjunto de conhecimentos que
compõem a cultura humana.
As atividades pedagógicas que compõem essa coletânea foram
realizadas no contexto do Projeto Novos Talentos, desenvolvido pela
UFMT com fomento financeiro da Capes (PNT/UFMT/CAPES). Trata-se de
um projeto de extensão universitária concebido numa via de mão dupla,
pois se em algumas situações estudantes e professores da educação
básica foram acolhidos na ambiência universitária, em outras, estudantes

6

Mestranda em Ensino de Ciências Naturais (PPGECN/UFMT). Monitora no PNT/
UFMT/CAPES

7

Licencianda em Química pela UFMT. Monitora no PNT/UFMT/CAPES
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e professores universitários foram acolhidos nas escolas parceiras. Essa
dinâmica resultou em aprendizagens para todos os envolvidos. No âmbito
da UFMT demos destaque às atividades que foram integradas à Semana
de Minicursos da Prática de Ensino de Química (SEMIPEQ) desenvolvida
pela área de ensino de Química da Universidade Federal de Mato Grosso,
também como extensão universitária.
Neste texto nossas proposições de atividades pedagógicas foram
orientadas pelas seguintes indagações: Por que a Terra é chamada de
Planeta água? Por que Mato Grosso é considerado a caixa d’água do
Brasil? Água doce é o mesmo que água potável? Por quê? O que é a água
do ponto de vista da Química?

Atividade 1
Para começo de conversa propomos a leitura e análise da letra da música
“Terra planeta água” de Guilherme Arantes.

Planeta Água
Guilherme Arantes
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho
E deságua na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas, ronco de trovão
E depois dormem tranquilas
No leito dos lagos
No leito dos lagos
Água dos igarapés
Onde Iara, a mãe d’água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
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Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão tristes, são lágrimas na inundação
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra
Pro fundo da terra
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho
E deságua na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra
Pro fundo da terra
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água

Vídeo com legenda disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=xzh0jxt7io
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Sugerimos que, com base na interpretação e debates sobre a letra
da música os estudantes sejam motivados a elaborar produções escritas
ou artísticas para realçar a dinâmica da água na Terra. Acreditamos que
esse tipo de atividade remete ao entendimento de que a água circula
permanentemente pelo ar, pelo solo e pelos rios, lagos, mares e oceanos
num processo que a purifica naturalmente. Por essa razão, ela pode ser
encontrada em três estados físicos: sólido (geleiras), líquido (oceanos e
rios), e gasoso (vapor d’água na atmosfera).

Figura 1: Estados físicos da água e suas transformações
Fonte: Google imagens

A água está distribuída da seguinte forma no planeta Terra na seguinte
proporção:

•
•

97,5% como água salgada que forma os mares e oceanos
2,5% como água doce. Desse pequeno percentual 29,7% formam
aquíferos; 68,9% calotas polares; 0,5% rios e lagos; 0,9% outros
reservatórios (nuvens, vapor d’água etc.).

A Terra pode ser chamada de “Planeta água” porque aproximadamente
70% da sua superfície encontra-se coberta por água. No entanto, é
necessário reconhecer que apenas uma pequena fração de volume da
água é própria para o consumo humano.
Podemos considerar o Brasil como um país privilegiado com relação
à disponibilidade de água. Detemos 53% do manancial de água doce
disponível na América do Sul e possuímos o maior rio do planeta, o rio
Amazonas. Os climas equatorial, tropical e subtropical que atuam sobre
o território, proporcionam elevados índices pluviométricos. No entanto,
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mesmo com grande disponibilidade de recursos hídricos, o país sofre com
a escassez de água potável em alguns lugares. A água doce disponível em
território brasileiro está irregularmente distribuída: aproximadamente,
72% dos mananciais estão presentes na região amazônica, restando 27%
na região Centro-Sul e apenas 1% na região Nordeste do país.

Atividade 2
Sugerimos a apresentação e análises do vídeo “A importância da água
para o planeta”. Os aspectos mais relevantes podem ser anotados pelos
estudantes e discutidos em sala de aula.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UZ48aN5TzQs

Água em Mato Grosso
O Estado de Mato Grosso é um dos lugares com maior volume de água
doce no mundo. Considerado a caixa-d’água do Brasil por conta dos seus
inúmeros rios, aquíferos e nascentes. A Chapada dos Parecis, que ocupa
toda porção centro-norte do território, é o principal divisor de águas do
estado. Ele reparte as águas das três bacias hidrográficas mais importantes
do Brasil: Bacia Amazônica, Bacia do Paraguai e Bacia do Tocantins.
Figura 2: Mapa da região centro oeste do Brasil
com destaque para a Chapada dos Parecis
Fonte: Google imagens

Há uma relação direta entre as
bacias hidrográficas, cobertura vegetal e clima. Isso porque as plantas
têm a capacidade de bombear, por
meio das suas raízes, a água que
é drenada para as profundezas do
solo. Essa capacidade é desenvolvida notadamente pelas plantas do
cerrado que tem raízes longas adaptadas ao períodos de seca.
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Atividade 3
Procure descobrir a relação entre as nascentes situadas no cerrado de
Mato Grosso e o movimento da água no Pantanal.

A água no nosso corpo
Não podemos esquecer que a água é de fundamental importância para
a manutenção dos processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem
no organismo de todas as espécies vivas. Na espécie humana a água
corresponde a 80% do total de cada pessoa. A ingestão de água tratada é,
portanto, um dos mais importantes fatores para a conservação da saúde.
Isso porque a água é o solvente universal que mantém o metabolismo
corpóreo auxiliando na prevenção das doenças (cálculo renal, infecção de
urina, etc.) e no combate ao envelhecimento precoce.

