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RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade conhecer de que modo é que tarefas que 

valorizam uma abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade, Ambiente), 

facilitam a aprendizagem do tema ácido-base, inserido na Unidade 2 –Química –“Da 

Atmosfera ao Oceano” do 11.ºAno, contribuindo para o desenvolvimento das 

competências preconizadas no programa de Física e Química A. Assim, pretende-se 

conhecer as dificuldades dos alunos na realização das tarefas que promovem uma 

abordagem CTSA, as estratégias utilizadas pelos alunos para a sua aprendizagem e a 

avaliação que fazem do uso destas tarefas. O tema ácidos e bases refere-se a 

substâncias químicas que estão presentes no dia-a-dia, revelando o enorme 

potencial em relacionar a vida quotidiana dos alunos com o desenvolvimento de 

aprendizagens. 

No trabalho, realizado numa turma do 11.º ano de escolaridade, 

participaram 28 alunos, dezasseis raparigas e doze rapazes, cuja média de idades é de 

dezasseis anos. A intervenção incluiu sete aulas divididas em blocos de 90 e 135 

minutos, onde foram lecionados alguns conceitos abordados nas subunidades da 

unidade 2: “Água da chuva, água destilada e água pura”, “Águas minerais e de 

abastecimento público: a acidez e a basicidade das águas”, “Chuva ácida”. Nesta 

intervenção realizaram-se cinco tarefas com abordagem CTSA, quatro de 

investigação e um role-play. A recolha de dados foi efetuada através de documentos 

escritos (tarefas) e observação naturalista (notas de campo). Os resultados mostraram 

que os alunos sentiram dificuldades em interpretar questões, utilizar linguagem 

científica, selecionar informação e planificar. No entanto, com o decorrer das tarefas, 

os alunos foram superando as dificuldades enfrentadas, desenvolvendo competências 

concetuais, processuais e sociais, atitudinais e axiológicas. A seleção de informação, 

a capacidade de argumentação, o trabalho em grupo foram algumas das estratégias 

utilizadas pelos alunos para essa aprendizagem. Os alunos avaliaram as tarefas como 

interessantes e promotoras da compreensão dos conceitos científicos. 

 

 

Palavras-chave:, Ácidos e bases. Neutralização. Água e atmosfera. Abordagem 

CTSA. Desenvolvimento de competências. Educação em ciência. 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this work is to understand how the use of tasks, that 

promote an STSE approach (Science, Technology, Society. Environment), facilitates 

the acid-base topic learning, of the Unit 2 –Chemistry –“Atmosphere to Ocean” of 

the 11th grade, and contributes to the development of competences recommended by 

the Physical and Chemistry curricular orientations. The aim is thus to identify the 

student’s difficulties during the development of tasks based on STSE approach, the 

students strategies used to learning and their assessment of the use of these tasks. The 

acid-base topic refers to chemical substances presents in daily routine that reveals a 

great potential for students to relate they everyday lives with their learning 

development. 

The work was conducted in the 11th grade class, involving 28 students, 

sixteen females and twelve males, with an average age of sixteen years. This 

intervention included seven classes divided in time blocks of 90 and 135 minutes, 

were taught some scientific concepts concerning topics of subunits from unit 2: 

“Rainwater, distilled water and pure water”, “Mineral water and public water supply: 

acid and basic water”, “Acid rain”. In this intervention was done five tasks with 

STSE approach, four of inquiry and one role-play. Data collection was done through 

written documents (tasks) and naturalistic observation (field notes). The results 

revealed that students felt some difficulties like question interpretation, use of 

scientific language, information selection, planning. Results also revealed that 

students overcome their difficulties while performing the tasks and mobilizing 

knowledge competences of type conceptual, processual and social, attitudinal and 

axiological. The selecting information, the argumentative capacity, the group work, 

are some of the strategies used by students for learning. The results also showed that 

students rated the tasks as interesting and promoters of their understanding of the 

scientific concepts. 

 

 

Keywords: Acids and bases. Neutralization. Atmosphere and Water. STSE 

approach. Competences Developed. Science education. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino das ciências foi durante muito tempo compartimentado, mas hoje já 

se tem plena consciência que o conhecimento científico tem de ser interdisciplinar e 

transversal. A cultura científica é fundamental para se compreender o mundo em que 

vivemos, para se adquirir uma perspetiva global. As disciplinas, a nível curricular, 

devem ser articuladas entre si de forma a permitir, quer o desenvolvimento de 

competências gerais, como a participação em debates e argumentação de ideias, quer 

o desenvolvimento de competências específicas de áreas disciplinares, que permitam 

explicar cientificamente questões, por vezes complexas, da vida quotidiana. Estes 

dois tipos de conhecimento devem estar interligados, pois para criticar e argumentar 

é necessário estimular a vontade de saber mais, promovendo a aquisição de 

conhecimentos (Galvão, Reis, Freire, & Oliveira, 2006). 

Para se educar em ciência é fundamental implementar estratégias de ensino 

que valorizem, por um lado, o papel ativo do aluno e por outro, o seu interesse e 

envolvimento com situações vivenciadas, potenciando a sua motivação para a 

aprendizagem em ciência. Ao serem promovidas no trabalho escolar novas situações 

de aprendizagem estimulantes e variadas, existe maior probabilidade de as 

competências essenciais e específicas serem adquiridas e desenvolvidas. 

Para uma abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) na 

educação em ciência tem de se “saber olhar inteligentemente para o que nos rodeia, 

interpretar a ciência e a tecnologia como um empreendimento complexo e 

socialmente enraizado e desenvolver pensamento crítico, tomada de decisão e 

resolução de problemas.” (Freire, 2005, p. 147). As novas orientações currículares 

(Galvão, et al., 2001) têm já um “foco construtivista” onde é valorizado o “ensino 

por inquérito científico (inquiry)”, sendo promovida uma perspetiva CTSA (Galvão 

& Freire, 2004, p. 31). Outra estratégia de ensino importante é as tarefas de Role 

Play onde predomina a discussão, no sentido de troca de ideias e de defesa de pontos 

de vista. Os alunos desempenham diferentes papéis em determinadas situações 

quotidianas, sendo lançada uma questão problema desafiante que os motive e 

interesse. Os alunos, através da pesquisa que efetuam sobre o tema dos papéis a 
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desempenhar, têm de defender as suas posições de forma argumentada, crítica e 

construtiva. 

O professor tem um papel de destaque, como orientador e facilitador de 

novas abordagens de aprendizagem. Para este desempenho, o professor tem de ter 

para além da formação inicial necessária, formação contínua e permanente. A 

partilha de aptidões e experiências é também fundamental. A cooperação e 

participação em conjunto com os outros, permite o desenvolvimento do 

conhecimento para ambas as partes, tais como valores humanísticos, abordagens 

transdisciplinares, ensino de línguas, educação intercultural, apetência para trabalho 

de equipa. A aquisição de novos instrumentos no domínio do conhecimento e a 

aprendizagem permanente, e em conjunto, possibilita que todos adquiram autonomia 

e capacidades profissionais. É necessário também consolidar valores de ordem 

pessoal e social de forma a permitir o desenvolvimento do indivíduo em si e também 

o seu fortalecimento a nível da participação cívica, social, cultural, económica 

(Carneiro, 2001).  

Neste trabalho procura-se dar resposta a como é que a realização de, tarefas 

de investigação ou de Role Play, que valorizam uma abordagem CTSA, podem 

contribuir para a aprendizagem de alguns dos conceitos abordados na Unidade 2 de 

Química, na disciplina de Física e Química A do 11ºAno de escolaridade, Da 

Atmosfera ao Oceano: Soluções na Terra e para a Terra. 

Tendo em conta o referido, com o presente trabalho pretende-se conhecer 

como é que as tarefas que valorizam uma abordagem CTSA facilitam a 

aprendizagem de ácidos-bases, inserido na temática A água e a atmosfera, 

promovendo o desenvolvimento de diferentes competências dos alunos participantes. 

Dentro desta problemática foram identificadas três questões orientadoras: 

 Que dificuldades sentem os alunos durante a realização das tarefas que 

promovem uma abordagem CTSA? 

 Que aprendizagens realizam os alunos e que estratégias utilizam para essa 

aprendizagem quando desenvolvem tarefas que promovem uma 

abordagem CTSA? 

 Que avaliação fazem os alunos acerca das tarefas realizadas? 
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Organização do Trabalho 

O presente relatório encontra-se organizado em seis capítulos. No primeiro 

capítulo, introdução ao trabalho, é onde são apresentadas a problemática e as 

questões orientadoras do trabalho. O segundo capítulo envolve o enquadramento 

teórico onde são abordados os tópicos: educação em ciência, abordagem CTSA no 

ensino das ciências e as estratégias de ensino que a valorizam, nomeadamente as 

tarefas de investigação (ensino por investigação) e as tarefas de Role Play 

(discussões, defendendo pontos de vista). No terceiro capítulo desenvolve-se a 

proposta didática, encontrando-se dividido em duas secções: a fundamentação 

científica, onde são abordados os conteúdos científicos relevantes para o ensino do 

tema lecionado, ácidos e bases, e a fundamentação didática, onde se apresenta o 

enquadramento curricular, e a organização da proposta didática, descrevendo-se as 

aulas e as tarefas, referindo-se a avaliação a ser utilizada. O quarto capítulo é 

dedicado aos métodos e procedimentos, onde se descreve o método de investigação, 

caracterizam-se os participantes, apresentam-se os instrumentos de recolha de dados 

e procede-se à análise dos dados. No quinto capítulo, são apresentados os resultados 

para cada uma das questões orientadoras deste trabalho. Finalmente, no sexto 

capítulo, discutem-se os resultados, apresentam-se as conclusões e elabora-se uma 

reflexão final sobre a importância deste trabalho para a prática profissional 
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CAPÍTULO 2 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Em sociedades tecnológicas tem particular importância que os alunos, 

cidadãos do mundo, apresentem grande literacia científica, de forma a 

consciencializarem-se das limitações e das potencialidades do conhecimento 

científico e tecnológico, e tomarem decisões de forma refletida e crítica sobre 

questões do quotidiano. 

No presente capítulo faz-se o enquadramento teórico do problema orientador 

deste trabalho, apresentando-se uma reflexão sobre educação em ciência incluindo 

uma breve resenha histórica sobre as mudanças mais significativas na forma de 

ensinar ciência ao longo dos tempos. De seguida, discute-se o significado da 

abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) e da sua relação 

com a educação em ciência e por fim, são referidas algumas estratégias de ensino a 

desenvolver para a realização deste tipo de abordagem. 

 

Educação em Ciência 

Ensinar ciência tornou-se fundamental para o futuro da sociedade 

contemporânea. É necessário formar indivíduos que tenham desenvolvidas 

capacidades como a perceção, a compreensão, a participação ativa, de forma a 

conseguirem ultrapassar algumas das preocupações mais prementes do mundo atual: 

o aquecimento global, a escassez de recursos energéticos com os problemas 

inerentes, a escassez de recursos naturais como a crescente dificuldade em aceder a 

água doce e potável, a produção e distribuição de alimentos ou, ainda, os problemas 

relacionados com a saúde pública (DeBoer, 2011). 

Torna-se urgente que os jovens de hoje compreendam que a ciência é 

fundamental para ultrapassar e dar resposta, aos problemas e preocupações 

contemporâneos, de uma forma global e eficaz (DeBoer, 2011). O objetivo de 

adequar o ensino da ciência às necessidades da comunidade, utilizando metodologias 

que melhor se adaptem aos alunos e professores, é crucial para preparar indivíduos 
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conscientes, ativos e eficazes na sociedade e nas questões do dia-a-dia (DeBoer, 

2000). 

O papel do professor para além de transmissor do conhecimento, tem de 

envolver a criação de possibilidades para que o aluno pense, construa, atue de forma 

correta e conscienciosa (Freire, 2004). Segundo Freire (2004), a construção da 

produção do conhecimento do problema implica a capacidade de se distanciar, de 

observar, de delimitar e de desmontar o problema, efetuando uma aproximação 

metódica, comparando, questionando. 

Neste tipo de ensino, pretende-se que os alunos desenvolvam competências 

que lhes permitam no futuro serem cidadãos, capazes de tomar decisões 

fundamentadas e de responderem aos desafios que se colocam na sociedade atual e 

futura.  

Segundo Martins et al. (2001), é necessário investigar se as competências, 

preconizadas no programa de Física e Química A, são aplicáveis em sala de aula e 

em que medida contribuem para a educação em ciência, analisando qual o 

desempenho dos alunos e quais os fatores condicionantes. 

 

Revisão Histórica 

No século XIX, quer na Europa, quer nos Estados Unidos da América, 

começou a emergir um interesse crescente pelo alargamento da educação científica a 

todos os cidadãos, discutindo-se as finalidades de uma educação em ciência, 

conforme se manifestavam, em diversos setores da sociedade, cientistas, educadores, 

políticos, entre outros (DeBoer, 2000; Reis, 2006; Vieira, 2007). Já nesta altura se 

relacionava o ensino da ciência com a aquisição de competências a serem 

desenvolvidas, à semelhança do que se fala atualmente para o ensino básico e 

secundário (Vieira, 2007). 

Após a segunda guerra mundial apareceram movimentos anti ciência, pois a 

sociedade em geral começou a aperceber-se também dos perigos que a ciência e a 

tecnologia poderiam trazer para a Humanidade (Fontes & Silva, 2004; Vieira, 2007). 

Mas, como é referido por Vieira (2007) “se existem riscos associados à ciência, então 

a população necessita de adquirir conhecimentos e competências para julgar essa 

mesma ciência.” (p. 99). 
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Em meados do século XX, nos países mais desenvolvidos, começou-se então 

a assistir a reformas curriculares, que levaram a alterações profundas na forma de 

ensinar ciência. O objetivo era alargar o ensino das ciências a todos os alunos, 

deixando de estar apenas confinado a uma elite onde só esses aprendiam ciência, 

como era até essa altura. Com esta nova forma de olhar o ensino em ciência, os 

alunos passaram a ter uma participação mais ativa no seu processo de aprendizagem 

(Galvão, Reis, Freire, & Oliveira, 2006). Dá-se então início ao período de “ouro” da 

educação em ciência, com o aparecimento de diversos currículos para o ensino 

secundário (Biologia, Física e Química), baseados na descoberta e pesquisa 

científica. Paralelamente emergem também estudos de investigação educacional 

sobre como implementar estes currículos e sobre os possíveis impactos na 

aprendizagem dos alunos (Galvão et al., 2006). 

Nos anos 60 e 70 foram desenvolvidos vários projetos curriculares, onde 

“vivenciar” o método científico era um dos principais objetivos, dando-se mais 

relevo aos processos da ciência em si do que à compreensão dos conceitos neles 

envolvidos. No entanto, com a implementação de alguns destes projetos, como 

Engineering Concepts Curriculum Project (ECCP) e Individualized Science 

Instructional System (ISIS), detetou-se que os alunos do ensino secundário não 

tinham preparação Matemática suficiente, faltando-lhes conhecimentos fundamentais 

para frequentarem estes projetos. É então que se alarga ao ensino básico, o 

desenvolvimento de projetos curriculares que lhes venham dar a preparação 

necessária para a integração no secundário, como por exemplo o Time Space and 

Matter (TSM) para alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade (Galvão et al., 2006). 

Em Portugal, o acompanhamento destas mudanças do sistema educativo 

foram sempre mais tardias. Nos anos 70, presenciou-se a grande reforma de Veiga 

Simão numa adaptação das tendências internacionais. No ensino básico os conteúdos 

programáticos passam a valorizar a aplicação do método científico, na aquisição de 

conhecimentos com ênfase no domínio cognitivo (Galvão et al., 2006). 

Em 1986 é publicada a Lei das Bases do Sistema Educativo (Dec. Lei nº 

46/86 de 14 Outubro), onde são definidas as finalidades de todo o sistema em geral. 

Esta lei sofre posterior alteração, introduzida pelo Dec. Lei nº 115/97 de 19 de 

Setembro e consolidada numa nova versão pelo Dec. Lei nº 49/2005 de 30 de 

Agosto. A lei de bases assenta em diversos pressupostos, nomeadamente, sociais, 

culturais, individuais e ideológicos. O papel da educação é realçado como sendo 
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fundamental para a formação de indivíduos responsáveis, com espírito critico, 

participativos, autónomos. 

Mais tarde, numa perspetiva de Europeização do Currículo, Roberto 

Carneiro (2001) refere que “a educação deve continuar a ser a grande prioridade 

para a Europa e para os Europeus” (p. 194), iniciando-se uma nova reforma na 

Educação. A estratégia referida por este mesmo autor, engloba a trilogia, aprender a 

“viver” juntos, aprender a “aprender” juntos e aprender a “crescer” juntos (p. 201). 

Esta abordagem vem ao encontro dos quatro pilares da educação para o século XXI, 

segundo Jaques Delors: aprender a conhecer e aprender a fazer (no âmbito do 

aprender a “aprender”), aprender a viver juntos e aprender a ser ou “crescer” (Delors 

& et al, 1996). Por outras palavras, é necessário que o indivíduo adquira 

instrumentos que lhe permitam a compreensão, que potenciem a sua ação no meio 

que o rodeia, que possibilitem a sua participação ativa e cooperante com os outros 

em atividades humanas. 

A nível internacional, nos anos 80 e 90, a educação científica começa a ser 

encarada como necessária para todos, já com uma perspetiva CTS (Ciência, 

Tecnologia e Sociedade), surgindo o movimento CTS (Fontes & Silva, 2004). No 

nosso país, a nível dos programas curriculares, esta dimensão CTS surge só mais 

tarde abordando a ligação estreita entre os conhecimentos científicos e tecnológicos e 

as situações da vida quotidiana. Na década de 90 o Ministério da Educação promove 

o início de uma revisão curricular, para o ensino básico, dando origem às orientações 

curriculares para a área das ciências físicas e naturais num único documento (Galvão 

et al., 2001). 

No início do século XXI, com as orientações curriculares já estendidas para o 

secundário (Martins et al., 2001; Martins et al., 2003), Portugal mostra já estar em 

sintonia com o que vem sendo proposto a nível internacional para o ensino das 

ciências, com ênfase quer para a literacia científica e a compreensão da ciência, quer 

para a inter-relação entre a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). A 

participação ativa dos alunos, de forma a desenvolver as competências previstas, é 

também de grande importância neste contexto (Galvão et al., 2006). 

Numa perspetiva de globalização da Educação em Ciência foram sendo 

incrementados relatórios e testes internacionais, relativamente à literacia científica, 

indicadores da eficácia do sistema educativo de cada país e da performance dos 

estudantes. Atualmente, Portugal participa em alguns programas internacionais 
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como, “Programme for International Student Assessment (PISA)” e “Trends in 

Mathematics and Science Study (TIMSS)” (DeBoer, 2011). No PISA são testadas 

competências principalmente relacionadas com a leitura, a matemática e a ciência, 

esta última numa perspetiva da compreensão do mundo que nos rodeia. 

Com a europeização do currículo, a organização curricular, a formação 

pessoal, a formação social, a aprendizagem das mais recentes tecnologias, facilita a 

compreensão generalizada do indivíduo. Aumentando a eficiência e a eficácia, a 

educação aumentará o nível de qualidade que no final é o melhor benefício para a 

sociedade. Numa perspetiva de criar uma nova dimensão europeia, a nível da 

educação, têm sido desenvolvidas algumas medidas políticas conjuntas tais como 

programas de intercâmbio para alunos (no ensino universitário o conhecido 

programa ERASMUS), para professores (Programa ERASMUS - mobilidade de 

docentes) e também para investigadores (Redes ERASMUS de Investigação). No 

entanto, observa-se que a educação na europa tem perdido tempo em relação a 

outras potências não europeias, investindo pouco e nem sempre da melhor forma, 

apesar de diversos investigadores já terem comprovado que o investimento na 

educação dá “lucro”, traduzindo-se num crescimento económico com retornos 

elevados para a sociedade em geral (Carneiro, 2001). 

 

Abordagem CTSA 

No final do século XX, a “imagem” da ciência e tecnologia começou a ser 

visualizada como qualquer outra área de atividade humana com reflexos 

socioculturais, positivos e negativos, para a sociedade em geral. Os vários desastres 

ecológicos, ocorridos devido à mão do Homem, a tecnologia desenvolvida e aplicada 

durante a segunda guerra mundial, levaram ao desenvolvimento de uma consciência 

critica, social e política, sobre o desenvolvimento e utilização da ciência e tecnologia. 

O movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) começou a ter uma ênfase 

crescente, “a Ciência, em conjunto com a Tecnologia, mudou não só o ambiente em 

que vivemos, mas também o modo como pensamos sobre nós e interagimos com os 

outros e com o mundo.” (Galvão & Freire, 2004, p. 33). Esta perspetiva, 

essencialmente sociológica, veio despoletar a consciencialização da sociedade em 

geral para as vantagens e desvantagens do desenvolvimento cientifico-tecnológico. A 

perspetiva CTS adquiriu tal importância que deu origem a diversas reformas a nível 
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da educação em ciência, começando por ser implementada nas universidades, e só 

mais tarde começou a ser refletida e transferida para o ensino secundário (Fontes & 

Silva, 2004). A nível curricular, segundo Fontes e Silva (2004), são cinco os 

principais objetivos do movimento: “motivar os alunos para a aprendizagem da 

ciência”, “desenvolver o pensamento crítico e a independência intelectual dos 

alunos”, “integração das ciências experimentais com as ciências sociais”, “analisar 

aspetos políticos, económicos, éticos e sociais da ciência e tecnologia”, “promover a 

alfabetização científica e tecnológica” (p. 27-28). 

Segundo Membiela (2001), citado por Fontes e Silva (2004), só com a 

introdução das interações CTS nas aulas de Ciência, “os alunos poderão 

compreender e movimentar-se convenientemente no mundo atual, intervindo nele 

como cidadãos conscientes e reconhecendo a ciência e a tecnologia como parte da 

cultura.” (p. 31). Numa educação CTS para se conseguir ultrapassar algumas 

situações, por vezes parecendo impossíveis de serem resolvidas, tem de se “saber 

olhar inteligentemente para o que nos rodeia, interpretar a Ciência e a Tecnologia 

como um empreendimento complexo e socialmente enraizado e desenvolver 

pensamento crítico, tomada de decisão e resolução de problemas” (Freire, 2005, p. 

147). 

Em Portugal com o desenvolvimento de novas orientações curriculares para 

as ciências, as abordagens estão centradas na interligação da ciência com a 

tecnologia e a sociedade, e mais recentemente mas não menos importante, com o 

ambiente (CTSA), esta última ligação desencadeada pelos inúmeros problemas 

ambientais, que surgiram nas últimas décadas no nosso planeta.  

Galvão, Reis, Freire e Oliveira (2006) salientam que é logo no ensino básico, 

que o currículo deve incutir a necessidade de conhecimento científico na educação de 

jovens, de modo a torná-los conscientes da importância dos seus comportamentos e 

intervenção na gestão ambiental e num mundo mais sustentável. Significando a 

sustentabilidade, a compreensão de várias questões globais a nível mundial, é 

necessário que os jovens de hoje entendam que é indispensável a participação de 

todos eles, a nível coletivo e não individual, por país. A educação para a 

sustentabilidade implica pois que os jovens aprendam a relacionar os sistemas 

económico, social e ambiental, ajudando-os a entender e a agir estrategicamente com 

as novas problemáticas do século XXI (Galvão & Freire, 2004). 
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Dando continuidade ao Ensino Básico, quem segue para o ensino 

secundário (10.º e 11.º ano de escolaridade), Curso Cientifico-Humanístico de 

Ciências e Tecnologias, tem como uma das disciplinas de formação específica 

obrigatória, a Física e Química. Sendo os participantes deste trabalho os alunos de 

uma turma do 11.º ano, a educação em ciência e o desenvolvimento da abordagem 

CTSA serão particularmente analisadas, à luz das orientações curriculares previstas 

para o ensino secundário. Segundo Martins et al. (2001) esta disciplina permite aos 

alunos “aprofundarem os conhecimentos relativos à Física e à Química, duas áreas 

estruturantes do conhecimento nas Ciências experimentais.” (p. 3). 

De acordo com os princípios orientadores para a revisão curricular, do 

ensino secundário, as disciplinas de formação específica têm como principal 

finalidade a 

consolidação de saberes no domínio científico que confira 

competências de cidadania, que promova igualdade de 

oportunidades e que desenvolva em cada aluno um quadro de 

referências, de atitudes, de valores e de capacidades que o ajudem 

a crescer a nível pessoal, social e profissional.” (Martins et al., 

2001, p. 4).  

A disciplina de Física e Química deve ser encarada como uma via de 

crescimento e desenvolvimento de conhecimento dos alunos e não uma disciplina 

em que apenas se amontoam conceitos no domínio cognitivo. Assim, as orientações 

curriculares do programa valorizam as aprendizagens anteriores dos alunos, 

ajudando-os a reinterpretar conhecimentos já adquiridos, aumentando-lhes a 

autoestima, ajudando-os a preparar para futuros percursos de trabalho. Os alunos 

devem desenvolver competências tais que lhes permitam vir a aplicar os 

conhecimentos adquiridos em situações concretas, isto é, valorizar a contextualização 

da disciplina na explicação de fenómenos do mundo que os rodeia (Martins et al., 

2001).  

Martins et al. (2001) referem as três componentes, que a formação científica 

dos alunos, como cidadãos da sociedade, deve contemplar (p. 4-5): 

Educação em Ciência – dimensão conceptual, isto é, o conhecimento 

em si dos conceitos, leis, teorias, cujos programas anteriores dão o 

maior destaque; 

Educação sobre Ciência – estudar os aspetos meta científicos 

questionando a natureza da própria ciência, estudando os processos e 

objetos técnicos usados no dia-a-dia, permitindo discussões sócio 
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científicas para que a Ciência se revele como parte do património 

cultural dos nossos dias; 

Educação pela Ciência – dimensão formativa e cultural do alunos, 

através da ciência, dando mais valor aos objetivos de formação pessoal e 

social. 

As orientações para o ensino da Física e da Química (Martins et al., 2001) 

focalizam uma abordagem CTSA, dando uma visão externa do ensino da Ciência 

estruturada em dois princípios. O primeiro, engloba “a compreensão do mundo na 

sua globalidade e complexidade, com recurso à interdisciplinaridade, tentando 

conciliar as análises fragmentadas que as visões analíticas dos saberes 

disciplinares fomentam e fundamentam” (p. 5). O segundo, permite escolher 

“situações do quotidiano dos alunos, organizando estratégias de ensino e de 

aprendizagem que levem ao esclarecimento de conteúdos e processos da Ciência e 

Tecnologia (como ponto de chegada), desenvolvendo em paralelo as respetivas 

relações com a Sociedade onde vivem.” (p. 5). 

Assim e segundo Martins et al. (2001), o ensino da Física e Química deve 

conferir aprendizagens que sejam relevantes para o aluno progredir nesta área de 

estudo porque optou. “Em resumo, defende-se que há que ensinar menos para ensinar 

melhor.” (p.6). Os conceitos podem ser menos aprofundados, ensinando as relações 

com outros domínios do saber, ensinando melhor a pensar e a aprender. 

 

Estratégias de Ensino 

Galvão e Freire (2004) referem que “o desenvolvimento sustentável constitui 

tema debatido em todos os países e uma estratégia a seguir no futuro se queremos 

criar condições para a nossa sobrevivência” (p.37). Wheeler (2000), citado por 

Galvão e Freire (2004), aponta que o maior desafio para os educadores reside na 

forma como promovem “a reflexão sobre diferentes modos de pensar” na 

aprendizagem sobre sustentabilidade, e aplicar “esse modo de pensar” comunicando 

aos “outros este modo de ver o mundo” (p.37). 

Bennett (2003) resume as evidências que a utilização de um envolvimento 

contextualizado traz para os alunos, tais como, o interesse e o divertimento nas aulas 

de ciências, que geralmente aumenta com o uso de materiais do dia-a-dia, ajudando-

 os a apreciar melhor as interligações entre a ciência que estudam e a sua vida diária, 
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aprendendo os conceitos científicos envolvidos de forma mais eficaz do que quando 

lecionados de forma convencional (p. 114). 

 

Bybee (2002) desenvolveu um modelo construtivista, dos 5 E’s, onde faz a 

ligação do ensino por investigação (inquiry), com um modelo de instruções que, de 

forma precisa e metodológica, promove a investigação especifica da questão 

problema a resolver. Numa perspetiva curricular, este modelo deve ser aplicado de 

forma a permitir que o professor adeque estratégias que promovam a aprendizagem 

dos temas a abordar. Conforme o mesmo autor, a utilização deste modelo, permite o 

desenvolvimento de competências nos domínios do conhecimento (substantivo, 

processual, epistemológico), do raciocínio, da comunicação e da atitude. Uma, das 

várias estratégias possíveis, que o professor pode recorrer, é a tarefa de investigação, 

que promove situações de aprendizagem facilitadoras destas competências. 

Assim, uma tarefa de investigação deve ser construída com base neste modelo 

construtivista, aplicando-o numa perspetiva curricular de forma a permitir ao 

professor adequar estratégias que levem à aprendizagem dos temas abordados por 

parte dos alunos. A primeira fase é a da Motivação (Engagement) do aluno para um 

determinado tema ou situação problemática a abordar (do dia-a-dia 

preferencialmente), de forma a suscitar a sua curiosidade e interesse. Gerada a 

motivação sobre o tema segue a fase da Exploração (Exploration) para que 

encontrem possíveis Explicações (Explanation). Durante a fase da exploração 

pretende-se que o aluno pesquise, coloque questões, enuncie hipóteses, preveja 

resoluções, planifique atividades laboratoriais, realize as atividades planeadas, regista 

e discuta os resultados, passando à fase da explicação, onde os alunos são levados a 

apresentar conclusões, fundamentadas com os resultados obtidos. Na Ampliação 

(Elaboration), as aprendizagens dos novos conhecimentos são desenvolvidas e 

aplicadas a novas situações, quando confrontados com um novo problema. A tarefa 

finaliza sempre com a Avaliação do (Evaluation) trabalho realizado, onde os alunos 

refletem sobre o que fizeram, avaliando em termos de dificuldades encontradas e em 

aspetos a melhorar. Ao professor, para além de orientador, cabe-lhe fazer a síntese 

das conclusões a que chegaram os alunos, relacionando-as com os respetivos 

conceitos e corrigindo, sempre que necessário, incorreções científicas e/ou 

linguísticas 
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Fechada (uma só resposta 

certa, um só caminho) 
Estrutura Direcionada 

(orientação em todas 

as etapas) 

Estrutura não Direcionada 

(sem orientação, sem 

constrangimentos) 

Aluno (propõe questões 

sem restrições) 
Professor (propõe as 

questões de investigação) 

O papel do professor é pois fundamental no desenvolvimento de estratégias 

pedagógicas diferenciadas, de forma a assegurar a realização de atividades de apoio e 

experimentais e na utilização de linguagens diversas, consoante o contexto, sendo o 

ensino dito “tradicional” substituído pelo ensino por investigação como o exemplo da 

tarefa de investigação que está centrada no aluno (Bennett, 2003; Fontes & Silva, 

2004; Roldão, 2009). 

Como refere Roldão (2009) é importante compreender que, 

toda a ação desenvolvida pelo professor, desde a conceção e 

planificação, ao desenvolvimento didático e à regulação e 

avaliação do aprendido - processo de desenvolvimento 

curricular - é em si mesma de natureza estratégica. (p. 56). 

No entanto, há que realçar que a construção de tarefas de investigação é 

bastante complexa, exigindo do professor grande criatividade, ter os conhecimentos 

científicos necessários, e efetuar a articulação com as orientações curriculares. As 

tarefas de investigação podem ser mais ou menos definidas, com diferentes graus de 

abertura, dependendo da experiência dos alunos e dos objetivos curriculares. 

Wellington (2000) defende que o trabalho investigativo pode ter diferentes 

dimensões, podendo estar mais centrado no professor ou no aluno, mais ou menos 

estruturada. O esquema proposto por este autor (Figura 2.1.), constituído por três 

eixos dependentes uns dos outros, permite ao professor planear e refletir acerca das 

tarefas de investigação que pretende implementar nas suas aulas. Cada eixo 

representa uma ação contínua que vai de um extremo ao outro, sendo o eixo azul o 

que indica o grau de abertura, o eixo verde o que define se está mais centrado ou não 

no aluno e o eixo roxo o que nos indica o grau de orientação da estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aberta (várias soluções 

possíveis, vários caminhos) 
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Figura 2.1. – Dimensões do trabalho investigativo (Wellington, 2000, p.141) 

 

Segundo este autor, inúmeras situações podem acontecer: desde o professor 

que coloca a questão a investigar até ao aluno que de forma autónoma formula as 

questões de investigação; desde a resposta aceitável ser apenas uma, com um único 

caminho para lá se chegar, até serem várias as possibilidades de respostas com 

diversos caminhos possíveis; desde uma estrutura rígida direcionada com todas as 

fases delineadas até uma estrutura sem quaisquer restrições de orientação. As 

experiências passadas dos alunos, as necessidades presentes e os objetivos de uma 

determinada aula são pois fundamentais para se construir uma tarefa de investigação. 

As tarefas de Role Play, como já referido, constituem outra estratégia de 

ensino importante, estimulando a discussão e defesa de pontos de vista por parte do 

aluno. 

Segundo McSharry e Jones (2000) em educação em ciência, o Role Play 

permite uma interação entre, a ação jogar (play), os jogos, as simulações, resultando 

em aprendizagens que contribuem para a compreensão e aquisição de novos 

conhecimentos (Figura 2.2.). É um poderoso recurso com grande potencial para as 

aprendizagens de crianças e jovens, sendo fundamental o fator psicológico, em que o 

desejo de jogar, interpretar papéis diferentes, motiva para a aquisição dos 

conhecimentos (Cakici & Bayir, 2012. p.1076). 

 

Aumento do rigor educacional 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. – Role Play como forma de aprendizagem interativa/experimental 

(McSharry & Jones, 2000, p.73) 

 

Jogar (Play) Jogos Simulação 

ROLE PLAY 

Resultados de Aprendizagem 
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O Role Play permite que os conteúdos disciplinares sejam integrados, dando 

particular relevância ao significado social e pessoal para o aluno, com a discussão de 

problemáticas do seu dia-a-dia. No mundo de hoje, a globalização, os ambientes 

multiculturais, requerem que os indivíduos trabalhem cooperativamente. Gayford 

(1989), citado por Cherif e Somervill (1995), diz que este tipo de tarefa constitui uma 

ferramenta que permite preparar os jovens para o futuro ambiente de trabalho (p. 28). 

Providenciando, oportunidades de discutir pontos de vista, por vezes conflituosos, os 

jovens apercebem-se como os aspetos socioeconómicos e políticos, podem 

influenciar a direção e a natureza da ciência, explorando-se dimensões como a social 

ou a ética e moral (Cherif & Somervill, 1995, p. 28). Os jovens passam a 

compreender como as tomadas de decisão podem ser complexas, e a distinguir a 

diferença entre a descrição e a avaliação criteriosa dos factos. Caí por terra a suposta 

superstição que ciência era só para os experts de elites científicas (Simonneaux, 

2001).  