Atividade 4
Para abordagem dessa questão sugerimos a apresentação do vídeo
“Quanta água devemos beber?” produzido pelo Dr Drauzio Varella.
Sugerimos também que os estudantes procurem descobrir quantos litros
de água ingere por dia, ao longo de uma semana. O consumo pessoal de
água pode ser registrado em um quadro, apresentado em sala de aula e
comparado com os demais colegas.
Disponível em: https://drauziovarella.com.br/videos/quanta-agua-devemos-beber/

Água salgada x água doce
As águas dos rios e dos lagos são geralmente chamadas de águas
“doces”. Será que elas são adocicadas mesmo? Claro que não! As águas
dos rios e lagos são chamadas assim para diferenciá-las da água do mar,
que é bastante salgada. Mas se os rios despejam suas águas no mar, por
que a água do mar é tão diferente da água dos rios?
Os rios são formados pela água da chuva ou por neve derretida. Tanto
a neve como a chuva contêm poucos sais dissolvidos. No seu caminho até
o mar, a água do rio vai se misturando com os sais do solo e das rochas
dos lugares por onde passa. Os mares recebem as águas dos rios e tudo
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aquilo que está misturado nelas. Quando a água do mar evapora, o vapor
de água vai para a atmosfera, mas os sais ficam no mar, deixando a sua
água mais salgada ainda, ou seja, mais concentrada.

Figura 3: Distribuição da água no planeta Terra
Fonte: Google imagens

De toda a água que temos na Terra, apenas 2,5% é de água doce,
sendo que, deste volume, a maior parte encontra-se concentrada em
geleiras restando uma pequena porcentagem de águas superficiais para
as atividades humanas. A água está distribuída da seguinte forma no
planeta: 97,5% em oceanos, ou seja, água salgada; 2,5% de água doce e
está distribuída da seguinte forma:

•
•
•
•

29,9% aquíferos;
68,9% calotas polares;
0,3% rios e lagos;
0,9% outros reservatórios (nuvens, vapor d´água, etc).

Conforme pode ser observado no infográfico acima, apenas 0,3% desta
água está disponível para uso humano. Desse total apenas 0,002% é de água
potável. Eis porque não podemos nos descuidar da água. Ela é essencial para a
manutenção da vida em nosso planeta. É uma das substâncias mais versáteis
da natureza e de longe a mais utilizada como meio de transformação. Os
rios, lagos, lagoas e mares precisam de mais atenção.
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A água do ponto de vista da Química
Do ponto de vista da Química a água é uma substância composta
por dois átomos de hidrogênio (H) e um de oxigênio (O), formando a
molécula de H2O. É uma das substâncias mais comuns e mais importantes
na superfície da Terra, pois foi nela que a vida evoluiu e é nela que se
processam os principais processos bioquímicos (LARCHER, 1995). A
importância da água para a vida provém das suas características físicas e
químicas que por sua vez resultam da sua estrutura molecular (KRAMER e
BOYER, 1995). Tal estrutura se constitui quando moléculas de hidrogênio
e de oxigênio se combinam numa reação denominada reação de síntese
ou adição, conforme é representado a seguir:

A molécula de água, constituída de 1 átomo de oxigênio e dois
átomos de hidrogênio, é formada por um tipo de ligação conhecida
como covalente, na qual ocorre compartilhamento de elétrons. As
ligações covalentes são muito fortes. Por essa razão, a molécula de água
é extremamente estável.

As características mais importantes que qualificam quimicamente a
água são: pH, acidez, alcalinidade, presença de cloretos, dureza, sólidos,
condutividade elétrica e gases dissolvidos.

Importância e características químicas da água
A importância química da água está no fato do seu poder de dissolver
em maior ou menor intensidade quase todas as substâncias. Por essa
razão ela é denominada de solvente universal. Após a precipitação,
especialmente na forma de chuva, á água escoa superficialmente ou se
infiltra. Por isso, toda a água natural contém gases e sais minerais em
solução adquiridos através do contato da água com o ar e, principalmente,
com o solo. As águas subterrâneas têm sua qualidade afetada pelas
condições naturais do solo, em função da incorporação de impurezas
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ocorridas durante a precipitação, ao longo do escoamento superficial
e no processo de infiltração e percolação, mesmo que as condições
naturais da bacia hidrográfica sejam as mais preservadas possíveis ou
mesmo inexploradas. Neste caso os principais fatores de influência são a
cobertura vegetal e a composição do solo.
Em áreas já habitadas ou exploradas pelo homem a qualidade da água
está sujeita à ocupação e ao manejo do solo. Nos centros urbanos a presença
humana gera um grande volume de dejetos/resíduos domésticos. No campo
(áreas rurais), em geral, a quantidade de dejetos e resíduos domésticos tende
a ser mais reduzida. No entanto, em áreas agrícolas a qualidade natural da
água pode ser perigosamente alterada pela incorporação de defensivos que
atingem o solo e são carregados pelo escoamento superficial, especialmente
quando ocorrem precipitações atmosféricas.

Atividade 5
Sugerimos a apresentação e análises de vídeo “Meio Ambiente por Inteiro
- Uso de agrotóxicos no Brasil” (23/03/15) seguida de debates sobre esse
problema. Sugerimos também que o professor organize grupos para
desenvolver pesquisas sobre o consumo de agrotóxicos no Mato Grosso e
as implicações na saúde da população.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XUk6n0KjX0c.