 

As discussões em sala de aula, encorajam os jovens a participar ativamente 

em temas da ciência, permitindo que adquiram um crescente interesse e curiosidade 

sobre controvérsias relativamente ao passado. Segundo Brookfield e Preskill (1999), 

citado por Reis (2004), a promoção do respeito por diferentes ideias e a capacidade 

de participação ativa, crítica e argumentativa, “contribui para a aprendizagem dos 

processos e convenções do discurso democrático” e “contribui para a transformação 

social” (p.56). No entanto, esta prática ainda não é muito vivenciada em sala de aula. 

Vários autores, citados por Reis (2004), referem algumas razões para que esta prática 

ainda não seja muito encorajada e utilizada (p.58-59): os professores não se sentem à 

vontade porque não têm experiência nesta área e receiam perder o controlo da turma; 

os alunos manifestam dificuldades em trabalhar de forma autónoma e colaborativa, 

respeitando as opiniões dos colegas; a implementação do próprio processo é difícil 

pois é preciso tempo para a sua concretização e os resultados são pouco previsíveis; 

as dificuldades enfrentadas em muitas escolas, como turmas grandes, encarregados 

de educação que reclamam pela suposta perda de tempo em relação à aprendizagem 

dos conteúdos preconizados (Reis, 2004). 

Seja qual for a estratégia de ensino escolhida, é importante evidenciar que a 

leitura é também promovida de diferentes formas (leitura de textos, pesquisa 
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bibliográfica), assim como a aprendizagem e aplicação de uma linguagem linguística 

e cientificamente correta, dimensões que são transversais a qualquer currículo. 

Em Portugal, existem investigadores que questionam o modelo escolar, que 

continua assente na transmissão pedagógica e num corpo docente individualista, 

defendendo a criação de equipas educativas, flexibilização curricular, a criação de 

docentes multidisciplinares e uma gestão integrada do currículo (Veiga, 2013). Na 

sociedade atual, é necessário solicitar à participação no processo educativo, de todos 

os sistemas e instituições, de todos os atores direta ou indiretamente envolvidos, 

como professores, pais, poder local, indústrias e empresas, associações de 

profissionais.  

Educação durante toda a vida, deve ser entendida no sentido de fazer com que 

cada indivíduo saiba conduzir o seu destino, num Mundo onde a velocidade de 

mudança se conjuga com o fenómeno da globalização, para modificar a relação que o 

Homem mantêm com o espaço e o tempo. 

 

Síntese 

Ao longo deste capítulo é salientada a necessidade de formação de cidadãos 

ativos, responsáveis, críticos, conscienciosos dos problemas da atualidade. A 

evolução exponencial da tecnologia é um desafio permanente para o ensino das 

ciências, devendo ser promovida a literacia científica dos alunos. Uma forma de 

responder a este desafio é a utilização de uma abordagem CTSA, interligando a 

ciência e a tecnologia com a sociedade e o ambiente. Ao partir de questões reais do 

quotidiano a motivação é suscitada tornando os alunos ativos no processo ensino 

aprendizagem. Ao construírem o seu conhecimento possibilitam o desenvolvimento 

de um conjunto de competências de aprendizagem. O programa da disciplina de 

Física e Química A já apela à utilização de novas estratégias de ensino em sala de 

aula, como o ensino por investigação e a discussão com abordagem CTSA. Estas 

estratégias permitem que os alunos aprendam quer os conteúdos científicos quer as 

suas ligações e aplicabilidade aos problemas do quotidiano. 
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CAPÍTULO 3 

PROPOSTA DIDÁTICA 

 

No presente capítulo descreve-se a proposta didática a implementar durante a 

abordagem do tema ácidos e bases, inserido na unidade de ensino do 11.º ano, Da 

Atmosfera ao Oceano: soluções na Terra e para a Terra. Esta proposta, organizada e 

planificada, segundo as orientações do programa do 11.º ano do ensino secundário de 

Física e Química A (Martins, et al., 2003), seguiu uma abordagem CTSA, de modo a 

evidenciar o carácter dinâmico da Ciência e a sua importância para a compreensão do 

mundo que nos rodeia. O papel da ciência e da tecnologia no dia-a-dia exige, cada 

vez mais, jovens com conhecimento e compreensão suficiente, para entenderem e 

envolverem-se ativamente, nas questões colocadas a nível de sustentabilidade do 

planeta Terra. Neste âmbito, o estudo de soluções aquosas naturais aborda muitos 

conceitos químicos importantes, sendo um deles o conceito de ácido-base.  

O presente capítulo, organizado em duas secções, inicia com a 

fundamentação científica, onde são abordados os principais conteúdos científicos das 

subunidades lecionadas. Na segunda secção, a fundamentação didática, descreve-se o 

enquadramento curricular da proposta didática, apresentando-se a sua organização, as 

aulas e tarefas implementadas e ainda a avaliação das competências mobilizadas 

pelos alunos. 

 

Fundamentação Científica 

Para a preservação da sociedade humana o ecossistema em que se habita tem 

de ser protegido e para isso é necessário controlar um dos bens essenciais e mais 

precioso do nosso planeta: a Água.  

Os seres vivos são fundamentalmente constituídos por água: 93% 

no feto humano, 70% no homem adulto e 89% nos vegetais 

(Saraiva, 2003). 

A água é utilizada diariamente pelo homem nas mais diversas aplicações. 

Também no âmbito da química, a água é uma substância muito importante, sendo 

utilizada, quer a nível laboratorial quer a nível industrial, como solvente de muitas 

substâncias.  
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Os compostos constituintes da crosta terrestre também são dissolvidos pela 

água, pelo que esta não existe na forma pura mas sim na forma de soluções aquosas, 

mais ou menos concentradas em determinados solutos. Como o tipo de solutos 

dissolvidos varia com a localização e as várias matrizes aquosas (oceanos, rios, 

nascentes, etc.), a qualidade e a própria denominação também variam (água salgada, 

água doce, água mineral, etc..) (Saraiva, 2003). 

Cada vez mais se ouve falar da acidez da água das chuvas, das águas naturais 

dos lagos ou rios, da água ser potável para consumo humano, das águas engarrafadas, 

da água desionizada ou da desmineralização da água do mar. Na análise química da 

água são vários os parâmetros físico-químicos a determinar como a turvação, a 

temperatura, a dureza, a presença de alguns iões (cloretos, sulfatos, nitritos, nitratos, 

ferro, manganês, metais pesados entre outros), o teor em CO2. Entre estes vários 

parâmetros de qualidade da caracterização das águas, o pH (medida da acidez, 

neutralidade, alcalinidade) é um dos mais importantes indicando o maior ou menor 

grau de acidez de soluções aquosas, podendo ser limitante para determinados usos 

específicos. 

Estamos pois perante duas das mais importantes espécies químicas, ácidos e 

bases, que participam num inúmero de reações e procedimentos químicos. No 

próprio ser humano o maior número de reações que ocorrem no seu organismo são 

do tipo ácido-base. Assim, devido à sua enorme importância nos sistemas ecológicos 

e biológicos justifica-se o conhecimento mais aprofundado destas substâncias. 

 

Evolução Histórica: conceito de ácido e base 

Exatamente pela observação da sua importância que, desde o séc. XVII, os 

conceitos de ácido e base foram sendo desenvolvidos, evoluindo ao longo do tempo. 

Durante séculos, era através dos sentidos que se distinguiam os ácidos como sendo 

azedos ou as bases como sendo escorregadias ao tato. 

A primeira definição, com carácter científico, foi proposta por Antoine 

Lavoisier (1743-1793), que afirmou que todas as substâncias ácidas continham 

oxigénio na sua constituição, como o caso do ácido sulfúrico (H2SO4) ou do ácido 

nítrico (HNO3). No entanto, esta definição apesar de ter sido mantida como absoluta 

por mais de 30 anos, não explicava a composição de certas substâncias ácidas, como 

o ácido clorídrico (HCl) (Silva & Santiago, 2012). 
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Em 1887, o sueco Svante Arrhenius (1859-1927) publicou a teoria que 

definia ácido como sendo a substância que dissolvida em água origina iões 

hidrogénio (H+) e base como a substância que em solução aquosa origina iões 

hidróxido (OH-). Assim, segundo Arrhenius, o ácido clorídrico é um ácido porque 

liberta iões hidrogénio em soluções aquosas, 

HCl (aq)
H2O
→   H+ (aq) + Cl−(aq) 

e o hidróxido de sódio é uma base porque liberta iões hidróxido em soluções aquosas 

(Chang, 2002), 

NaOH (aq)
H2O
→   Na+ (aq) + OH−(aq) 

No entanto esta definição, que constituiu um grande avanço na química, era 

restritiva em vários aspetos: apenas contemplava como solvente a água, quando 

existem outros solventes que potenciam as reações ácido-base, não conseguia 

explicar a acidez ou basicidade de algumas soluções de sais, não explicava como 

substâncias que não continham o ião hidróxido, como o amoníaco, se comportavam 

como bases (Chang, 2002). 

Só em 1923, dois químicos independentemente um do outro, Johannes 

Brønsted (1879-1947) em Copenhague e Thomas Lowry (1874-1936) em 

Cambridge, propuseram uma nova definição mais abrangente, e que ainda hoje é 

considerada válida para explicar o caráter ácido ou básico de uma substância. 

Conhecida como teoria protónica de Brønsted-Lowry, define ácido como qualquer 

substância capaz de ceder ou doar um protão (H+) a outra, e base toda a espécie 

capaz de receber um protão de outra substância (Chang, 2002; Atkins & Jones, 2006) 

(Figura 3.1.). 

Mesmo que uma substância seja classificada como ácido, ela só “atua” como 

tal se estiver na presença de uma base, pois a substância ácida (HA) só cede um 

protão se houver uma base (H2O) para o receber, isto é, o protão é transferido da 

substância ácida para a substância básica, transformando-se em A−.  

HA (aq) + H2O (l) ⇌ H3O
+ (aq) + A−(aq) 

ácido 1  +   base 2  ⇌   ácido 2   +   base 1 

A reação é reversível pois a espécie A− pode aceitar o ião H+ transformando-se em HA 

(Usberco & Salvador, 2002). As reações químicas, em que estas substâncias se 

encontram envolvidas, denominam-se reações de equilíbrio ácido-base. Por 

(1) 

(2) 

(3) 
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exemplo, a molécula de ácido clorídrico (HCl) na fase gasosa permanece intacta, mas 

em presença de água dissolve-se e o átomo de hidrogénio do HCl forma uma ligação 

covalente dativa com o átomo de oxigénio da molécula de água (H2O) vizinha, 

migrando o protão para a molécula de água que aqui age como base (Atkins & Jones, 

2006). 

 

 

 
 

HCl (aq) + H2O (l) → H3O
+ (aq) + Cl−(aq) 

 

 

 

 
 

NH3 (aq) + H2O (l) → NH4
+ (aq) + OH−(aq) 

 

 

Figura 3.1.– Esquematização de dois exemplos, de um ácido (HCl) e de uma base (NH3) 

em solução aquosa, segundo a teoria de Brønsted-Lowry (retirado de 

http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/SAFQA11/SA6.pdf) 

 

 

 

cede 1protão 

 

recebe 1protão 

 

cede 1protão 

 

recebe 1protão 
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Na teoria de Brønsted-Lowry, a força de um ácido depende da quantidade de 

protões cedidos ao solvente, pelo que se distinguem ácidos fortes de fracos pela 

completa ou parcial ionização do ácido em solução. Relativamente a bases fortes e 

fracas, caracteriza-se pela completa ou parcial ionização da base em solução. A força 

de um ácido ou de uma base depende pois do solvente, ou seja, depende da 

quantidade de protões que são cedidos ou recebidos pelo solvente. Um ácido ou uma 

base podem ser fortes em água mas fracos noutro solvente ou ao contrário (Atkins & 

Jones, 2006). Como referido anteriormente, a água é o solvente em estudo nesta 

unidade de ensino e como praticamente todas as reações nos organismos vivos 

também ocorrem em água, será a este solvente que se fará principal referência. 

À substância produzida pelo ácido que cedeu protões denomina-se por base 

conjugada e à substância que se forma pela aceitação de protões ácido conjugado: 

Ácido 
 cede H+

→      base conjugada 

Base  
 recebe H+

→        ácido conjugado 

Observando a equação genérica (3) temos que HA é o ácido que cedeu o protão 

originado a base conjugada A−. Aqui a H2O foi a base que recebeu o protão 

originando o ácido conjugado H3O
+. Temos assim os pares conjugados ácido/base 

HA/A− e H3O
+/H2O (Atkins & Jones, 2006). 

A teoria de Brønsted-Lowry focaliza-se pois na transferência de um protão 

entre duas espécies. Também em 1923, Gilbert Lewis (1875-1946), desenvolve outra 

definição de ácido e base, mais ampla, abrangendo muitas outras substâncias. 

Segundo Lewis, um ácido é qualquer espécie química aceitadora de pares de eletrões 

não ligantes enquanto uma base é uma espécie dadora de pares de eletrões não 

ligantes. Quando a base de Lewis é dadora de um par de eletrões a um ácido, forma-

se uma ligação covalente coordenada ou dativa (ligação em que os eletrões vêm de 

um dos átomos). Esta teoria eletrónica vem explicar porque algumas substâncias 

apróticas são básicas, quando dissolvidas em água como o óxido de potássio (K2O), 

ou ácidas como as soluções aquosas de dióxido de carbono (CO2). Neste último caso 

o átomo de carbono de CO2, o ácido de Lewis, aceita um par de eletrões do átomo de 

oxigénio de uma molécula de H2O, a base de Lewis, e um protão migra do átomo de 

oxigénio da água para um átomo de oxigénio do dióxido de carbono, formando uma 

ligação covalente. Este processo engloba duas etapas, mas apresenta-se apenas uma 
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esquematização simplificada (4) para ilustrar a obtenção da molécula, H2CO3, um 

ácido de Brønsted-Lowry (Atkins & Jones, 2006). 

 

CO2    +      H2O ∶  →   H2CO3  

Transferência de protão  

 

No âmbito deste trabalho e de acordo com as orientações curriculares para o 

ensino secundário, será estudado o comportamento ácido e básico de substâncias à 

luz da teoria de Brønsted-Lowry (Martins, et al., 2003). 

 

Propriedades ácido-base da água; Conceito de pH 

Algumas substâncias podem funcionar como ácido ou como base, 

dependendo da outra espécie com a qual reagem. Estas substâncias são denominadas 

por anfotéricas ou anfipróticas, isto é, tanto podem ser recetoras como dadoras de 

protões. A água, um solvente com características únicas, é o exemplo mais comum 

de uma espécie anfotérica. O seu comportamento está diretamente relacionado com 

as características da outra espécie com que vai reagir. Numas reações, a água 

comporta-se como ácido, tendo-se o par conjugado H2O/OH−, noutras comporta-se 

como base sendo H3O
+/H2O o respetivo par conjugado. Como a água é anfotérica, a 

transferência de protões entre moléculas de água está sempre a ocorrer, mesmo na 

água considerada “pura”. A reação é muito rápida, estando sempre em equilíbrio 

(Atkins & Jones, 2006).  

2H2O (l)  ⇌  H3O
+(𝑎𝑞) +  OH− (𝑎𝑞) 

Este tipo de reação, em que há transferência de protões entre moléculas de água é 

denominada por autoprotólise da água ou autoionização da água, cuja constante de 

equilíbrio é dada por,  

𝐾𝑐 =
[H3O

+] × [OH−]

[H2O]
2

 

Como apenas uma pequena fração de moléculas de água se ioniza, trata-se de uma 

reação muito pouco extensa, ou seja a concentração da água permanece praticamente 

inalterável, podendo a sua atividade ser considerada igual a 1 (Skoog, West, Holler, 

& Crouch, 2006). Então, para estes casos, a constante de equilíbrio passa a ser 

(4) 

(6) 

(5) 
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denominada por constante de ionização da água ou produto iónico da água (Kw) e 

expressa-se por (Chang, 2002), 

 

𝐾𝑐 × [H2O]
2 = [H3 O

+] × [OH−] <=> 

<=> 𝐾𝑤 = [H3 O
+] × [OH−] 

A 25 ºC, em água pura, as concentrações molares dos iões, H3O
+ e OH−, são iguais e 

têm o valor experimental de 1,0 × 10−7 mol/L, pelo que o seu produto dá, 

𝐾𝑤 = 1,0 × 10
−14 mol/L 

Pelo facto das concentrações molares de cada ião serem muito pequenas, 

compreende-se a má condutibilidade elétrica da água pura (Atkins & Jones, 2006). 

Esta pequena dissociação, também se pode calcular utilizando a grandeza 

termodinâmica, energia livre de Gibbs padrão da reação (∆𝐺𝑟
0), que permite prever a 

ocorrência ou não de uma determinada reação química, através da expressão (9) que 

relaciona a constante de equilíbrio da reação com esta (Lavorenti, 2002). Em condições 

isotérmicas, para 25⁰C (𝑇 = 298K), com composição constante de solutos (𝑛 =

1 mol/L) e pressão constante (𝑅 = 7,989 × 104 J/mol), tem-se 

∆𝐺𝑟
0 = −𝑛𝑅𝑇ln𝐾𝑤 <=> 

<=> ln𝐾𝑤 = −
∆𝐺𝑟

0

𝑅𝑇
= −

7,989 × 104
J
mol

(8,3145
J
K .mol) ×

(298 K)
= −32,24 

<=> 𝐾𝑤 = 1,0 × 10
−14 mol/L. 

A diferença de energia de Gibbs padrão da reação (5), entre 1 mol de produtos e 1 

mol de reagentes, é calculada pela expressão (10) (Chang,2002), 

∆𝐺𝑟
0 = ∆𝐺𝑓

0(H3O
+) + ∆𝐺𝑓

0(OH−) −  2∆𝐺𝑓
0(H2O𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎) = 

= (−237,13) + (−157,24) − 2 × (−237,13) kJ/mol = +79,89 kJ/mol 

Logo, experimentalmente, também se conclui que a ionização da água é muito baixa 

(Skoog et al., 2006). Esta reação da autoprotólise da água é endotérmica, pelo que a 

respetiva constante de ionização da água aumenta com o aumento da temperatura 

(Chang, 2002). 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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A 25 ºC, pode-se afirmar que em qualquer solução aquosa se tem uma 

solução neutra quando [H3O
+] = [OH−], uma solução ácida se [H3O

+] > [OH−] e uma 

solução básica se [H3O
+] < [OH−]  (Chang, 2002). 

 

Até agora analisou-se a presença dos iões hidrogénio na água. Mas como se 

expressa quantitativamente a concentração respetiva? A molaridade dos iões de 

hidrogénio pode variar em muitas ordens de grandeza (como vimos para 25 ºC varia 

entre 10−14 e 1). Em 1909, o químico Søren Sorensen (1868-1939), para contornar 

estas variações de grandeza numérica, introduziu a escala logarítmica de base dez, 

𝑝𝐻, sendo hoje aplicada em qualquer área da ciência. Em letra minúscula, “p” 

representa a inicial de “power” (inglês) que em português representa “poder” no 

sentido de “força em concentração” e, em letra maiúscula “H” que representa a 

concentração do ião hidrogénio (Chang, 2002). 

Por outras palavras, o pH representa a concentração que o ião hidrogénio tem 

numa determinada solução, traduzida pela expressão (11) como o simétrico do 

logaritmo decimal da concentração hidrogeniónica, tratando-se de uma quantidade 

adimensional. 

pH = − log  [H3 O
+] 

Sendo a escala de pH uma escala logarítmica, a variação de uma unidade no 

valor de pH significa uma alteração de 10 vezes na concentração hidrogeniónica. Ou 

seja, por exemplo se o pH aumentar 1 unidade, a concentração do ião hidrogénio 

diminui 10 vezes, aumentando a basicidade da solução (Figura 3.2.). Da mesma 

forma que no pH, a concentração do ião hidróxido presente em solução pode ser 

mensurada através do pOH pela expressão (12):  

pOH = − log  [OH−] 

Aplicando logaritmos à equação (7) tem-se,  

log𝐾𝑤 = log ([H3 O
+] × [OH−]) 

que, matematicamente é o mesmo que ter, 

−log𝐾𝑤 = −log [H3 O
+] − log[OH−] 

equivalente a, pelas expressões (11) e (12),  

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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p𝐾𝑤 = pH + pOH 

sendo p𝐾𝑤 o produto iónico da água expresso na escala logarítmica. Por outro lado, 

em molaridade, a 25 ºC, relacionando as equações (7), (8), (11), (12), (14), (15), 

obtém-se (Atkins & Jones, 2006),  

𝐾𝑤 = (1,0 × 10
−7 )(1,0 × 10−7 ) = 1,0 × 10−14  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.– Escala de pH de Sorensen e respetiva relação com a concentração 

dos iões hidrogénio e hidróxido. (adaptado de www.ebah.pt/content/ 

ABAAABdNUAB /at-fatores-intrinsecos-extrinsecos). 

 

 

Força relativa de ácidos e bases 

Quando dissolvidos em água, a força dos ácidos e bases depende do grau de 

ionização das suas moléculas, isto é da ionização de algumas ou de todas as suas 

moléculas. Soluções de ácidos ou bases diferentes, mas com a mesma concentração, 

podem ter pH diferentes. No caso de duas soluções aquosas, uma de ácido acético 

(CH3COOH) e outra de ácido clorídrico (HCl), ambas com a mesma concentração 

molar, o pH da solução de ácido acético é superior à do ácido clorídrico sendo a 

(16) 

(15) 

pH 
Caráter 

químico 

 [𝐇𝟑𝐎
+]       [𝐎𝐇−] 

mol.dm-3    mol.dm-3 

http://www.ebah.pt/content/%20ABAAABdNUAB%20/at-fatores-intrinsecos-extrinsecos
http://www.ebah.pt/content/%20ABAAABdNUAB%20/at-fatores-intrinsecos-extrinsecos
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concentração de [H3 O
+] mais baixa, pelo que a solução de ácido acético é menos 

ácida, mais fraca. No caso do ácido acético, tem-se a equação (17) cuja constante de 

equilíbrio é dada pela expressão (19), 

CH3COOH (aq) + H2O (l)  ⇌  H3O
+(𝑎𝑞) +  CH3CO2

− (𝑎𝑞) 

𝐾𝑐 =
[H3O

+] × [CH3CO2
−]

[H2O] × [CH3COOH]
 

Como normalmente, estas soluções são diluídas e a água é quase pura, a expressão 

que traduz a constante de equilíbrio da equação (17), representa-se por, 

𝐾𝑎 =
[H3O

+] × [CH3CO2
−]

[CH3COOH]
 

Esta constante é denominada por constante de acidez ou também por constante de 

ionização ou dissociação do ácido. Para o exemplo dado, do ácido acético, o valor 

experimental desta constante, a 25 ºC, é de 𝐾𝑎 = 1,8 × 10
−5, valor pequeno que 

indica a baixa ionização do ácido, isto é, que só uma pequena parte das moléculas de 

ácido acético cedeu protões à água, sendo portanto uma reação pouco extensa 

ocorrendo também no sentido inverso. Ao contrário, um ácido forte como o ácido 

clorídrico, é um ácido que se ioniza na sua totalidade, sendo uma reação muito 

extensa ocorrendo apenas no sentido direto (Atkins & Jones, 2006; Chang, 2002). 

Conforme se pode observar na Figura 3.3., o ácido fraco está muito pouco 

ionizado enquanto que o ácido forte está quase totalmente ionizado, pelo que a 

constante de acidez é muito mais elevada para o ácido forte (Quadro 3.1.). 

 

 

 

Figura 3.3.– Esquema do equilíbrio de um ácido fraco e de um ácido forte, 

ambos com a mesma concentração em mol/L e à mesma 

temperatura (retirado de Usberco & Salvador, 2002). 

 

 

 

(18) 

(17) 

(19) 
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Quadro 3.1.– Valores de 𝐾𝑎 e classificação correspondente da força do 

ácido (*valores obtidos na 2ª ou 3ª etapa de ionização do 

ácido). (retirado de Usberco & Salvador, 2002) 

 

 

Para as bases fracas e fortes o raciocínio é o mesmo, sendo a força de uma 

base expressa pela constante de basicidade, 𝐾𝑏, indicando a extensão da ionização da 

base. 

A força de um ácido ou de uma base também pode ser mensurada pela 

percentagem de ionização ou grau de ionização, 𝛼, (Chang, 2002): 

𝛼 =
[ácido (base) ionizado no equilibrio]

[inicial de ácido (base)]
× 100% 

Quanto maior for o grau de ionização, mais forte é o ácido. O mesmo se passa com 

as bases, quanto maior for o seu grau de ionização, mais forte é a base. Um exemplo 

de uma base fraca a 25 ºC, bastante estudada no ensino secundário conforme as 

orientações curriculares (Martins, et al., 2003), é o amoníaco (𝐾𝑎 = 1,8 × 10
−5): 

NH3(aq) + H2O (l)  ⇌  NH4
+(𝑎𝑞) +  OH−(𝑎𝑞) 

𝐾𝑏 =
[NH4

+]  × [OH−]

[NH3]
 

Quanto mais forte for um ácido mais fraca é a sua base conjugada e vice-

versa. O mesmo se tratar de uma base forte, o ácido conjugado correspondente será 

fraco. 

(21) 

(20) 

(22) 
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As constantes de acidez e basicidade de ácidos e bases conjugados estão 

relacionadas. Observando a equação (21) no sentido inverso tem-se a transferência 

de protões do ácido conjugado do amoníaco em água, conforme equação (23), 

 

NH4
+(𝑎𝑞) + H2O (l)  ⇌ NH3(aq) + H3O

+(𝑎𝑞) 

 

𝐾𝑎 =
[NH3]  ×  [H3O

+]

[NH4
+]

 

A multiplicação das constantes de acidez (24) e de basicidade (22) dá, 

𝐾𝑎 × 𝐾𝑏 =
[NH3] × [H3O

+]

[NH4
+]

× 
[NH4

+] × [OH−]

[NH3]
= [H3O

+] × [OH−] 

obtendo-se, 

𝐾𝑎 × 𝐾𝑏 = 𝐾𝑤 

Aplicando agora logaritmos à equação (26),  

log𝐾𝑤 = log (𝐾𝑎 × 𝐾𝑏) 

equivalente a,  

−log𝐾𝑤 = −log 𝐾𝑎 − log𝐾𝑏 

ou seja  

p𝐾𝑤 = p𝐾𝑎 + p𝐾𝑏 

sendo p𝐾𝑤 o produto iónico da água expresso em função da constante de acidez de 

um dado ácido e da constante de basicidade da sua base conjugada (Skoog, et al., 

2006). 

Assim, quanto maior for a constante de acidez ou basicidade, mais forte será 

o ácido ou a base, mas menor será a o valor de p𝐾𝑎 ou p𝐾𝑏 (Atkins & Jones, 2006). 

É de salientar que a força de um ácido não pode ser confundida com o pH de uma 

solução. Um ácido forte pode ionizar-se completamente mas se estiver muito diluído, a 

respetiva concentração de iões H3O
+ em solução é muito baixa, verificando-se apenas 

pequeníssimas alterações no valor de pH respetivo. Este facto mostra que uma solução de 

ácido forte não é necessariamente uma solução corrosiva. 

Embora, no âmbito das orientações curriculares para o secundário, o solvente 

por excelência seja a água, há que referir a influência do solvente na força dos ácidos 

(24) 

(25) 

(23) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 
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e bases. Retomando, o exemplo do ácido acético, ácido fraco em solução aquosa, 

mas quando dissolvido em amoníaco torna-se um ácido mais forte, sendo o amoníaco 

um recetor de protões mais forte que a respetiva base conjugada deste ácido (Atkins 

& Jones, 2006). 

 

Até agora referiram-se sempre ácidos ou bases monopróticos mas também 

existem polipróticos, que são os que cedem mais de um protão como o ácido 

sulfúrico (H2SO4) ou o ácido carbónico (H2CO3), que têm dois protões para ceder, ou 

o ácido fosfórico (H3PO4) que tem três protões para ceder (Chang, 2002). Tomando 

como exemplo, o ácido carbónico, componente natural importante do meio ambiente 

observemos o que se passa (o ácido carbónico forma-se sempre que o dióxido de 

carbono se dissolve na água) (Atkins & Jones, 2006): 

H2CO3(𝑎𝑞) + H2O (l)  ⇌   H3O
+(𝑎𝑞) + HCO3

−(aq)              𝐾𝑎1 = 4,3 × 10
−7 

 

HCO3
−(aq) + H2O (l)  ⇌   H3O

+(𝑎𝑞) + CO3
2−(aq)  𝐾𝑎2 = 5,6 × 10

−11 

 

Como podemos observar a constante de acidez diminui bastante da primeira 

para a segunda ionização (Quadro 3.1.), geralmente por um fator de 103  

(Atkins & Jones, 2006)�, 𝐾𝑎1 ≫ 𝐾𝑎2 ≫ 𝐾𝑎3 ≫ …𝐾𝑎𝑛. A base conjugada dos 

equilíbrios intermédios de um ácido poliprótico (HCO3
− na equação (30)), é 

anfiprótica, ou seja, pode agir como um ácido, para continuar a ceder protões (HCO3
− 

na equação (31)).  

Através de cálculos de álgebra avançada chega-se à conclusão de que para 

estas soluções o pH pode ser determinado através da expressão (32) (Atkins 

& Jones, 2006). 

pH =
1

2
(p𝐾𝑎1 + p𝐾𝑎2) 

Os ambientalistas que se dedicam por exemplo, ao estudo da poluição das 

águas, necessitam de conhecer, para além do pH, as concentrações dos solutos 

dissolvidos na água que estão a estudar. Para o seu cálculo individual, é preciso ter 

em conta todos os equilíbrios de transferência protónica, que existam em simultâneo. 

Partindo da regra geral, que numa solução de ácido poliprótico, as concentrações das 

espécies em pequenas quantidades não afetam as concentrações das que estão 

(30) 

(31) 

(32) 
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presentes em grandes quantidades e que apenas a primeira ionização contribui 

significativamente para o pH, podem-se determinar, numa série de cálculos, as 

concentrações de todas as espécies presentes (Atkins & Jones, 2006).  

No estudo de águas naturais como rios e lagos, é também muito importante 

saber como varia o pH com a composição fracionária das espécies presentes, como o 

caso do ácido carbónico em função do pH, ilustrado na Figura 3.4. A espécie com 

mais protões é predominante quando pH < p𝐾𝑎1 enquanto que a espécie já sem 

protões predomina  quando pH > p𝐾𝑎2. 

 

 

Figura 3.4.– Gráfico da composição fracionária das espécies do 

ácido carbónico em função do pH (retirado de Atkins 

& Jones, 2006). 

 

 

Neutralização ácido-base 

Existem soluções aquosas, cuja variação dos valores de pH é atenuada, 

mesmo com a adição de pequenas quantidades de um ácido ou de uma base forte. 

Estas soluções denominam-se por soluções tampão de 𝑝𝐻 .  Podem ser constituídas 

por soluções de concentração moderada de ácidos ou bases fortes quando, 

respetivamente o pH < 3 ou pH > 11. Também podem, ser compostas por misturas 

de um ácido fraco e o respetivo sal da sua base conjugada (ou uma base fraca e o 

respetivo sal do seu ácido conjugado) quando se pretende 3 < pH < 11. Estas 

soluções são normalmente utilizadas quando se necessita de um meio com pH 

aproximadamente constante (Camões M. , 2007). 
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Na natureza existem exemplos de sistemas tamponados como o sangue 

humano ou a água do mar. Um tampão ácido, atua em soluções com pH < 7, como o 

ácido acético / acetato de sódio, já um tampão básico atua em soluções com pH > 7, 

como o amoníaco / cloreto de amónio. Para se preparar uma solução tampão com o 

pH ou pOH desejado, utiliza-se a equação de Henderson-Hasselbalch (Atkins & 

Jones, 2006), 

 

 

pH = p𝐾𝑎 + log
[A−]

[HA]
  

ou 

pOH = p𝐾𝑏 + log 
[BH+]

[B]
 

sabendo-se a constante de dissociação do ácido (ou base). A grande vantagem da 

utilização desta equação é que as concentrações consideradas são, por aproximação, 

as concentrações iniciais e conhecidas do ácido e do sal ou da base e do sal. Através 

desta equação pode chegar-se à conclusão de que uma solução tampão é efetiva na 

faixa de (p𝐾𝑎 + 1) ou (p𝐾𝑎 − 1) (Chang, 2002). 

As curvas de titulação apresentadas na Figura 3.5. ressaltam estas zonas de 

pH aproximadamente constante, uma na zona ácida e outra na zona básica. Na Figura 

3.6. pode-se observar também estas zonas tampão de pH, mas mais deslocadas para uma 

área intermédia. 

As curvas de titulação representadas nas Figuras 3.5. e 3.6., são também 

exemplificativas da técnica laboratorial utilizada em análise química quantitativa, 

denominada por volumetria ácido-base ou titulação ácido-base. O objetivo desta 

técnica é determinar rigorosamente a concentração desconhecida de uma solução 

(ácida ou básica).  

 

 

(33) 

(34) 
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Figura 3.5.– Gráfico de curvas de titulação ácido forte-base forte (A) e base forte-ácido 

forte (B) (retirado de Camões, 2007). 

 

Figura 3.6. – Gráfico de curvas de titulação ácido fraco-base forte (A) e base fraca-ácido 

forte (B) (retirado de Camões, 2007). 

 

Em meio aquoso, a reação entre um ácido e uma base, geralmente origina um 

sal e água. A esta reação, também se dá o nome de reação de neutralização. Um sal, 

é um composto iónico formado por um catião (exceto o H+) e um anião (exceto OH
-
 e 

O
2-

) (Chang, 2002). Um exemplo, é a substância conhecida como “sal de mesa”, 

NaCl, que não é mais do que o produto da seguinte reação (35),  

HCl (𝑎𝑞) + NaOH (aq)  → NaCl (aq) + H2O (l) 

Tanto o ácido como a base são eletrólitos fortes que ficam completamente ionizados 

em solução, o que se traduz pela seguinte equação iónica (36), 

H+(𝑎𝑞) + Cl−(aq) + Na+(aq) + OH−(aq) → Cl−(aq) + Na+(aq) + H2O (l) 

resultando na equação iónica final (37), 

H+(aq) + OH−(aq) → H2O (l) 

(35) 

(36) 

(37) 
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sendo ambos os iões, Na+ e Cl−, apenas iões espectadores (Chang, 2002). 