O que flutua e o que afunda na água
Se colocarmos água num recipiente e dentro dele um pedaço de ferro
nós veremos que ele afundar automaticamente. Se colocarmos um pedaço
de madeira de mesmo peso ele flutuará? Por quê? A resposta para essa
pergunta remete ao conceito de densidade.
Numa linguagem simples a densidade pode ser definida como a relação
entre a massa e o volume de uma substância. Dessa forma, perguntamos: O
que pesa mais? 1kg de madeira ou 1 kg de ferro? A pergunta pode induzir
ao entendimento de que o ferro é mais pesado, mas, na verdade ele é o mais
denso e não o mais pesado. A madeira e o ferro tem a mesma massa (1kg), o
que será diferente é o volume. Dessa forma, ser mais denso significa ter maior
massa em um determinado volume. Ser menos denso é ter menor massa em
um determinado volume. Quanto maior o volume menor a densidade.
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A densidade está presente em vários fenômenos da natureza. Por
exemplo, a densidade do gelo é menor que a da água na fase líquida,
desse modo, quando a temperatura ambiente fica abaixo de zero, a água
pura se solidifica e forma-se uma camada de gelo sobre os mares (água e
sal). Se a densidade do gelo fosse maior ele iria para o fundo do mar. Não
haveria, portanto, as geleiras enquanto morada de muitas espécies.
A densidade explica porque a água e o óleo não se dissolvem. Isso fica
evidente quando um navio deixa vazar petróleo causando grandes danos
à natureza. O petróleo não afunda. Ele flutua na água, não permitindo a
passagem de luz essencial para a vida marinha.

Figura 4: Petróleo no mar
Fonte: Google imagens

Atividade 6
Propomos que o professor instigue seus alunos a descobrir os usos que o
ser humano faz da densidade

Capilaridade da água
A água é uma substância especial, pois apresenta muitas propriedades
diferentes, muitas das quais, difíceis de encontrar em outras substâncias.
Uma dessas propriedades é a capilaridade. Para entender esse conceito
propomos o experimento descrito a seguir.
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Atividade 7
Encha um copo com água e coloque nele um pouco de tinta (pode ser
corante comestível). Coloque o pavio de algodão na água, como mostra
a figura 5. Meça o tempo necessário para que a água colorida comece a
pingar pelo pavio. Anote suas observações.

Figura 5: Copo com água colorida
Fonte: Google imagens

A capilaridade é um fenômeno que resulta de duas forças, as forças
de coesão e adesão. Assim a capilaridade é o fenômeno caracterizado
pelo movimento da água nas paredes de determinados recipientes,
como pequenos tubos. As moléculas de água sofrem o efeito da coesão,
que nada mais é do que a interação entre elas. A água também sofre o
efeito da adesão, que é a atração entre suas moléculas e as moléculas que
formam o recipiente em que ela se encontra.
Podemos perguntar: Se a água está sujeita às duas forças atrativas
como ela consegue se locomover? É simples. Quando duas forças atuam
sobre um mesmo fenômeno há duas possibilidades: elas podem agir no
mesmo sentido ou em sentido contrário. No caso da capilaridade, as forças
de coesão e de adesão atuam em sentidos contrários. Se um sentido atua
em sentido contrário e o fenômeno acontece, podemos dizer que um
sobrepõem o outro.
Na capilaridade o efeito da adesão é maior do que da coesão, este é
o motivo pelo qual o efeito da capilaridade acontece. Um exemplo bem
simples de capilaridade são as lamparinas de querosene, onde temos um
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barbante mergulhado em querosene, e na outra extremidade o fogo. O
barbante acaba não entrando em combustão, somente o querosene, isso
porque o querosene se desloca da extremidade que está mergulhada,
para a extremidade que está em combustão.

Tensão Superficial
Por que alguns insetos são capazes de ficar parados ou até mesmo
caminhar sobre a água? Para melhor entender esse fenômeno sugerimos
a realização do experimento descrito a seguir.

Atividade 8
Coloque a água em um béquer e depois coloque cuidadosamente um clip
deitado sobre a água. O que acontece? Por quê?

Figura 6: Clip sob a água
Fonte: Google imagens

Os insetos, assim como o clip são mantidos na superfície da água pela
tensão superficial, fenômeno que resulta das forças de coesão. Na tensão
superficial as moléculas de água sofrem atração uma das outras pelo fato
da água ter um momento de dipolo em sua molécula. Como vimos a água
é composta por dois átomos de hidrogênios e um de oxigênio. Por ser
mais eletronegativo o oxigênio faz com que a nuvem eletrônica que existe
ao redor do núcleo de cada átomo de hidrogênio, fique mais próxima de
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seu núcleo. Assim, na mesma molécula de água encontramos duas cargas
parciais que são diferentes. Nos átomos de hidrogênios existe uma carga
parcialmente positiva, e na de oxigênio carga parcialmente negativa. Esta
diferença de carga, é que faz com que estas moléculas se atraiam.
Quando esta atração acontece entre átomos de hidrogênio com
átomos de oxigênio, nitrogênio e flúor chamamos estas interações de
ligação de hidrogênio. Com exceção feita ao hidrogênio, todos os outros
são átomos que apresentam uma eletronegatividade bem expressiva.
Assim a interação entre átomos de hidrogênio com oxigênio, nitrogênio
e flúor são bem fortes.
A tensão superficial é um fenômeno que acontece entre as moléculas
de água que se encontram na superfície do recipiente que a contêm.
Acontece na superfície, pois as moléculas que estão no centro sofrem
interações de todos os sentidos, e como estas interações tem a mesma
intensidade elas acabam se anulando. Esse efeito é responsável por
possibilitar que determinados insetos consigam caminhar sobre a água,
que as gotas tenham um formato esférico, entre outros efeitos.

Em síntese
Ao apresentarmos esse conjunto de atividades práticas, organizadas em
“ilhas conceituais” (porém, articuladas), nós esperamos suscitar o interesse
dos estudantes pelo estudo da água reconhecendo-a como uma substância
que é o fundamento da vida na Terra. Por essa razão é imperativo saber
utilizar e cuidar dessa substância que nos constitui enquanto seres vivos.
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Explorando a Química do
solo a partir do tema Água
Ana Carina Sobral Carvalho8
Para começar os estudos sobre as interações solo-água numa
abordagem química nós propomos a leitura da poesia “Desde o começo
do mundo água e chão se amam”, escrita pelo poeta pantaneiro Manoel
de Barros
Desde o começo do mundo água e chão se amam.
E se entram amorosamente e se fecundam. Nascem
peixes para habitar os rios.
E nascem pássaros pra habitar as árvores.
As águas ainda ajudam na formação dos caracóis e das
suas lesmas.
As águas são a epifania da criação. Agora eu penso nas
águas do Pantanal.
Penso nos rios infantis que ainda procuram declives para
escorrer.
Porque as águas deste lugar ainda são espraiadas para
alegria das garças.
Manoel de Barros (poema VI)9

8

Mestrada em Química pelo Departamento de Química da UFMT.