Se a reação apresentada pela equação (35), iniciasse com iguais 

concentrações molares de ácido e de base, no final obtinha-se um sal, não restando 

nenhum ácido ou base. Esta, é uma das características das reações de neutralização 

ácido e base. Estas reações são muito importantes e com aplicabilidade no dia-a-dia, 

quer na eliminação de resíduos laboratoriais ou industriais, quer no combate da 

acidez do estômago ou mesmo na atenuação da reação de uma picada de inseto (por 

exemplo, o veneno injetado pelo ferrão de uma abelha é ácido pelo que a sua 

neutralização pode ser efetuada com leite de magnésia ou uma solução de amoníaco) 

(Usberco & Salvador, 2002). 

Este tipo de reação, e como já referido, permite na análise quantitativa, 

determinar a concentração desconhecida de uma solução (ácida ou básica) por 

titulação ácido-base. Este tipo de análise, permite determinar a concentração de uma 

solução ácida (ou básica), que se denomina por titulado. Ao fazer-se reagir com uma 

solução básica (ou ácida) de concentração conhecida, a que se chama titulante, pode-

se determinar a concentração do titulado, sabendo os volumes das soluções 

utilizadas. Laboratorialmente, coloca-se o titulante numa bureta e o titulado num 

erlenmeyer, medindo rigorosamente o seu volume, conforme Figura 3.7. À medida 

que se vai adicionando titulante ao titulado, lentamente e com agitação, o pH do 

titulado vai alterando até que perto do ponto de equivalência se observa uma variação 

brusca de pH, resultante da reação completa entre titulante e titulado. 

A partir da estequiometria da reação e conhecendo os volumes das soluções 

utilizadas e uma das concentrações, é possível determinar a concentração 

desconhecida. Por outras palavras, a titulação termina quando se atinge o ponto de 

equivalência, altura em que as quantidades de ácido e base estão em proporções 

estequiométricas da reação. No entanto, este ponto de equivalência é difícil de 

determinar experimentalmente pelo que é detetado o ponto final da titulação, 

correspondente ao volume de titulante adicionado, através da variação brusca de uma 

propriedade física ou química, que no caso das reações de neutralização será uma 

variação brusca do pH.  

 

 

 

 

Bureta 

Titulante 

Solução padrão de 

concentração conhecida 

(ácido / base) 

Volume gasto 

na titulação 
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Figura 3.7.– Esquematização da montagem para realizar uma titulação ácido-base. 

(adaptado de http://www.mundoeducacao.com/quimica/titulacao-acido-base.htm) 

 

O ponto final determinado pode estar ou não mais próximo do ponto de 

equivalência, denominando-se por erro de titulação à menor diferença possível entre 

o ponto de equivalência e o ponto final. Esta diferença depende da sensibilidade do 

método utilizado para detetar esta variação do pH, que pode ser através da utilização 

de um indicador colorimétrico de ácido-base (método colorimétrico) ou de um 

medidor de pH (método potenciométrico). Os medidores potenciométricos dão 

valores com uma precisão mais elevada (Atkins & Jones, 2006). Mas em laboratórios 

básicos, como os das escolas de 3.º ciclo e secundário, os métodos colorimétricos são 

os normalmente utilizados pois são mais económicos e não carecem de equipamento 

especifico. 

 

Os indicadores ácido-base ou indicadores de pH são usualmente ácidos ou 

bases fracas, orgânicas, que apresentam cores diferentes nas formas ionizadas e não 

ionizada, estando relacionados com o pH da solução em que o indicador é dissolvido. 

Nem todos os indicadores mudam de cor na mesma faixa de valores de pH, pelo que 

a escolha do indicador apropriado para uma dada titulação depende da natureza do 

ácido e base utilizados na titulação, apresentando-se no Quadro 3.2. as “zonas de 

viragem” de alguns indicadores, vulgarmente utilizados nestas titulações. Existem 

indicadores que possuem um largo espetro de medida de valores de pH, conhecidos 

por indicadores universais, constituídos por uma tira de papel com uma mistura de 

alguns indicadores comuns secos, que apresentam coloração diferente para cada 

valor de pH (Chang, 2002). Molha-se uma vareta na solução desejada e toca-se com 

a vareta num pouco de papel indicador. A alteração de cor obtida é comparada com a 

escala padrão que se encontra na embalagem do referido papel. 

Erlenmeyer

a 

Titulado 
Solução de concentração 

desconhecida (ácido / base) 

+ indicador ácido-base 

Volume 

conhecido 

http://www.mundoeducacao.com/quimica/titulacao-acido-base.htm
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Considerando um ácido monoprótico fraco, que atua como indicador (HIn) em 

solução, o respetivo equilíbrio pode ser representado pela reação (38) (Chang, 2002). 

HIn(aq) ⇌ H
+(aq) → In

− (aq) 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3.2.– Zonas de transição de coloração e respetivo pKind para alguns indicadores 

ácido-base (adaptado de Moreira, 2013). 

Indicador pKind 
Zona de 

viragem 

Cor da forma  Gradação de cores 

ácida básica 
pH crescente 

 0                           7                           14  

Azul de bromofenol 3,9 3,0 – 4,6 Amarelo Azul  

Alaranjado de metilo 3,7 3,1 – 4,4 Vermelho Amarelo  

Verde de bromocresol 4,7 4,0 – 5,6 Amarelo Azul  

Vermelho de metilo 5,1 4,4 – 6,2 Vermelho Amarelo  

Azul de bromotimol 6,9 6,0 – 7,6 Amarelo Azul  

Fenolftaleína 9,1 8,0 – 10,0 Incolor Carmim  

Amarelo de alizarina 11,0 10,0 – 12,1 Amarelo Vermelho  

 

O princípio de Le Châtelier permite facilmente reconhecer o fenómeno que acontece 

quando o indicador estiver num meio ácido, em que o equilíbrio se desloca no 

sentido inverso da reação e a cor predominante do indicador será a da forma ácida 

não ionizada (HIn). Pelo contrário, num meio básico o equilíbrio desloca-se no 

sentido direto, predominando a cor da base conjugada (In
−). A cor que o indicador 

apresentará, pode ser prevista pela razão entre as concentrações de ambas as 

espécies: quando 
[HIn]

[In
−]⁄  ≥ 10 a cor predominante será a da forma ácida mas 

quando 
[In
−]
[HIn]
⁄  ≥ 10 já será a cor da base conjugada, a predominante (Chang, 

2002). 

(38) 



38 

 

No dia-a-dia, em casa, podem-se também preparar indicadores caseiros de 

pH, a partir de plantas ou vegetais,  sendo um dos mais comuns o que se obtém a 

partir da couve roxa. Este alimento, é rico em antocianinas (pigmentos solúveis em 

água, responsáveis pela coloração natural em alimentos) que possuem grupos 

cromóforos bastante sensíveis às alterações de pH do meio (Lopes, Xavier, Quadri, 

& Quadri, 2007). Conforme se pode observar na Figura 3.8., a coloração pode variar 

desde o vermelho até ao verde, obtendo-se assim um indicador que pode medir 

valores de pH entre 1 e 12, não sendo no entanto muito sensível a pequenas variações 

de valores de pH. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8.– Leque de colorações e valores do indicador de pH caseiro, 

obtido a partir da couve roxa. 

(retirado de http://quimicaensinada.blogspot.pt/2014/03/indicadores-

acidobase-extrato-de.html) 

 

Água e valores de pH 

Relativamente à água, quimicamente “pura” (ponto de fusão igual a 0 ºC, 

ponto de ebulição igual a 100 ºC, densidade igual a 1,00 g/cm
3
) isenta de quaisquer 

substâncias nela dissolvidas, não existe na natureza (Camões, 2001). A mais próxima 

seria a água da chuva pois só contém algum dióxido de carbono. Mas isto, seria se 

não existisse poluição, comparável à água destilada, que é obtida por vaporização 

seguida de condensação por arrefecimento do vapor de água. A água pura, 

apresentaria ainda um valor de pH 7,0. O valor de pH da água da chuva depende da 



39 

 

quantidade de dióxido de carbono dissolvido, sendo o valor normal cerca de 5,6 

(Figura 3.9.). 

 

 

Figura 3.9.– Valores de pH para diferentes tipos de água, como as da chuva e 

como o caráter químico pode afetar os peixes que lá habitam 

(adaptado de http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Oitava_quimica 

/funcaoquimica5.php). 

Apesar de abundante na superfície terrestre apenas cerca de 1% dessa água é 

utilizada pelo homem, pois a sua qualidade condiciona a sua utilização. No ciclo 

hidrológico da água, esta vai estando em contacto com várias substâncias quer sejam 

sólidas, líquidas ou gasosas. Valores de pH 3 ou 4, inferiores ao valor normal de pH 

da água da chuva, faz com que deixe de ser naturalmente ácida, passando a ser 

considerada chuva ácida. O grande aumento da concentração de óxidos de carbono e 

de enxofre na atmosfera, entre outros, devido à ação humana contribuem para esta 

acidificação, destruindo a flora vegetal, provocando a lixiviação dos solos, a 

destruição de estruturas calcárias (como rochas, conchas, e mesmo monumentos) 

(Figura 3.10.). 

Figura 3.10.– Formação de Chuvas ácidas provocadas pela poluição atmosférica, 

sendo os seus efeitos sentidos em todo o Mundo. (retirado de 

http://geografianota5.blogspot.pt/2014/05/escala-do-ph.html). 

 

A Figura 3.11. ilustra sumariamente o processo da dissolução do dióxido de 

carbono, existente cada vez mais em grandes quantidades na atmosfera. O CO2, 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Oitava_quimica%20/funcaoquimica5.php
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Oitava_quimica%20/funcaoquimica5.php
http://geografianota5.blogspot.pt/2014/05/escala-do-ph.html
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dissolvido na água, origina o ácido carbónico, libertando protões que acidificam o 

meio (a composição fracionária em função da variação do pH encontra-se ilustrada 

na Figura 3.4.). 

 

Figura 3.11.– Exemplo da dissolução do CO2 atmosférico na água do mar (retirado 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Oitava_quimica /funcaoquimica5.php). 

Estas últimas ilustrações mostram como é bastante pertinente que as reações 

ácido-base sejam ministradas aos alunos do 11.º Ano, com uma perspetiva CTSA, de 

forma a poder alertá-los e torná-los mais conscienciosos do mundo em que vivem. 

 

 

Fundamentação Didática 

Para a fundamentação didática da planificação elaborada, começa-se por fazer 

o enquadramento do assunto escolar no programa da disciplina, mencionando os 

objetivos de aprendizagem pretendidos, seguindo-se a organização da intervenção, 

onde se descrevem as aulas e as tarefas a realizar, assim como o tipo de avaliação a 

utilizar. 

 

Enquadramento Curricular 

No âmbito da disciplina Física e Química A do 11.º ano do ensino secundário, 

o assunto escolar que se pretende abordar, insere-se na componente de Química, 

Unidade 2 – Da Atmosfera ao Oceano: soluções na Terra e para a Terra, 

principalmente nas subunidades 2.1.-Água da chuva, água destilada e água pura e 

2.2.-Águas minerais e de abastecimentos público: a acidez e a basicidade da águas, 

e 2.3.-Chuva ácida. 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Oitava_quimica%20/funcaoquimica5.php
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No ensino secundário, o ensino das ciências deve privilegiar “as perspetivas 

de literacia científica dos alunos, pedra basilar de uma cultura científica (…) 

indispensáveis ao desenvolvimento socioeconómico do País” (Martins et al., 2001, 

p.4). Em particular, o ensino da Física e Química “deve conferir aprendizagens de e 

sobre Ciência relevantes para os jovens que optaram por esta área” (Martins et al., 

2001, p.6), e que pretendem seguir os seus estudos em Ciência e Tecnologia. Devem-

se, pois, seguir estratégias de ensino que permitam aos alunos, compreender o 

conhecimento científico, desde a sua evolução histórica até à sua contextualização, 

com as respetivas implicações na sociedade atual. 

Particularmente, o desenvolvimento das subunidades referidas, conforme os 

objetivos curriculares, permite a perceção geral da importância da Química no que se 

refere ao grande impacto da água no planeta: 

(…) as águas dos oceanos são soluções aquosas de extraordinária 

importância pelas implicações diretas nas condições atuais no 

nosso planeta, e pelo potencial que encerram na continuidade 

dessa mesma vida, desde que saibamos respeitar os limites das 

suas imensas mas finitas capacidades. (…) São alcalinas as águas 

dos oceanos, mantidas a um pH fixo pelo conjunto das espécies 

CO2(aq), HCO3
-
(aq) e CO3

2-
(aq). (…) São ácidas as águas de 

superfície já que, em contacto com a atmosfera, dissolvem o 

dióxido de carbono e, ao atravessarem os solos onde a vegetação 

se decompõe, dissolvem igualmente os ácidos húmicos, 

provocando a “solubilização” de rochas calcárias que encontram 

no seu percurso encaminhando-as para zonas mais interiores da 

terra, (…). (Martins et al., 2003, p. 25). 

Por outro lado, numa abordagem CTSA, contextualiza-se a importância deste 

assunto escolar, na qualidade de vida futura, na Terra, ao possibilitar que, 

os alunos possam alcançar a dimensão da educação pela ciência, 

já que ao compreenderem melhor o planeta estarão mais 

preparados para agir de forma a minimizar o impacte das 

atividades humanas (incluindo as industriais) no ambiente, atitude 

indispensável ao desenvolvimento sustentado e sustentável. 

(Martins et al., 2003, p. 26). 

Neste âmbito, pretende-se realizar cinco Tarefas, sendo uma delas uma tarefa 

de Role Play e as restantes tarefas de Investigação. Esta estratégia permite aos 

alunos, não só atingirem os objetivos de aprendizagem definidos no programa 

curricular da disciplina (Martins et al., 2003), como, simultaneamente, 

desenvolverem diversas competências essenciais ao nível do conhecimento 

(substantivo, processual, epistemológico), do raciocínio, da comunicação e das 
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atitudes. Para a elaboração das tarefas, segue-se o modelo construtivista dos 5 E`s 

(Bybee, 2002), que aplicado numa perspetiva curricular, permite ao professor 

conduzir os alunos para as aprendizagens dos temas abordados. 

Nas Figuras 3.12. e 3.13., apresentam-se dois esquemas organizadores, o 

primeiro referente aos assuntos curriculares a serem abordados durante as 

intervenções em aula e o segundo referente, em particular, à atividade laboratorial 

que vai envolver uma neutralização ácido-base por volumetria, AL 2.3.-

Neutralização: uma reação de ácido-base (Martins et al., 2003, pp.44-47). 
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Figura 3.12.– Esquema organizador dos conceitos a abordar durante as intervenções em sala 

de aula (adaptado de Martins et al. (2003), p. 27) 
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Figura 3.13.– Esquema organizador dos conceitos envolvidos na atividade laboratorial a ser 

desenvolvida (adaptado de Martins et al. (2003), p. 46) 

 

 

Organização da Proposta Didática 

Ao promover situações de aprendizagem com a utilização de modalidades de 

trabalho escolar variadas e estimulantes, usando situações vivenciadas, as 

competências essenciais e específicas têm maior probabilidade de serem adquiridas e 

desenvolvidas. Por outro lado, os alunos são sensibilizados para “a relevância da 

química na interpretação de situações do quotidiano” (Martins et al., 2003, p. 2). 

As estratégias de ensino adotadas pretendem dar ênfase ao ensino por 

investigação, promovendo a discussão de problemas existentes no nosso planeta. 

Aplicando um ensino de cariz investigativo, os alunos serão confrontados com um 

problema que lhes irá exigir que prevejam, planifiquem, analisem e discutam 

resultados, de modo a formularem uma solução para o problema proposto. Conforme 

proposto por Wellington (2000), as tarefas aqui apresentadas terão um grau de 

abertura intermédio, onde o professor coloca o problema a investigar mas os alunos é 

que formulam as possíveis soluções. 
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Descrição das Aulas e Tarefas 

As intervenções, englobando as cinco tarefas propostas, estão previstas para 

serem efetuadas em sete aulas, englobando blocos de 90 e de 135 minutos. Todas as 

tarefas são para ser realizadas em grupo, constituídos por três a quatro alunos. Nos 

blocos de 135 minutos, os alunos vão estar divididos por dois turnos (catorze a 

quinze alunos cada) com exceção da aula 3, em que vão estar todos juntos. 

Para cada aula é construída uma planificação, onde são inseridos os 

conteúdos curriculares, as competências mobilizadas, os momentos de aula e os 

recursos necessários. Todas as aulas apresentam momentos distintos durante a 

implementação da tarefa. Cada tarefa é iniciada com uma breve introdução, onde o 

professor a apresenta aos alunos, explicando como esta se vai realizar e esclarecendo 

quaisquer dúvidas que possam surgir. Na fase de desenvolvimento da tarefa, o papel 

do professor é, sobretudo, de orientador, uma vez que se pretende que os alunos 

tenham um papel mais autónomo, discutindo as suas ideias com os colegas de grupo. 

O professor, nesta fase, circula pela sala, observando o trabalho dos alunos, 

fornecendo o retorno necessário mas deixando espaço para que estes exponham as 

suas próprias ideias. Com a colaboração de todos, segue-se um espaço de discussão 

coletiva onde os alunos apresentam as suas ideias e/ou conclusões à turma. Nesta 

fase o professor tem um papel muito ativo, dado que tem que moderar a discussão ao 

mesmo tempo que deve ir colocando questões. O último momento corresponde à 

síntese final, tendo por base todo o trabalho realizado pelos alunos. No final de cada 

tarefa, os alunos, individualmente e refletindo sobre o trabalho que acabaram de 

realizar, devem proceder à autoavaliação da mesma, no que diz respeito às 

aprendizagens adquiridas, ao interesse suscitado e às dificuldades sentidas. O 

professor, desde o início que deve exercer um papel de facilitador e orientador dos 

alunos, promovendo não só a sua autonomia, como incentivando a partilha de ideias 

dentro do grupo e estimulando que todos sejam proactivos a colocarem hipóteses 

para solucionar os problemas levantados. 