9

Do livro: “Menino do Mato”. São Paulo: Editora Leya, 2010.
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Questões para debate:

•
•

O que podemos dizer sobre o amor entre água e chão referido pelo
poeta?
O que significa dizer que “as águas são a epifania da criação”?

As reflexões e debates sobre essas questões certamente remeterão
ao reconhecimento de que há continua interação entre água e solo. Isso
porque a água não permanece parada. Ela circula permanentemente pelo
ambiente passando pelo ar, pelo solo, pelos rios, lagos, mares e oceanos
e pelos os seres vivos.
O calor do sol atua sobre dos lagos, rios e oceanos provocando
evaporação de moléculas de água e, dessa forma, a formação das nuvens.
Quando as nuvens ficam carregadas o vapor d’água passa para a forma
líquida dando origem à chuva que pode cair no mesmo local onde houve
a evaporação. Porém, se as nuvens forem transportadas pelos ventos
pode chover em outro local. Estes processos de evaporação, transporte
e precipitação (chuva ou neve) fazem parte do chamado ciclo da água.

Figura 1: Ciclo da água na Terra
Fonte: Google Imagens
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Solo: O que é isso?
Também conhecido como terra, o solo tem uma grande importância
na vida de todos os seres vivos em nosso planeta, assim como o ar, a
água, o fogo e o vento. É dele que retiramos parte dos nossos alimentos
e que sobre ele que construímos as nossas casas. O solo nada mais é que
uma camada relativamente superficial e instável que é constituída por
partículas minerais e orgânicas, que são distribuídas em horizontes de
profundidade variável. Ele é o resultado da ação conjunta de agentes
externos (como chuva, vento, umidade, etc.) sobre restos minerais, porém
enriquecidos com a matéria orgânica. O solo é formado a partir de um
somatório de diversos fatores, conforme o esquema a seguir:

Figura 2: Fatores que interferem na formação do solo
Fonte: Google imagens

O estudo sobre a complexidade dos processos relativos ao solo
demanda articulação de vários campos do conhecimento incluindo:
geologia, geografia, física, química e biologia. Buckman (1976) ressalta
que, ao se estudar os constituintes do solo, é importante considerá-lo
como uma mistura de materiais sólidos, líquido e gasosos e tratá-lo como
um sistema anisotrópico (um corpo é anisotrópico em relação a uma
propriedade quando esta propriedade tem valores diferentes segundo a
direção) em que se distinguem fase sólida, liquida e gasosa.

Formação e composição do solo
O solo é formado a partir da rocha, através da participação dos
elementos do clima (chuva, gelo, vento e temperatura), que com o passar
do tempo e com a ajuda dos micro-organismos, transformam as rochas,
em um material mais ou menos solto e macio, também chamado de parte
mineral. Esta parte mineral está associada matéria orgânica há uma
infinidade de micro-organismos em atividade.
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A parte mineral do solo se divide em três frações principais, de acordo
com o seu tamanho, são elas:
Areia – partículas mais grosseiras (>64 µm <2mm);
Silte – partículas mais finas (> 4 µm < 64 µm);
Argila – partículas muito pequenas (< 4 µm).
A água e o ar do solo também estão presentes no solo ocupando
os espaços intersticiais existentes entre as partículas terrosas, e entre
agregados de partículas cuja forma, dimensões, etc., caracterizam a
estrutura do solo (BUCKMAN, 1976).

Porosidade do solo
O solo não é compacto. Nele existem pequenos espaços vazios
chamados de poros. Tais espaços são fundamentais para reter ar e
a água que garantem a vitalidade das raízes das plantas e de outros
organismos que respiram. O Ar presente no solo é constituído
principalmente de N 2, O 2, vapor d’água, CO 2 e pequenas quantidades
de outros gases. A água retida no solo é uma solução aquosa de
vários eletrólitos (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3-, SO42-, etc.), denominada
“Solução do Solo”. No solo, há um equilíbrio dinâmico entre a solução
do solo e as frações sólidas e gasosas.
A porosidade do solo pode influenciar em praticamente todos os
fatores de crescimento em menor ou maior grau. Ela influi sobre a retenção,
movimento e disponibilidade de água; arejamento; disponibilidade de
nutrientes; resistência à penetração de raízes; estabilidade de agregados;
compactação dos solos.
A permeabilidade é outra medida importante, ela representa a taxa
com a qual um fluido pode escoar através dos poros de um sólido. No caso
do solo se ele possuir alta permeabilidade, a água da chuva o encharcará
com facilidade. Se a permeabilidade for baixa, a água da chuva tenderá a
se acumular na superfície ou fluir ao longo desta, caso haja desnível.

Testando a permeabilidade dos diferentes tipos de solos
Considerando que a penetração da água no solo é um fator fundamental
para manter a dinâmica da Terra garantindo assim, a continuidade da vida
das plantas e dos animais, propomos a realização de uma atividade para
analisar a permeabilidade de diferentes tipos de solo.
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Materiais:

•
•
•
•
•
•
•

Amostras de solos arenoso, argiloso e humífero (seca e macerada);
Três garrafas plásticas descartáveis transparentes;
Algodão;
Água;
Tesoura;
Caneta para retroprojetor;
Copo.

Procedimento experimental:
I.Preparar as garrafas plásticas cortando-as ao meio com a tesoura. A
parte da boca da garrafa será utilizada como um funil, e o fundo
desta como o suporte;
II.Colocar um chumaço de algodão (sem apertar muito) no fundo de cada
funil e este na boca do pote;
III.Numerar os potes (01, 02, 03);
IV.Encher cada garrafa funil com um tipo de amostra de solo já preparada
anteriormente, colocando dois copos de cada solo;
V.Encher cada garrafa funil com a mesma quantidade de água ou dois
copos em cada uma delas;
Observe e anote o que acontece (tempo de escoamento da água,
coloração, entre outros).