Neste tipo de ensino, de cariz investigativo, pretende-se que os alunos 

venham a desenvolver competências que lhes permitam no futuro virem a ser 

cidadãos, intervenientes participativos, com espirito crítico, de modo a serem capazes 

de tomar decisões fundamentadas, de responderem aos desafios que se colocam na 

sociedade atual e futura. 
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É também essencial utilizar a avaliação como agente regulador e de promoção 

da qualidade do ensino versus a aprendizagem. As novas mudanças curriculares e a 

aplicação do ensino por investigação, implicam que se desenvolvam também novas 

formas de avaliar. A avaliação, indispensável em sala de aula, é um processo muito 

complexo, nunca totalmente isento de subjetividade, “e quando a ênfase passa a estar 

no desenvolvimento de competências nos alunos, o processo avaliativo tem de ter em 

conta essa nova abordagem” (Galvão, Reis, Freire, & Oliveira, 2006, p. 59). Para 

avaliar competências é necessário, trabalhar os alunos para que venham desenvolver 

competências sólidas com os saberes apreendidos, e passem a agir em conformidade 

com eles (Roldão, 2003). 

A avaliação ao currículo das ciências deve incluir competências tais como: 

“interpretação de notícias científicas dos media”, “demonstração da compreensão de 

ideias principais da ciência, através de explicação por palavras próprias”, 

“formulação de questões baseadas em dados, e de respostas diversas a esses dados”¸ 

“demonstração do reconhecimento do papel da prova na resolução de problemas, por 

argumentação e contraste de diferentes descrições teórica”, “utilização de linguagem 

científica em situações diversas” (Galvão et al., 2006, p.61). 

Para Aikenhead (2002), citado por Galvão, Reis, Freire e Oliveira (2006), “na 

aula acontece maior aprendizagem quando a instrução e a avaliação estão 

integradas” (p. 63) e por isso mesmo a avaliação formativa acumula estratégias 

institucionais como técnicas de avaliação. Não é fácil implementar este tipo de 

avaliação formativa mas Roldão (2003) sugere que os professores coloquem sempre 

a questão sobre que competências são esperadas e manifestadas pelos alunos, 

relativamente ao tipo de aprendizagem que foi efetuado. 

Assim e nesta linha, os instrumentos de avaliação adotados têm um caracter 

essencialmente formativo, elaborados de forma personalizada para cada uma das 

tarefas, sistematizando a informação recolhida durante as intervenções, permitindo 

dar feedback ativo e positivo rapidamente e garantindo equidade na avaliação. Os 

alunos em todas as tarefas procedem à sua autoavaliação, refletindo sobre a tarefa 

realizada. 

Para cada uma das sete aulas lecionadas, é estabelecida uma planificação da 

aula (Apêndice A), onde constam os conteúdos curriculares, as competências 

mobilizadas, os momentos de aula, o instrumento de avaliação e os recursos 

necessários. As tarefas (Apêndice B) são construídas, tendo por base uma abordagem 
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CTSA, de modo a que os alunos tenham um papel ativo nas suas aprendizagens. Nas 

tarefa 2 e 4 foram entregues, por grupo, textos de apoio (Apêndice B) para a 

realização das tarefas. Os diferentes momentos de aula envolvem a apresentação da 

tarefa ou apresentação de conteúdos, a realização da tarefa pelos alunos, a discussão 

coletiva e a síntese final. Em algumas aulas foi usado como recurso a projeção de 

diapositivos (Apêndice C). Os instrumentos de avaliação utilizados, específico de 

cada tarefa encontram-se no Apêndice D. Para cada intervenção os conteúdos e os 

momentos de aula são apresentados no Quadro 3.3.. 

 

 

Quadro 3.3.– Esquema dos conteúdos a abordar e dos momentos de aula 

Conteúdos Momentos de Aula 

Aula 1 – Tarefa 1 – Soluções Aquosas Naturais (90 minutos) 

 A água na Terra e a sua 

distribuição. 

 pH – Uma medida da acidez, 

neutralidade e basicidade. 

Apresentação da tarefa 

Breve explicação sobre a tarefa. Organização dos alunos 

por grupos de trabalho (3 a 4 elementos). 
 

Realização da tarefa pelos alunos 

Resolução da tarefa. Os alunos trabalhando de forma 

autónoma, pesquisam informação para responderem às 

questões. A professora, como orientadora, intervém 

quando necessário.  
 

Discussão coletiva 

Discussão em turma sobre os resultados obtidos. 
 

Síntese final 

Breve exposição sobre os conceitos abordados. 

Reflexão individual sobre a tarefa realizada. 

 

Aula 2 – Apresentação de conceitos relacionados com a Tarefa 1 (90 minutos) 

 pH – Uma medida da acidez, 

neutralidade e basicidade. 

 Escala de Sorensen. 

 Auto-ionização da água. 

 Produto iónico da água. 

Feedback ao trabalho dos alunos 

Feedback da tarefa realizada na aula anterior. 
 

Apresentação de conteúdos 

Breve exposição sobre vários conceitos relacionados 

com a tarefa 1, recorrendo a diapositivos (powerpoint 1) 

com a intervenção participativa dos alunos. 
 

Síntese final 

Questionamento dos alunos. 
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Conteúdos Momentos de Aula 

Aula 3 – Tarefa 2 – Na rota dos grandes cientistas (135 minutos) 

 Concentração hidrogeniónica e o 

pH. 

 Ácidos e bases. evolução 

histórica dos conceitos. 

 Ácidos e bases segundo a teoria 

protónica (Brönsted-Lowry). 

Apresentação de conteúdos 

Breve exposição sobre concentração hidrogeniónica e 

pH. Resolução de exercícios. (45 min). 
 

Apresentação da tarefa 

Breve explicação sobre a tarefa. Organização dos alunos 

por grupos de trabalho (3 a 4 elementos). Entrega de 

textos de apoio. 
 

Realização da tarefa pelos alunos 

Leitura de textos, interpretação e síntese. Resolução da 

tarefa. Os alunos trabalham de forma autónoma, com a 

orientação da professora, quando necessário.  
 

Discussão coletiva 

Apresentação à turma, por cada um dos grupos, do 

resumo elaborado. Discussão em turma com troca de 

ideias. 
 

Síntese final 

Breve exposição sobre os conceitos abordados. 
recorrendo a diapositivos (powerpoint 2 – 1ª parte). 
Reflexão individual sobre a tarefa realizada. 

Aula 4 – Apresentação de conceitos ácido-base(45 minutos) 

 Ionização de ácidos em água. 

 Ionização ou dissociação de bases 

em água. 

 Reação ácido-base. 

 Pares conjugados ácido-base. 

 Espécies químicas anfotéricas. 

Feedback ao trabalho dos alunos 

Feedback da tarefa realizada na aula anterior. 
 

Apresentação de conteúdos 

Breve exposição sobre vários conceitos relacionados 

com o tema ácido-base, recorrendo a diapositivos 

(powerpoint 2 – 2ª parte). 
 

Síntese final 

Questionamento dos alunos. Resolução de exercícios. 

Aula 5 – Tarefa 3 – “Força” de Ácidos e Bases (90 minutos) 

 Reação ácido-base. 

 Aplicação da constante de 

equilíbrio às reações de ionização 

de ácidos e bases em água: Ka e 

Kb como indicadores da extensão 

de ionização. 

 Força relativa de ácidos e bases. 

Apresentação da tarefa 

Breve explicação sobre a tarefa. Organização dos alunos 

por grupos de trabalho (3 a 4 elementos). 
 

Realização da tarefa pelos alunos 

Resolução da tarefa. Os alunos trabalham de forma 

autónoma, com a orientação da professora, quando 

necessário.  
 

Discussão coletiva 

Discussão em turma sobre as conclusões obtidas. 

Questionamento dos alunos. 
 

Síntese final 
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Breve exposição sobre os conceitos abordados. 
Reflexão individual sobre a tarefa realizada. 

 

 

 

Conteúdos Momentos de Aula 

Aula 6 – Tarefa 4 – Água, um Tesouro cada vez mais escasso (90 minutos) 

 A água na Terra e a sua 

distribuição: problemas de 

abundância e de escassez. 

 Os encontros mundiais sobre a 

água, com vista à resolução da 

escassez de água potável. 

 Água potável: águas minerais e 

de abastecimento público. 

 A desmineralização da água do 

mar (dessalinização). 

Feedback ao trabalho dos alunos 

Feedback da tarefa realizada na aula anterior. 
 

Apresentação da tarefa 

Breve explicação sobre tarefas Role Play. Descrição 

desta tarefa em particular e o que se pretende com ela. 

Organização dos alunos por grupos de trabalho (3 a 4 

elementos). Entrega de textos de apoio. 
 

Realização da tarefa pelos alunos 

Realização da tarefa. Leitura de textos e preparação da 

argumentação para a participação na discussão. Os 

alunos trabalham de forma autónoma, com a orientação 

da professora, quando necessário.  
 

Discussão coletiva 

Realização do jogo de papéis, com alunos a moderar.. 
 

Síntese final 

Síntese elaborada pelos alunos. Votação das propostas e 

apresentação do projeto vencedor. 

Breve comentário sobre a forma como correu o jogo de 

papéis, realizado pela professora. 

Reflexão individual sobre a tarefa realizada. 

 

Aula 7 – Tarefa 5 – Líquidos “perigosos (135 minutos) 

 Neutralização: uma reação de 

ácido-base – AL 2.3. 

 Volumetria de ácido-base: ponto 

final, indicadores. 

 

Apresentação da tarefa 

Breve explicação sobre a tarefa a realizar. Organização 

dos alunos por grupos de trabalho (3 a 4 elementos).  
 

Realização da tarefa pelos alunos 

Planificação da atividade laboratorial. Nesta fase realiza-

se uma discussão coletiva sobre as planificações dos 

alunos. 

Realização da atividade laboratorial. 

Os alunos, trabalham de forma autónoma, com a 

orientação da professora, quando necessário. 
 

Discussão coletiva 

Tratamento dos resultados obtidos, e elaboração de um 

relatório. Discussão coletiva sobre os resultados obtidos. 
 

Síntese final 

Feedback da tarefa realizada. 

Reflexão individual sobre a tarefa realizada. 
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Ao longo das aulas e com a realização das tarefas, pretende-se que os alunos 

venham a desenvolver as competências preconizadas pelo programa de Física e 

Química A (Martins et al., 2001, p. 8). O tipo de competências desenvolvidas e 

mobilizadas em cada aula encontram-se resumidas no Quadro 3.4.. 

 

Quadro 3.4.– Competências de diferentes domínios mobilizadas em cada aula 

Tipo Competências mobilizadas 
Aulas 

1 2 3 4 5 6 7 

C
o
n

ce
tu

a
l 

 Evidenciar conhecimento sobre os conteúdos em estudo. x x x x x x x 

 Explicitar o conhecimento sobre marcos históricos 

importantes na física e química. 
  x     

 Utilizar conceitos científicos para explicar e relacionar o 

assunto em estudo. 
x x x x x x x 

 Reconhecer, explicitar o conhecimento da intervenção da 

física e da química quer na sociedade quer a nível ambiental. 
x x x x x x x 

 Interpretar dados recolhidos ou obtidos e confrontá-los com 

hipóteses de partida e/ou com outros de referência. 
x  x  x x x 

 Formular hipóteses e questões. x    x x x 

P
ro

ce
ss

u
a
l 

 Selecionar e sistematizar a informação obtida de diferentes 

fontes para dar resposta a uma questão-problema 
x x x x x x x 

 Construir e utilizar uma montagem laboratorial a partir de 

um esquema ou de uma descrição   
      x 

 Registar e organizar dados obtidos (qualitativos e 

quantitativos), nomeadamente em forma gráfica.  
x  x  x x x 

 Organizar planos de ação para dar resposta a questões-

problema. 
x  x  x x x 

S
o

ci
a
l,

 a
ti

tu
d

in
a
l,

 e
 

a
x

io
ló

g
ic

o
 

 Rentabilizar o trabalho de equipa através de processos de 

negociação, conciliação e ação conjunta, com vista à 

apresentação de um produto final. 

x  x  x x x 

 Apresentar argumentações para defesa de pontos de vista e 

discutir na turma os resultados obtidos. 
x x x x x x x 

 Discutir as potencialidades, limitações e interações do 

conhecimento científico e tecnológico na sociedade e no 

ambiente. 

x  x  x x x 

 Utilizar corretamente a linguagem científica. x x x x x x x 

 

 

De seguida descrevem-se as cinco tarefas construídas para desenvolvimento 

em sala de aula, durante a intervenção. 
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A tarefa 1 (Soluções aquosas naturais) é construída com a finalidade de dar 

início à segunda unidade de ensino de química. O objetivo é introduzir esta unidade, 

contextualizando a elevada importância da Água como um bem que é precioso e 

como tal é necessário proteger e defender. Os alunos são introduzidos na 

problemática através de um texto, no início da tarefa, adaptado de Saraiva P. (2003) 

(Águas minerais e de abastecimento público – acidez e basicidade das águas - 

Seminário de Química). Após a leitura do texto são levantadas algumas questões para 

suscitar a curiosidade nomeadamente sobre o caracter químico das soluções aquosas. 

Primeiro solicita-se que prevejam as respostas e mais tarde, após pesquisa no 

manual, que respondam às questões confrontando-as com as previsões dadas 

anteriormente. Após discussão em turma é pedido aos alunos que expliquem o papel 

da água no planeta como regulador do clima na Terra, com o intuito de levar os 

alunos a relacionarem a natureza da ciência com a sociedade e o ambiente em que 

vivem.  

A tarefa 2 (Na rota dos grandes cientistas) é baseada em factos históricos 

sobre a vida de quatro cientistas que contribuíram para a evolução do conceito ácido-

base. Como este grupo de alunos, na sala de aula, não têm acesso a recursos 

informáticos, nomeadamente à Internet, a pesquisa é substituída por um conjunto de 

textos (Apêndice B) que os alunos têm de analisar e interpretar, para selecionarem e 

sintetizarem a informação relevante para a realização da tarefa. No final os alunos 

apresentam os resumos e discutem ideias em turma. Pretende-se que os alunos, com a 

perspetiva histórica, entendam a evolução da ciência, nomeadamente as diferenças 

entre a definição de ácido-base segundo Arrhenius e segundo Brønsted-Lowry, 

conforme preconizado pelo programa da disciplina. 

A tarefa 3 (“Força” de ácidos e bases) constitui uma tarefa de investigação 

onde inicialmente os alunos são confrontados com uma questão principal, partindo 

de exemplos simples que todos conhecem as respetivas aplicações. Para poderem dar 

resposta, solicita-se aos alunos que escrevam as equações químicas que traduzem a 

as reações mencionadas e respetivas constantes de equilíbrio. Pretende-se que o 

aluno desenvolva o conhecimento científico de que a força relativa de ácidos e bases 

se relaciona com as respetivas constantes de acidez ou de basicidade. O aluno é 

novamente levado a relacionar a ciência, nomeadamente conceitos químicos, com a 

sociedade e o ambiente em que habita.  
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A tarefa 4 (Água – Um Tesouro cada vez mais escasso…) é uma tarefa Role 

Play que se baseia num jogo de papéis, que os alunos terão que interpretar para 

defender as suas posições. Cada grupo de trabalho vai representar e defender um 

projeto para a construção de uma fábrica, perante uma assembleia municipal de um 

conselho do País. A tarefa tem como objetivo abordar o tema da Água, como um 

líquido precioso do planeta, apresentando diferentes problemas inerentes à ação de 

atividades humanas (principalmente industriais) no ambiente. Um dos grupos de 

trabalho é responsável pela sustentabilidade ambiental de forma a alertar e 

sensibilizar os alunos sobre um problema gravíssimo e atual do planeta. Após a 

leitura e tratamento da informação fornecida (textos vários), os alunos têm de 

preparar a sua argumentação. Cada grupo tem de elaborar uma apresentação em 

defesa do ponto de vista que representam. Têm também de construir questões para 

serem colocadas aos representantes das outras propostas assim como elaborar 

respostas a possíveis questões que possam ser colocadas ao grupo sobre a proposta 

que defendem. A discussão é moderada por um dos grupos de trabalho, responsável 

pela estratégia a adotar e pela elaboração de questões pertinentes para colocarem em 

discussão, após as apresentações. No final, este grupo apresenta a síntese das 

principais ideias discutidas e levam a votação as diferentes propostas. Esta tarefa leva 

a que todos participem ativamente aumentando a sua sensibilidade para um problema 

de todos. A professora no final da sala, apenas presta orientação quando solicitada, 

registando as suas observações. 

A tarefa 5 (Líquidos “perigosos”) constitui uma atividade laboratorial (AL 

2.3) preconizada no programa curricular. A tarefa tem como objetivo abordar o tema 

da Neutralização, uma reação entre um ácido forte e uma base forte. O problema 

com que os alunos são envolvidos deve-se à ação da atividade humana como 

consequência do desenvolvimento tecnológico. Assim, os problemas ambientais 

continuam a ser trabalhados pelos grupos de alunos, alertando desta vez para o 

perigo de acidentes com substâncias químicas (neste caso ácidos) e a respetiva 

neutralização e/ou eliminação de resíduos deste tipo. Ao serem abordadas questões 

de natureza das ciências associadas ao trabalho científico, os alunos são alertados 

para a constante evolução da Ciência. Os alunos em grupo têm de prever possíveis 

soluções e planificar uma atividade que lhes permita não só determinar a 

concentração molar do ácido derramado (amostra fornecida) mas também a 
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realização da atividade laboratorial prevista. Os resultados serão tratados de forma 

manual, recorrendo a papel milimétrico para a determinação do ponto de 

equivalência, algo que os alunos não estão acostumados e normalmente apresentam 

dificuldades, as quais se pretendem superar. 

 

 

 

Avaliação dos alunos 

Quando se ensina ciência recorrendo a uma abordagem CTSA, seguindo as 

estratégias de ensino por investigação e de discussão, pretende-se que os alunos 

desenvolvam um conjunto de competências necessárias para que cresçam a nível 

pessoal, social e profissional (Galvão et al., 2006). 

A avaliação “não deve ser associada à ideia redutora de classificação” 

(Martins et al., 2001, p. 11), tendo um papel essencial no sucesso de todos os alunos 

(Roldão, 2009). Abrantes (2000) refere alguns princípios orientadores que podem 

ajudar a clarificar a avaliação: os instrumentos de avaliação devem ser diversificados 

e contemplarem todas as aprendizagens que se pretende desenvolver; o carácter da 

avaliação deve ser essencialmente formativo (positivo, regulador e facilitador de 

ultrapassar as dificuldades dos alunos); o rigor é uma exigência da certificação dos 

conhecimentos adquiridos e só ele garante o reconhecimento social das 

aprendizagens. 

Na presente proposta didática pretende-se que a avaliação dos alunos seja 

coerente com estas premissas, tendo-se adequado a cada tarefa um instrumento de 

avaliação (Apêndice D). Na tarefa 5 devido à sua especificidade de atividade 

laboratorial, torna-se necessário estabelecer um maior número de critérios de forma 

que a avaliação posterior seja igualmente formativa. Em todas as tarefas são 

utilizados quatro níveis de desempenho. 
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Síntese 

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação científica e didática da proposta 

que vai ser implementada numa turma de 11.º ano de Física e Química A, na 

Unidade 2 – Da Atmosfera ao Oceano: soluções na Terra e para a Terra, 

especificamente nas subunidades 2.1.-Água da chuva, água destilada e água pura e 

2.2.-Águas minerais e de abastecimentos público: a acidez e a basicidade das águas, 

e 2.3.-Chuva ácida. A proposta promove uma abordagem CTSA de forma a permitir 

que aos alunos desenvolvam diferentes competências, do tipo concetual, do tipo 

processual e do tipo social, atitudinal e axiológico. Assim, durante a intervenção 

estão previstas a realização de um conjunto de tarefas de investigação e uma tarefa 

Role Play, com os alunos a trabalhar de forma colaborativa e participativa. Qualquer 

uma das tarefas segue o modelo de Bybee dos 5 E’s. A realização da avaliação dos 

alunos terá carácter formativo. 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 
Neste trabalho, perante um paradigma interpretativo, olha-se para o processo 

de forma a valorizar perspetivas e significados atribuídos pelos participantes, em 

diferentes situações, criadas no ambiente natural da sala de aula. Os participantes são 

os 28 alunos de uma turma do 11.º ano de escolaridade. A metodologia de 

investigação é qualitativa.  

A recolha e análise de dados pretenderam identificar as principais 

dificuldades sentidas pelos alunos durante a realização das tarefas, a forma como as 

aprendizagens foram efetuadas e as estratégias a que os alunos recorreram e, por fim, 

a avaliação efetuada pelos alunos sob a forma de reflexão escrita das tarefas 

desenvolvidas. Sendo o principal local de recolha dos dados a sala de aula, os 

instrumentos utilizados, para esta recolha, foram a observação naturalista, os 

documentos escritos e as notas da professora. 

O presente capítulo encontra-se dividido em quatro secções: na primeira 

explica-se a aplicação do método de investigação utilizado, na segunda caracteriza-se 

os participantes deste trabalho, na terceira descrevem-se os instrumentos de recolha 

utilizados e na quarta analisam-se os dados recolhidos e apresentam-se as categorias 

de análise escolhidas. 

 

Método de investigação 

Na investigação qualitativa as questões são “formuladas com o objetivo de 

investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto natural.” 

(Bogdan & Biklen, 1994, p. 16).  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), uma investigação qualitativa assenta 

em cinco características fundamentais: primeiro, o investigador é o instrumento 

chave de recolha de dados no ambiente natural; segundo, os dados recolhidos são 

principalmente descritivos, sem ideias pré-concebidas, de forma a permitir uma 

melhor compreensão do objeto em estudo; terceiro, é valorizado o processo, ou seja, 

o que acontece e não apenas o produto e resultado final; quarto, os resultados são 

analisados intuitivamente no seu conjunto; quinto, é muito importante o significados 
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das coisas, isto é, o ponto de vista e a perspetiva por parte dos participantes nas 

situações em estudo. “Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e 

procedimentos que lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto 

de vista do informador.” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 51). 

 

Participantes 

Este trabalho é desenvolvido numa escola situada no concelho de Sintra, que 

iniciou as suas atividades no ano letivo de 1988 /1989. Esta escola, sede de 

agrupamento de escolas, oferece o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário. 

A escola é constituída por nove edifícios, estando sete deles dedicados às práticas 

letivas, sendo os dois restantes um refeitório e um pavilhão desportivo. A escola tem 

espaços considerados necessários para o seu bom funcionamento, como uma 

biblioteca, uma sala de professores, uma sala de diretores de turma equipada com 

computadores, salas para alunos, secretaria e papelaria. Um dos sete blocos pertence 

ao grupo da Física e Química, havendo laboratórios dedicados a cada uma destas 

áreas e algumas salas de apoio onde se guarda o material e reagentes. O quadro 

docente da escola é estável, permitindo dar continuidade pedagógica e desenvolver 

projetos com maior tempo de implementação. 

Os participantes neste trabalho são os 28 alunos que constituem uma turma do 

11.º ano desta escola, sendo dezasseis do sexo feminino (55%) e doze do sexo 

masculino (45%), com idade média de dezasseis anos. Todos os alunos pertencem ao 

mesmo grupo étnico, embora se trate de uma escola que acolhe alunos de diferentes 

etnias. É uma turma cuja média dos alunos apresenta um nível de desempenho médio 

a bom, havendo quatro alunos repetentes a Física e Química (14%), sendo, na sua 

maioria, alunos assíduos e bastante interessados e empenhados. Trata-se de uma 

turma em que quase todos os alunos têm como objetivo a progressão dos estudos 

para o ensino superior. Apenas alguns alunos aparentam estar desmotivados e sem 

objetivos bem definidos. 

A nível da escolaridade global dos Encarregados de Educação destes alunos, 

grande parte tem formação a nível do ensino secundário (43%) ou ensino superior 

(31%) e na sua maioria encontram-se empregados (82%). De uma maneira geral, são 

interessados pela escolaridade dos filhos e comparecem, sempre que solicitados, a 

reuniões com a diretora de turma. 
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Recolha de dados 

Os instrumentos de recolha de dados são a observação naturalista e os 

documentos escritos, sendo o principal local de recolha dos dados a sala de aula. De 

seguida apresenta-se, de forma breve, em que consiste cada um destes instrumentos. 

 

Observação 

Conforme descreve Flick (2005), a observação é uma competência comum 

utilizada na investigação qualitativa, integrando principalmente a perceção visual 

mas também as perceções auditiva, tátil e olfativa. A observação, fundamental em 

qualquer metodologia de investigação, permite observar e registar, de forma mais 

objetiva, possibilitando a posterior interpretação dos dados recolhidos (Bogdan & 

Biklen, 1994; Tavares & Martins, s.d.). 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2005), “a observação é uma etapa 

intermédia entre a construção dos conceitos e das hipóteses, por um lado, e o exame 

dos dados utilizados para as testar, por outro” (p. 155). Para o processo de 

observação deve ser elaborado um modelo de análise que consiga responder às 

perguntas, “observar o quê?” (definir os dados que deverão ser recolhidos); 

“observar em quem?” (circunscrever claramente o campo de análise); “observar 

como?” (escolher os instrumentos de observação para recolher os dados) (p. 155).  

Flick (2005) refere ainda que a observação pode ser enumerada pelas 

seguintes fases: “escolha do enquadramento” (onde e quando podem ser observados 

os processos e/ou pessoas); “definição do que em cada caso deve ficar registado”; 

“treino do observador” (para normalizar os processos); “observações descritivas” 

(para se ter uma visão geral do campo); “observações dirigidas” (concentrar os 

aspetos relevantes); “observações seletivas” (captação dos aspetos fulcrais); “fecho 

da observação” (quando existem observações que não acrescentam conhecimento) 

(p. 139). 

A observação, direta ou indireta, é fundamental em qualquer metodologia de 

investigação (Tavares & Martins, s.d.). Na observação indireta o investigador dirige-

se ao sujeito para obter a informação que procura, o sujeito intervém na produção da 

informação pois intervém no processo ao responder às perguntas. Há aqui dois 

intermediários entre a informação procurada e a obtida: o sujeito observado e o 
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instrumento de observação (um questionário, um guia de entrevista, uma grelha de 

observação). Por outro lado, e aplicado ao presente trabalho, na observação direta, o 

investigador procede diretamente à recolha das informações, não havendo 

intervenção dos sujeitos observados. Permite captar no momento os comportamentos 

em si mesmos. É um ato aberto, in loco e in vivo, tendo como suporte um guia de 

observação que é constituído a partir de hipóteses que se levam para o terreno 

designando os comportamentos a observar (Quivy & Campenhoudt, 2005). 

A observação pode ser caraterizada quanto ao processo como é realizada, 

quanto ao tipo de estruturação e quanto ao grau de envolvimento do observador. 

Quanto ao processo, a observação pode ser ocasional, sistemática e 

naturalista. A observação ocasional é realizada por alguém que não está envolvida no 

processo visando momentos específicos (testemunho), a observação sistemática visa 

a obtenção de dados cientificamente significativos utilizando técnicas rigorosas (Dias 

& Morais, 2004). A observação naturalista, a mais comum e normalmente utilizada, 

como no caso do presente trabalho, ocorre num contexto natural, permitindo observar 

os comportamentos no próprio local (Kosky, 2005; Tavares & Martins, s.d.). É uma 

técnica de natureza descritiva que deve obedecer a duas premissas: por um lado, o 

observador regista e identifica, comportamentos e fenómenos no seu habitat natural, 

e por outro, o observador não deve interferir nem influenciar nos acontecimentos que 

está a observar. Com a utilização da observação naturalista é possível obter respostas 

para uma dada questão, esclarecer relações entre fenómenos, formular hipóteses ou 

investigar questões que por razões éticas não podem ser sujeitas a outro tipo de 

investigação (Dias & Morais, 2004; Santos, 1994). 

Relativamente ao tipo de estruturação, a observação pode ser estruturada, 

semiestruturada e não estruturada. Na observação estruturada, a mais sistemática, já 

se conhece antecipadamente o acontecimento que se vai observar, as diferentes 

categorias de observação foram previamente estabelecidas e trabalhadas de acordo 

com o objetivo da investigação. É uma observação que serve, essencialmente, para 

refutar ou validar uma hipótese já pré-estabelecida, permitindo também obter dados 

quantificáveis e estatísticos. Na observação semiestruturada, embora o observador 

também tenha um guião pré-estabelecido, com categorias definidas, este é aberto a 

alterações de forma a adequar as categorias ou mesmo a reformular, quando 

necessário. Este tipo de observação é a mais utilizada em observações de campo, 

quando efetuadas em contexto natural e quando os dados pretendidos sejam 
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qualitativos. Quanto à observação não estruturada não existe foco definido, não é 

previamente organizada ou planeada, as questões vão sendo construídas no decorrer 

da observação conforme a sucessão dos factos, não se testando hipóteses (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2005). 

Quanto ao grau de envolvimento do investigador, a observação pode ser 

participante ou não participante. Na observação participante, método mais utilizado 

na recolha de dados em investigação qualitativa, existe interação entre dois 

sujeitos. O observador torna-se parte da situação em estudo. Se por um lado se 

obtém informação mais profunda e o investigador tem maior flexibilidade, por 

outro, o observador pode influenciar a situação e perder a objetividade. Na 

observação não participante, normalmente utilizada quando se pretende estudar uma 

certa comunidade durante algum tempo, o investigador não está diretamente 

envolvido na situação a observar; é apenas espectador. Neste caso, se, por um lado, 

se observa a situação tal e qual ocorre, por outro lado o acesso a dados e a 

realização da investigação nem sempre são fáceis. O observador acompanha o 

decorrer dos acontecimentos, comportamentos e interações que decorrem, como se 

não estivesse presente. Existe um distanciamento do observador em relação aos 

acontecimentos observados, evitando a sua influência nos resultados (Flick, 2005; 

Quivy & Campenhoudt, 2005; Tavares & Martins, s.d.).  

Definir o papel que o observador vai assumir é pois fundamental: vai colocar-

se dentro do campo como observador participante ou vai apenas observá-lo do seu 

limite como mero espectador? (Flick, 2005). O tipo de processo a observar e a 

perspetiva do observador constituem fatores determinantes para a organização e 

execução da observação (Burton & Bartlett, 2005). 

No presente trabalho, em que os dados pretendidos são qualitativos, a 

observação de campo utilizada é do tipo semiestruturada, ocorrendo em contexto 

natural de sala de aula. Embora, o objetivo do trabalho esteja definido à priori não se 

encontra fechado a possíveis alterações. O observador (professora) assume o papel 

de participante uma vez que interage com os alunos, tornando-se parte da situação 

em estudo durante a realização da intervenção. 

Enquanto observadores, o número de acontecimentos é tão variado e rápido 

que torna-se necessário a elaboração de um plano de observação de forma a permitir 

selecionar o que realmente se quer observar, de forma a tornar viável a observação 

pretendida. Assim, é necessário começar por definir o objetivo do estudo, depois 
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definir de forma clara as categorias para registo das descrições e incluir as variáveis a 

observar. Elabora-se por fim uma grelha ou um guião de observação que se utilizará 

no decorrer da observação. 

Durante a observação, o registo de dados (notas de campo) deve incluir tudo 

o que acontece num dado momento, sem pensar no grau de importância dos 

acontecimentos (essa análise será efetuada posteriormente ao registo). O observador 

não deve ser influenciado nem avaliar os acontecimentos que estão a decorrer 

durante o registo de dados (Dias & Morais, 2004). O observador deve ir tomando 

notas ao longo da observação e o que não conseguir deve ser registado logo a seguir, 

ainda com a memória fresca. Estes registos são importantes na medida que permitem 

que o investigador recorde mais tarde o que observou (Burton & Bartlett, 2005; 

Cohen, Manion, & Morrison, 2005; Kosky, 2005; Santos, 1994). 

Quer no caso de notas de campo, quer nas grelhas de observação, devem estar 

incluídas, uma dimensão descritiva, onde se devem registar todos os acontecimentos 

observados, o mais objetivamente possível e uma dimensão reflexiva, onde devem 

ser anotados os inputs do próprio observador, como comentários, pontos de vista, 

dilemas éticos. Este é o lado mais subjetivo e pessoal da investigação (Bogdan & 

Biklen, 1994; Kosky, 2005). 

 

Documentos escritos 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a qualidade dos documentos escritos é 

variável, podem fornecer apenas alguns detalhes ou podem ser uma fonte abundante 

de informações. Existem diferentes tipos de dados escritos como documentos 

pessoais (diários, cartas pessoais, autobiografias) ou documentos oficiais 

(documentos internos, comunicações externas, registos oficiais). O(s) tipo(s) de 

documentos a analisar, dependem da finalidade do estudo.  

Neste trabalho os documentos escritos utilizados são as tarefas realizadas 

pelos alunos, as reflexões individuais realizadas no final de cada uma das tarefas (os 

alunos refletem acerca das aprendizagem realizadas e das dificuldades encontradas), 

as notas de campo da professora e documentos oficiais, nomeadamente o projeto 

educativo do agrupamento, o plano de trabalho da turma utilizado na caracterização 

dos participantes e as orientações curriculares (Martins et al., 2001; Martins et al., 

2003). 
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Análise de dados 

Após a recolha de todos os dados possíveis, é necessário passar à fase de 

análise destes resultados. Esta fase constitui uma parte chave do processo 

investigativo  mas também muito complicada e trabalhosa. A variedade de métodos 

de recolha e a forma como se sistematiza a informação recolhida e quais as 

estratégias e procedimentos que se escolhem, são uma das fases mais complexas num 

trabalho de investigação (Aires, 2011). Nesta altura, é necessário um grande trabalho 

de reflexão e interpretação dos dados recolhidos. de modo a serem selecionados os 

que têm significado para dar resposta às questões orientadoras do estudo. 

A forma como esta deve ser realizada tem sido referida por vários autores, 

havendo várias teorias desenvolvidas (Bogdan & Biklen, 1994; Miles & Huberman, 

1994) A codificação de dados é um dos procedimentos mais utilizado, permitindo 

identificar categorias e subcategorias conforme descreve Bogdan e Biklen (1994). Os 

dados são selecionados e classificados segundo “regularidades e padrões bem como 

de tópicos presentes nos dados” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 221). Assim, os dados 

recolhidos são organizados em diferentes categorias de análise. As categorias de 

codificação podem ser palavras ou frases que emergem das questões orientadoras da 

investigação. A elaboração de uma lista de categorias é pois “um passo crucial na 

análise de dados” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 221). Por vezes, depois de se terem os 

dados já codificados em categorias, há nescessidade de subdividir uma ou outra 

categoria originando subcategorias, de modo a organizar melhor a estapa seguinte, a 

da escrita. 