Acidez e alcalinidade do solo
A acidez é comum em todas as regiões onde a precipitação é suficientemente alta para lixiviar quantidades apreciáveis de bases permutáveis (ex.: cálcio e magnésio) na água de drenagem. Estes elementos são substituídos por
elementos como o alumínio. Assim, os solos formados sob condições de alta
pluviosidade são mais ácidos do que aqueles formados sob condições áridas.
Os solos brasileiros são, em sua maioria, naturalmente ácidos.
Vale lembrar que a acidez ou alcalinidade de uma substância é medida
pelo pH que determinado pela concentração de íons hidrônio (H3O+). Quanto
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menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H+ e menor
a concentração de íons OH-. Por meio de uma escala de pH proposto por
Arhenius podemos verificar além do caráter ácido e alcalino de uma substância, avaliar também a concentração de íons H3O+ presentes (Quadro 1).

Quadro 1: Escala de pH

Como citado acima a maioria dos solos brasileiros possui característica
ácida e isto tem consequências para o solo em relação às práticas
agrosilvipastoris, como:

•
•
•

A disponibilidade dos nutrientes minerais cai sensivelmente,
principalmente, cálcio e fósforo;
O meio ácido torna o ambiente desfavorável para a vida microbiana do
solo, responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e fixação
de nitrogênio;
Os níveis tóxicos às plantas são atingidos em razões dos teores de
alumínio e manganês existentes.

Um solo se torna alcalino quando, a pluviosidade é baixa e acumulamse sais de cálcio, potássio, magnésio e carbonato de sódio, saturando o
complexo coloidal. Solos alcalinos são característicos da maioria das
regiões áridas e semiáridas.
As características ácidas ou alcalinas do solo são importantes fatores
na produção agrícola – florestal, pois influência na disponibilidade de
nutrientes às raízes das plantas, propiciando condições favoráveis ou
de toxidez; concorrendo, igualmente, para favorecer o desenvolvimento
de microrganismos que operam transformações úteis para melhorar
as condições do solo, como também podem concorrer para dar meio
propício a microrganismos causadores de doenças às plantas.
Os solos que possuem o pH entre 5,8 e 7,5 tendem a ser livres de
problemas no crescimento de plantas. Abaixo do pH = 5, pode haver
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deficiência de elementos como o Ca (cálcio), Mg (magnésio), P (fósforo),
Mo (molibdênio), B (boro), ou toxidez de Al (alumínio), Mn (manganês),
Zn (zinco) e outros metais pesados. A presença de pH entre 8,0 e 8,5
indica a ocorrência de carbonato de cálcio e/ou magnésio livres e baixas
disponibilidades dos elementos P, Mn, Zn e Cu (cobre).
Duas espécies que requerem solo ácido são, a erva-mate e a mandioca,
uma vez que são nativas da América, onde predominam solos ácidos.
Culturas como soja, alfafa, algodão e feijão são menos tolerantes a acidez
do solo, ou seja, se adaptam e crescem melhor em solos corrigidos com
calcário (CaCO3). Cujo pH se situa na faixa de 6,0 a 6,2.
O pH do solo influencia não apenas o crescimento dos vegetais, a
hortênsia, por exemplo, produz flores azuis e em solos ácidos, e flores rosa
em solos alcalinos.

O que você entende por lixiviação e calagem?

Materiais

Reagentes

Becker

Solução Cloreto de Cálcio (CaCl2)
0,01 mol/L

Papel filtro

Água destilada

Funil

Solução de fenolftaleína 1%

Bastão de vidro
Espátula
Papel tornassol
Papel indicador universal
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Vamos experimentar?

Medindo o pH de amostras de solo: procedimentos metodológicos
I.		
Pesar 10 gramas da amostra de solo (previamente seco) e transferir
para um béquer. Realizar este procedimento em triplicata;
II.		Em seguida adicione 25 mL da solução de CaCl2 0,01 mol/L. Realizar
este procedimento para a triplicata;
III.		Agitar bem as amostras com o auxílio de um bastão de vidro e deixar
em repouso por aproximadamente 30 minutos para a estabilização
do pH da amostra;
IV.		Filtrar a amostra transferindo-a para outro béquer e em seguida fazer
a determinação do pH com diferentes tipos de indicadores.
Observe e anote o que acontece

Alumínio e sua ação toxicológica
Quando o solo é muito ácido, o alumínio (Al+3) que está adsorvido nos
minerais de argila dissolve-se na solução do solo como partículas tóxicas
e eletricamente carregadas, chamadas de íons, tornando o crescimento
da maioria das plantas mais difícil. A toxicidade do alumínio em solos
ácidos limita a produção de grama e grãos em mais da metade das terras
agrícolas na América do Sul, África e Ásia.
Uma pequena quantidade de Al+3 em solução no solo já é suficiente
para causar danos em gramados, por exemplo. As gramíneas não
conseguem tolerar mais do que 1,0 ppm de Al+3 em solução, e geralmente
sofrem problemas quando o nível é de 0,5 ppm. O problema mais comum
é o atrofiamento do crescimento das raízes da planta. Comparando os
solos apresentam 0,5 ppm de alumínio solúvel com aqueles que não
apresentam alumínio solúvel, o sistema radicular destes pode-se atrofiar
em até mais de 50% comparado ao solo sem alumínio solúvel presente.
Existem ainda outros sintomas da toxicidade do Al+3 são eles:

•
•
•

Redução da disponibilidade do fósforo, pela formação de componentes Al-P;
Redução da disponibilidade de enxofre, pela formação de componentes Al-S;
Redução da disponibilidade de outros nutrientes cátions, pela interação
competitiva.
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Em geral, a toxicidade do Al+3 é mais severa em pH abaixo de 5,5 em
solos com baixa saturação de base e com baixo nível ou deficiência de
cálcio e magnésio. Com pH maiores que 5,5, o alumínio solúvel não será
uma preocupação para o crescimento do gramado sobre a maioria, se não
todos, os tipos de condições.
A disponibilidade de Al+3 não é totalmente compreendida, contudo,
em adição ao pH do solo, a quantidade total de Al+3presente em um
determinado tipo de solo, a quantidade e o tipo de argila presente no solo
e a matéria orgânica presente afetam grandemente a sua disponibilidade.
Mesmo que o alumínio normalmente seja considerado como um
elemento tóxico para as plantas cultivadas, há diversos trabalhos que
apresentam exceções onde o alumínio pode ser essencial para algumas
plantas. Chenery (1955) em um de seus experimentos em vasos com a
cultura do chá (Camelliasinensis L.) indicou a possibilidade de o Al atuar
como estimulante do crescimento de raízes. Segundo ele, o chá absorve
alumínio ao longo de seu ciclo e a concentração de Al nas folhas aumenta
com o tempo.
Vale ressaltar que mesmo com essas exceções à regra, o alumínio apresenta
um efeito negativo no crescimento de plantas em solos de baixo pH.

Identificando a presença de alumínio no solo
Os procedimentos de extração e identificação da presença de
Alumínio, utilizados na experimentação, foram retirados do manual de
instruções do Polikit de Solo da Alfakit.

Objetivo 1: Fazer a extração das amostras de solo
Materiais

Reagentes

Béquer

Solução extratora 02

Frasco com tampa

Água destilada

Papel filtro
Proveta
Funil de vidro
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Procedimento experimental:
I.Transferir 5 mL de amostra de solo, com auxílio do medidor de 5 mL para
um frasco com tampa;
II.		Adicionar 70 mL de água destilada;
III.		Adicionar 30 mL de solução extratora 02;
IV.		Fechar o frasco e agitar por 30 segundos;
V.		Deixar o material em repouso para o mesmo sedimentar, ou filtrar e
reservar o filtrado para análise.

Objetivo 2: Identificação da presença de Alumínio
Materiais

Reagentes

Béquer

Acetato de Cálcio 1N

Frasco com tampa

Fenolftaleína

Seringa com ponteira

NaOH 0,025 N

Proveta
Bureta
Erlenmeyer

Procedimento experimental:
I.		
Transferir 25 mL do sobrenadante, com o auxílio de seringa de 50 mL
com tampa, para a proveta de 50 mL;
II.		Adicionar 3 gotas de Alumínio Solo 1 e agitar;
III.		Encher a bureta e gotejar com reagente Alumínio Solo 2, até a
mudança de coloração para azul;
IV.		Anotar volume gasto.
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Nutrientes no solo
Destacamos aqui dois dos principais nutrientes que estão presentes
no solo, e que afetam diretamente no desenvolvimento das plantas, são
estes o cálcio e o magnésio.
Pesquise sobre a aparência tortuosa das plantas do cerrado e a acidez do solo.

A presença do cálcio
O Cálcio (Ca) é de fundamental importância dentro
da planta, pois é o elemento formador de parede celular,
garantindo o desenvolvimento da parte aérea e do sistema
radicular. Juntamente com o Boro, o Cálcio não apresenta
caminhamento no floema, gerando problemas de morte de
meristema apical de galhos, ramos e frutos (FILHO, 2007).
A forma predominante de Ca no solo é em sua forma iônica Ca2+ ou
nas formas de CaCO3, CaSO4, CaHPO4, Ca(PO4)2. No entanto, pode ser
encontrado em várias formas no solo. São elas:

•
•
•
•

Minerais primários: o Cálcio está presente principalmente na augita,
anortita, epidoto e apatita;
Matéria Orgânica: é função do material de origem e das condições
climáticas, podendo ocorrer como quelatos e/ou complexos;
Ca-trocável: encontra-se ligado aos colóides do solo;
Ca-disponível: todo Ca livre na solução do solo na sua forma iônica Ca2+.

O Cálcio possui diversos efeitos no crescimento e desenvolvimento da
planta, atrasando seu amadurecimento, a senescência (envelhecimento)
e a abscisão10 melhorando a qualidade dos frutos e das hortaliças, a
fotossíntese e outros processos como a divisão celular, etc.

10 Abscisão foliar: É a queda das folhas. Inicialmente forma-se um tecido cicatricial na região do pecíolo que une a folha ao caule, o tecido de abscisão, que interrompe gradativamente a passagem de água e nutrientes minerais do caule
para a folha. A planta, assim, perde as folhas com o mínimo de prejuízo e reduz a
atividade metabólica durante todo o inverno. Na primavera, surgem novos primórdios foliares junto às gemas dormentes, que logo se desenvolvem em folhas.
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Morfofisiologia_vegetal/morfovegetal7.php,
Acesso 21 de outubro de 2016.
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O cálcio é muito importante no desenvolvimento e funcionamento das
raízes e necessário na formação de folhas normais. Influencia, também, a
translocação e armazenamento de carboidratos e proteínas.

Determinação do teor de cálcio no Solo
Objetivos: Identificar a presença de cálcio nas amostras.
Materiais

Reagentes

Béquer

Acetato de Amônia

Frasco com tampa

EDTA

Seringa com ponteira
Proveta
Bureta
Erlenmeyer

Procedimento experimental:
Extração
I. Transferir 5 mL de amostra de solo, com auxílio do medidor de 5 mL
para um frasco com tampa;
II. Adicionar 70 mL de água destilada;
III. Adicionar 30 mL de solução extratora 02;
IV. Fechar o frasco e agitar por 30 segundos;
V. Deixar o material em repouso para o mesmo sedimentar, ou filtrar e
reservar o filtrado para análise.

Determinação de Cálcio
I. Transferir 25 mL do sobrenadante, com o auxílio de seringa de 50 mL
com tampa, para a proveta de 50 mL;
II. Adicionar 2 mL (com o auxílio da seringa de 3mL com ponteira) de
Inibidor de interferentes Solo e agitar com movimentos circulares;
III. Adicionar 1 mL de Cálcio 1 e agitar;
IV. Adicionar 2 medidas (com auxílio de pazinha nº 1) de Cálcio 2 e agitar;
V. Encher a bureta com EDTA e gotejar o reagente nas amostras até a
mudança de coloração
VI. Anotar o volume gasto.
Obs.: Este procedimento foi retirado do manual de instruções do Polikit
de Solo da Alfakit.
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A presença do Magnésio
O magnésio (Mg) é o constituinte central da
molécula de clorofila, sendo que este representa 10%
de todo o magnésio foliar. É considerado um ativador
enzimático por excelência, e grande parte do Mg
presente na planta encontra-se envolvido na regulação
do pH celular e do balanço cátion-anion.
O Mg é encontrado no solo em menores quantidades que o Ca,
estando presente ligado a:
Mineral primário: os principais são os piroxênios, anfibólios, olivinas,
turmalinas, muscovita e biotita;
Mineral secundário: vermiculita, montmorilonita, ilita e clorita;
Carbonatos e sulfatos: MgSO4, MgCO3, CaMg(CO4)2; Matéria orgânica:
encontra-se num teor dez vezes maior que o K;
Colóides: Mg trocável; Solução: todo Mg em forma imediatamente
disponível á planta.

•
•
•
•

Reconhecidamente, o papel mais importante do Mg é a sua presença
na molécula de clorofila, em que ocupa o centro de uma estrutura planar
formada por um anel tetrapirrólico e uma cauda de fitol.
Ele atua como ativador enzimático; Fotossíntese; Respiração (glicolise
e ciclo dos ácidos tricarboxílicos); Armazenamento e transferência
de energia (ATPases, fosforilases, etc); Sínteses orgânicas (sintetases);
Balanço eletrolítico (juntamente com K+, Cl-, H+, Na+, OH-, HCO3-); Garante
a estabilidade dos ribossomas; dentre outros.
O Magnésio é tido como o carregador de P por excelência, garantindo
principalmente o aumento da absorção do H2PO4-, devido a sua atuação
nas reações de fosforilação.

Análise da presença de magnésio no solo
Objetivo: Identificar a presença de magnésio nas amostras.
Materiais

Reagentes

Béquer

Acetato de Amônia

Frasco com tampa

EDTA

Seringa com ponteira

Negro ET

Proveta

Solução tampão

Bureta
Erlenmeyer

Caderno Pedagógico para formação de Novos Talentos

62

Procedimento experimental:
1. Transferir 25 mL do sobrenadante, com o auxílio de seringa de 50 mL
com tampa, para a proveta de 50 mL;
2. Adicionar 2 mL (com o auxílio da seringa de 3mL com ponteira) de
Inibidor de interferentes Solo e agitar com movimentos circulares;
3. Adicionar 1 mL de Solução Tampão, e agitar;
4. Adicionar 2 medidas de Negro ET, com o auxílio de uma pazinha nº1,
agitar;
5. Encher a bureta com EDTA, e gotejar até a mudança de coloração
vinho (ou rosa) para azul puro;
6. Anotar o volume gasto.
Qual a coloração apresentada pela presença do Magnésio?

Tipos de adubação
Tradicionalmente a adubação tem sido feita seguindo o processo
de reposição natural de nutrientes incorporando matéria orgânica que
retirou os nutrientes do solo. Essa prática é conhecida como adubação
orgânica. Os adubos orgânicos são aqueles formados de origem animal
ou vegetal decomposto ou, em estado de decomposição. Dentre estes, o
esterco é um exemplo.
Adubos orgânicos são ricos em macronutrientes e ainda aumentam
a flora bacteriana e a microfauna, que são essenciais na formação dos
húmus, considerado um adubo natural muito importante, pois oferece
condições para aumentar a disponibilidade destes nutrientes aos vegetais.
Com o processo de industrialização, a adubação via sais minerais passou
a ter um grande destaque no agronegócio, e a utilização desta prática passou
a ser conhecida como adubação química ou inorgânica. Adubos inorgânicos
ou químicos são obtidos com base na extração mineral ou no refino de
petróleo. Os fosfatos, cloretos e carbonatos são exemplos. Essas substâncias
produzem um efeito rápido, disponibilizando nutrientes na forma de íons,
que podem ser facilmente absorvidos pelas raízes das plantas.
O processo de adubação química deve ser matematicamente
calculado para evitar desastres ambientais. A utilização excessiva destes
tipos de adubação pode provocar danos sérios ao ecossistema, podendo
contaminar solos e corpos d’água.
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Fertilizantes NPK
Entre os nutrientes necessários à vida das plantas, está o composto
NPK, presente na maioria dos fertilizantes. Esses nutrientes também são
encontrados na natureza. Os adubos e fertilizantes devem fornecer os
chamados macronutrientes, porque são necessários em maiores quantidades,
e os micronutrientes, porque são necessários em menores quantidades.
O Nitrogênio (N) forma as proteínas que compõem os tecidos
vegetais. O uso deste nutriente resulta no crescimento vigoroso das
plantas.O Fósforo (P) estimula o desenvolvimento das raízes e contribui
para a formação de grãos, melhora a eficiência do uso da água e participa
da fotossíntese e respiração. O Potássio (K) ajuda às plantas a suportar
temperaturas extremas, secas, doenças e pragas. Também aumenta a
eficiência do uso da água e melhora a qualidade da lavoura. Tudo isso
contribui para uma melhor colheita.
O adubo mineral NPK 4-14-8, fornece 4% de nitrogênio, 14% de fósforo
e 8% de potássio, portanto a formulação 4-30-16 possui 4% de nitrogênio,
30% de fósforo e 16% de potássio.

Eutrofização e o excesso de nutrientes
A eutrofização, segundo Arana (1997), é uma situação que ocorre
quando se introduz ao ambiente aquático um excesso de nutrientes,
isto pode provocar um crescimento exagerado de certas algas e
consequentemente um aumento no número de decompositores
bacterianos, ocasionando uma forte demanda de oxigênio.
A eutrofização tem sido considerada um dos principais problemas
da gestão dos recursos hídricos, podendo ser natural (processo de
“envelhecimento” das águas) ou artificial (resultantes da descarga de
águas residuais domésticas e industriais, escoamento e lixiviação de terras
agrícolas altamente fertilizadas). O processo de eutrofização natural é muito
lento o que matem o sistema em equilíbrio. Entretanto, este processo é
acelerado quando com as atividades antrópicas, podendo interromper os
ciclos químicos e biológicos, originando a morte do sistema.
O estado trófico de um manancial é um conceito híbrido. Refere-se
ao estado nutricional (especialmente devido ao fósforo) de um lago ou
reservatório, todavia é sempre descrito em termos da atividade biológica
que ocorre como resultado dos níveis nutricionais. Os principais estados
tróficos são os seguintes: Oligotrófico, Mesotrófico, Eutrófico e Hipertrófico.
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Os principais impactos à qualidade da água associados com a
Eutrofização são os seguintes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algas nocivas;
Excessivo crescimento de macrófitas;
Perda de transparência;
Possível redução das macrófitas;
Baixo nível de oxigênio dissolvido;
Excessiva produção de matéria orgânica;
Algas azuis-verdes não consumidas por certos zooplâncton;
Produção de gases tóxicos na água do fundo;
Possíveis toxinas de algumas espécies de algas-azuis;
Problemas nas ETA: formação do clorofórmio (carcinógeno), pela
reação da matéria orgânica com o cloro.
O que você entendeu por eutrofização?

Movimentação de contaminantes no solo
O transporte de poluentes no solo é um processo bastante complexo e
sua modelagem numérica exige muitos cuidados, principalmente quando
se modela além da advecção (que é o transporte por meio da água)
fenômenos como a sorção, precipitação, biodegradação, decaimento
radioativo, dissolução, etc. Estes fatores merecem atenção especial, visto
que sua aplicação em problemas ambientais pode requerer o emprego
de técnicas numéricas especialmente desenvolvidas.
A Sorção (retenção) permite ao solo ter a função de “filtro” para
contaminantes. Ela reduz ou previne a contaminação da água subterrânea.
Por apresentar um grande número de micro-organismos, atua como um
biorreator podendo degradar muitos contaminantes químicos orgânicos
perigosos adicionados pelos ciclos biogeoquímicos que é um componente
vital ao ecossistema terrestre. Já os contaminantes sorvidos, eles podem não
ser degradados gradualmente, acumulando e causando aumento na sua
concentração, e este aumento pode se tornar um risco ao funcionamento
do sistema solo-planta e até mesmo aos consumidores dos produtos que
podem absorver esses contaminantes de solos contaminados.
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O solo é composto por um sistema de partículas sólidas, que é
diretamente dependente da composição química da rocha de origem, e
seus poros são preenchidos por ar e/ou água, sendo então denominado
como um sistema multifásico.
O transporte dos poluentes no solo ocorre através dos meios fluidos,
tornando estas fases fortemente influentes no transporte de poluentes
no solo. A permeação da água no solo ocorre confinada em seus poros
ocasionando fluxo quase sempre laminar, tornando-se turbulento apenas
nas descontinuidades ocorrentes nas argilas rijas ou rochas fraturadas.
O uso da terra para centros urbanos, para as atividades agrícola,
pecuária e industrial tem tido como consequência elevados níveis de
contaminação. De fato, aos usos referidos associam-se, geralmente,
descargas acidentais ou voluntárias de poluentes no solo e águas,
deposição não controlada de produtos que podem ser resíduos perigosos,
lixeiras e/ou aterros sanitários não controlados, deposições atmosféricas
resultantes das várias atividades, etc. Assim, ao longo dos últimos anos,
têm sido detectados numerosos casos de contaminação do solo em
zonas, quer urbana, quer rural.
A contaminação do solo tem-se tornado uma das preocupações
ambientais, uma vez que, geralmente, a contaminação interfere no
ambiente global da área afetada (solo, águas superficiais e subterrâneas,
ar, fauna e vegetação), podendo mesmo estar na origem de problemas de
saúde pública.

•
•
•
•
•
•

De modo geral, a contaminação do solo torna-se problema quando:
Há uma fonte de contaminação;
Há vias de transferência de poluentes que viabilizam o alargamento
da área contaminada;
Há indivíduos e bens ameaçados por essa contaminação.
O problema pode ser resolvido por:
Remoção dos indivíduos e/ou bens ameaçados;
Remoção da fonte de poluição;
Bloqueamento das vias de transferência (isolamento da área).
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Medidas de recuperação do solo
O estudo e desenvolvimento de processos e tecnologias de tratamento
é muito recente. A abordagem das áreas contaminadas considera,
normalmente, três fases fundamentais:
1. Identificação das áreas contaminadas.
2. Diagnóstico-avaliação das áreas contaminadas;
3. Tratamento das áreas contaminadas.
Atualmente consideram-se três grandes grupos de métodos de
descontaminação de solo:

•
•
•

Descontaminação no local (“in-situ”);
Descontaminação fora do local (“on/off-site”);
Confinamento/isolamento da área contaminada.

A última opção não se trata de um processo de descontaminação,
mas sim de uma solução provisória para o problema. O tratamento do
solo como metodologia de recuperação de áreas contaminadas é uma
alternativa cada vez mais significativa relativamente à sua deposição
em aterros sanitários, devido essencialmente ao aumento dos custos
envolvidos.
Portanto, é possível pensar em recuperar solos contaminados.
De que forma os conceitos relacionados ao solo, trabalhados
nesse texto melhoraram sua compreensão do tema? Que outras
possibilidades existem de estudos do solo?
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