No presente trabalho, para as três questões orientadoras, encontram-se 

apresentadas no Quadro 4.1., as categorias e subcategorias de análise que emergiram 

da análise de dados, sendo transversal a todas, o tipo de recolha de dados, através dos 

documentos escritos pelos alunos e das notas de campo da professora. Para as duas 

primeiras questões, as categorias selecionadas coincidem com as competências 

preconizadas no programa de Física e Química A do ensino secundário (Martins, et 

al., 2003). Na última questão da avaliação tornou-se pertinente analisar como os 

alunos avaliaram a abordagem CTSA utilizada e o interesse que as tarefas lhes 

possam ter despertado. 
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Quadro 4.1. – Categorias e subcategorias de análise para as três questões de 

investigação. 

Questões em estudo Categorias Subcategorias 

Dificuldades sentidas pelos 

alunos na realização das 

tarefas que promovem uma 

abordagem CTSA 

Competências do tipo 

concetual 

Interpretar questões / 

textos 

Utilizar linguagem 

científica 

Competências do tipo 

processual 

Selecionar e resumir 

informação 

Planificar e executar 

Competências do tipo social, 

atitudinal e axiológico 

Trabalhar em grupo  

Refletir sobre o trabalho 

realizado 

Aprendizagens realizadas e 

estratégias utilizadas pelos 

alunos, quando desenvolvem 

tarefas que promovem uma 

abordagem CTSA 

Competências do tipo 

concetual 

Utilizar conceito científico 

Utilizar linguagem 

científica 

Competências do tipo 

processual 

Selecionar e resumir 

informação 

Argumentar e realizar 

Competências do tipo social, 

atitudinal e axiológico 

Trabalhar em grupo 

Refletir sobre o trabalho 

realizado 

Avaliação dos alunos às 

tarefas realizadas 

Importância da abordagem 

CTSA 
 

Interesse pelas tarefas  
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Síntese 

Este capítulo engloba a descrição dos métodos e instrumentos de recolha de 

dados utilizados neste trabalho. A abordagem seguiu uma metodologia de 

investigação qualitativa. Os participantes do estudo, uma turma de 28 alunos, 

frequentam o 11.º ano do ensino secundário, numa escola do concelho de Sintra. Os 

dados foram recolhidos através das respostas dos alunos às tarefas de investigação 

propostas e pela observação naturalista, as notas de campo da professora. Os dados 

foram categorizados de forma a darem resposta às questões orientadoras do presente 

trabalho.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 
No presente capítulo apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos, com o 

grupo de alunos participantes, organizados de acordo com as três questões 

orientadoras deste trabalho. A primeira secção deste capítulo é dedicada às 

dificuldades sentidas pelos alunos na realização das tarefas. Na segunda secção 

analisam-se os resultados referentes às aprendizagens dos alunos quando 

desenvolvem tarefas que promovem uma abordagem CTSA e respetivas estratégias 

utilizadas por estes. Na terceira, e última secção, é refletida a avaliação que os alunos 

fazem das tarefas efetuadas. Conforme apresentado no capítulo anterior, cada uma 

destas secções encontra-se, por sua vez dividida, tendo em conta as categorias e 

subcategorias decorrentes da análise de dados. 

 

 

Dificuldades dos Alunos na Realização das Tarefas que Promovem uma 

Abordagem CTSA 

Da análise dos dados recolhidos, as dificuldades sentidas pelos alunos foram 

agrupadas em três categorias, nomeadamente competências do tipo concetual, 

competências do tipo processual e competências do tipo social, atitudinal e 

axiológico. 

 

Competências do tipo Concetual 

Conforme apresentado no Quadro 4.1., para esta categoria foram identificadas 

duas subcategorias: interpretar questões e/ou textos e utilizar linguagem científica. 

 

Interpretar Questões e/ou Textos 

Na maioria das tarefas, os alunos apontaram como sendo a interpretação 

das questões efetuadas, uma das principais dificuldades sentidas. Em todas as 

tarefas, nas notas de campo da professora, foi referida a “dificuldade na 
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interpretação de algumas questões, sendo a professora solicitada várias vezes, para 

lhes explicar o que se pretendia com esta ou aquela questão”. No entanto, 

observou-se que esta dificuldade foi diminuindo desde a primeira tarefa até à 

última.  

Nos documentos escritos pelos alunos estas dificuldades encontram-se 

refletidas, quer nas respostas às próprias questões da tarefa, quer nas reflexões 

individuais realizadas no final de cada tarefa.  

Os excertos seguintes mostram a dificuldade sentida pelos alunos na 

interpretação de algumas questões colocadas e refletida no final das tarefas: 

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

Nas tarefas 2 e 4, vários alunos apontaram dificuldades de interpretação, 

pois estas tarefas eram acompanhadas por textos de apoio para serem lidos, 

interpretados e analisados, de forma a posteriormente, realizarem o que lhes era 
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solicitado na tarefa. No excerto seguinte está refletida, a dificuldade de 

selecionarem as vantagens, conforme lhes era solicitado para o discussão da tarefa 

4, pois a interpretação dos textos não foi bem conseguida. Nas notas de campo 

desta tarefa, a professora refere “existem alunos com dificuldade em entenderem 

os textos dados e por isso estão com dificuldades em escolherem as vantagens e 

desvantagens do seu projeto para defenderem na discussão”.  

 

(Documentos escritos, tarefa 4) 

 

Na questão Vão mais além da tarefa 2, o excerto seguinte mostra que o 

aluno não compreendeu o que lhe era solicitado, tendo apenas generalizado a sua 

resposta e não representando as equações químicas pedidas. 

 

 (Documentos escritos, tarefa 2) 

 

Ainda na tarefa 2, houve mesmo um grupo de alunos que respondeu ter tido 

dificuldade em tudo, e por várias vezes, a professora escreveu nas suas notas, 

comentários como “Não percebo o que a professora quer com as perguntas.” ou 
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“Não consigo perceber este texto.”, o que demonstra as dificuldades sentidas a 

nível de interpretação. 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

Na tarefa 3, houve um aluno que na sua reflexão, conforme excerto abaixo, 

mencionou que preferia efetuar trabalhos com cálculos do que interpretar e 

escrever (muitas palavras). 

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

Também na tarefa 3, um aluno não interpretou a questão como mostra o 

excerto a seguir. As constantes de equilíbrio que eram solicitadas, para as 

equações químicas das reações escritas na questão anterior, não foram 

representadas, assim como não caracterizou a “força” do hidróxido de sódio e do 

ácido clorídrico.  

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 
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Utilizar Linguagem Científica 

A utilização de linguagem científica, oral ou escrita, é outra das grandes 

dificuldades dos alunos, quer porque a sua utilização em questões ou textos lhes 

dificulta a compreensão dos conceitos científicos abordados, quer pela utilização 

incorreta desta. No entanto, apenas um aluno aponta este tipo de dificuldade na 

sua reflexão escrita, mostrando que teve consciência que deveria utilizar  

linguagem científica e evitar a utilização da linguagem corrente do dia-a-dia.  

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

No decorrer de várias tarefas a professora escreveu nas suas notas: “não é 

fácil para alguns alunos utilizar linguagem científica, perguntando à professora 

como devem escrever cientificamente esta ou aquela ideia”.  

No excerto seguinte percebe-se a confusão ainda existente, em alunos deste 

nível de ensino, entre o significado químico de composto e elemento denominando 

o elemento oxigénio por composto: 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

Após lerem textos sobre a vida de alguns cientistas, alguns alunos referem-

se a estes notáveis da ciência como senhor, em vez de utilizarem a palavra 

cientista ou o nome de quem querem falar: 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 
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Outra das incorreções que se pode referir, como falta de rigor na linguagem 

científica utilizada pelos alunos é nos registos de resultados. Na maioria dos casos, 

não referem os erros de leitura referentes aos equipamentos utilizados nas 

medições realizadas, como mostra a tabela de registo de resultados abaixo: 

 

(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

Neste último excerto também se pode observar que os alunos são muito 

generalistas nas indicações que referem na tabela: Titulante, qual?, Titulado, qual? 

Mudança de cor, de quê?. Os alunos têm dificuldade em serem mais específicos 

neste tipo de indicações, de forma a que quem observe apenas a tabela, perceba 

exatamente a que registos se refere, nome do titulante e titulado e a referência ao 

indicador escolhido. 

Também na escrita de expressões químicas se notam falhas que ilustram a 

dificuldade de escrever corretamente, em linguagem simbólica e científica, como 

se pode observar no excerto seguinte onde a designação Ka (constante de acidez) e 

Kb (constante de basicidade) são simplesmente omitidas. Neste mesmo exemplo, 

pode-se observar que a frase escrita pelos alunos, tem várias falhas a nível de 

linguagem científica: é possível observar, perguntando a professora o quê, onde?; 

elas não são completas, quem são elas?. Por certo são as equações químicas que 

não são completas. Ao não indicarem os respetivos valores das constantes de 

equilíbrio, para cada uma das reações químicas, os alunos não podem tirar 

conclusões quanto à sua extensão e quanto à “força” relativa do ácido acético e do 

amoníaco, isto é. se estão perante ácidos e/ou bases fortes ou fracos.  
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(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

No entanto, houve vários alunos que procuraram e escreveram os 

respetivos valores das referidas constantes de equilíbrio e a partir daí é que 

escreveram as suas conclusões. 

Outra dificuldade que se nota na linguagem simbólica é que, alguns alunos, 

não fazem referência ao estado físico das substâncias, envolvidas numa equação 

química, ou então fazem referência a estados físicos diferentes dos previstos, 

como ilustram os seguintes excertos: 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 
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(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

Competências do tipo Processual 

Nesta categoria, os resultados foram organizados em duas subcategorias: 

selecionar e resumir informação, planificar e executar (Quadro 4.1.). 

 

Selecionar e Resumir Informação 

Muitos alunos apontaram a dificuldade que tinham, após a leitura no 

manual ou dos textos de apoio, em retirar as ideias principais para elaborarem um 

resumo sobre o assunto pretendido. Por exemplo, nas tarefa 1 e 2, mais uma vez a 

falta de compreensão dos textos dificultou a seleção de informação, embora alguns 

alunos só tenham mesmo referido a dificuldade em sintetizarem a informação 

recolhida. 

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 
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 (Documentos escritos, tarefa 4) 

 

Na tarefa 4, uma aluna menciona a dificuldade de apresentar todos os 

argumentos em vez de selecionar os principais e mais relevantes para argumentar a 

defesa do seu projeto:  

 

 (Documentos escritos, tarefa 4) 

 

Outros alunos mostraram dificuldades na própria pesquisa do manual, em 

encontrar e selecionar o que lhes era pedido. A professora, tem nas suas notas de 

campo de várias tarefas, referências como “os alunos não sabem como consultar o 

manual”, “os alunos queriam que as respostas estivessem no livro textualmente o 

que lhes facilitaria bastante a responder às questões da tarefa”, “os alunos têm 

dificuldade em procurar assuntos que se encontrem em páginas alternadas 

seguidas do manual e não seguidas”. 

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 
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 (Documentos escritos, tarefa 1) 

 

E pela dificuldade em encontrarem os assuntos pretendidos, a notória 

dificuldade em resumir os principais conteúdos em estudo, sendo posteriormente 

referido pela professora qual a página do manual que deviam ler melhor, sobre o 

assunto em questão, como mostra o excerto seguinte: 

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

Na tarefa 2, após a leitura dos textos de apoio, era solicitado, antes da 

elaboração do resumo sobre um cientista para o documentário, que referissem os 

aspetos mais importantes a focarem, de forma a facilitar os alunos na escrita dos 

seus resumos. No entanto, alguns alunos tiveram também dificuldades em 

selecionar os principais aspetos, apontando tópicos muito gerais e pouco 

específicos, sobre o trabalho desenvolvido pelo cientista em estudo. No excerto 

seguinte, observa-se a dificuldade em elaborar um resumo sobre Lavoisier, de 

forma científica e consistente. 
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(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

No excerto que se apresenta de seguida, observa-se igualmente a 

dificuldade em resumir informação. No resumo elaborado sobre o cientista 

escolhido por este grupo (Johannes Brønsted), existe informação que não é 

essencial para a caracterização do seu trabalho, como definirem a escala de pH.  

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 
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Planificar e Executar 

Em particular, as tarefas 4 e 5 exigiam a planificação de uma atividade. Na 

tarefa 4, uma tarefa Role Play, foi necessário que planificassem a argumentação para 

defenderem a implementação de um projeto, perante uma assembleia. Já na tarefa 5, 

a planificação tratou-se de prepararem um procedimento para a seguir executarem a 

atividade laboratorial solicitada. 

Embora os alunos, nas reflexões escritas, não tenham apontado qualquer 

dificuldade nesta área, nas notas da professora encontram-se comentários que 

refletem que alguns alunos apresentaram algumas dificuldades de planificação: 

“Nesta tarefa 5, os alunos percebem o que lhes é solicitado mas alguns têm 

dificuldade em iniciar a planificação e procuram ajuda no manual” ou “Os alunos 

solicitam à professora que lhes indique como devem proceder para fazer a 

planificação”. Houve mesmo uma aluna, na tarefa 4, sobre a qual a Professora anotou 

o que ela lhe disse: “Não percebo nada disto, não percebo o que quer na planificação 

para a discussão, não gosto nada disto….”. 

Em relação à atividade experimental, detetaram-se algumas falhas nas 

planificações apresentadas. No excerto seguinte, da tarefa 5, observa-se que o 

procedimento planificado pelos alunos está incompleto, podendo apontar-se falhas 

como: a falta da lista do material necessário, a falta de indicação do indicador 

escolhido, respetiva zona de viragem e que alterações de coloração se esperam 

observar durante a titulação. Neste exemplo, observa-se também que indicam que a 

bureta tem de ser devidamente preparada mas não explicam em que consiste essa 

preparação. 
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(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

Outros alunos mencionaram o nome do indicador ácido-base (azul de 

bromotimol) mas nenhum explicou porque foi esse o escolhido, ou seja, os alunos 

deveriam ter relacionado a zona de viragem (6,0-7,6) com o indicador que utilizaram 

e a reação ácido-base em estudo (ácido clorídrico – hidróxido de sódio). Os alunos 

sabiam que podiam basear-se na atividade laboratorial AL 2.3, descrita no manual, 

onde se encontra uma tabela com 3 indicadores ácido-base para selecionarem (Paiva, 

Ferreira, Ventura, Fiolhais, & Fiolhais, 2011, p. 189). 
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(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

A maioria dos alunos manifestou, nas suas reflexões escritas, dificuldades a 

nível da realização prática da atividade experimental da tarefa 5, em particular no 

manuseamento da bureta. Os seguintes excertos ilustram a dificuldade sentida no 

controlo com precisão na abertura da torneira da bureta, para que o titulante caísse 

gota a gota: 

 

(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

No entanto, estes alunos nunca tinham manuseado uma bureta pelo que é 

compreensível e justificada a dificuldade manifestada. 

Na tarefa 5, também houve alguns alunos que identificaram a dificuldade de 

realização de cálculos, de forma a determinar a concentração desconhecida do 

titulado, após efetuada a titulação. A professora nas suas notas de campo refere que 
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“Todos os grupos, uns mais que outros, tiveram dificuldade em perceber como 

deveriam realizar os cálculos, mas acabaram todos por entender.”. 

 

(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

Competências do tipo Social, Atitudinal e Axiológico 

Os resultados obtidos nesta categoria são variados, sendo os mais relevantes, 

o trabalho dos alunos em grupo e as suas reflexões escritas sobre o trabalho 

realizado, constituindo as duas subcategorias em que foi dividida esta categoria 

(Quadro 4.1.). 

 

Trabalhar em Grupo 

Na sua maioria, os alunos trabalharam bem em grupo. No entanto, houve um 

grupo em especial em que trabalhar em grupo foi manifestamente complicado e 

difícil. Os alunos começaram por ter dificuldades de comunicação entre si, não 

interagindo uns com os outros e nas primeiras tarefas cada um trabalhou quase 

individualmente. No entanto, como escreve a professora nas suas notas “o trabalho 

em grupo, destes alunos, tem vindo a melhorar nas últimas tarefas”. Um aluno, em 

particular, teve sempre dificuldade em trabalhar com os colegas e tinha tendência 

para destabilizar o grupo. 

A professora, logo na tarefa 1, identificou o grupo e escreveu alguns 

comentários: “Este grupo é constituído por alunos novos nesta turma e que não se 

conhecem entre si”; “Como turma do 11º ano, a maioria dos alunos transitaram do 

ano anterior mantendo-se na mesma turma do ano letivo passado, pelo que grande 

parte dos alunos já se conhecia e já estavam habituados a trabalhar em grupo.”. 

Noutro grupo, na tarefa 1, um aluno não concordou com os colegas e 

respondeu ao contrário deles, de forma errada e sem sequer consultar o manual 

como era previsto. Assim, este aluno caracteriza a água salgada como tendo um 

caracter químico ácido, obviamente ao contrário dos restantes elementos do grupo 

que apontaram ter caracter químico básico. Nas notas de campo a professora 
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registou este acontecimento: “Um aluno perguntou se podia escrever o que queria 

e não o que o grupo todo estava a escrever, ao que a professora respondeu que 

obviamente devia escrever o que ele pensava mas que devia trabalhar com o grupo 

a sua divergência de opinião e que consultando o manual, como estava indicado na 

tarefa, todos juntos poderiam discutir as suas ideias e chegarem a um consenso. 

No entanto, o aluno persistiu na sua ideia ignorando o grupo…”.  

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

Refletir sobre o Trabalho Realizado 

De uma forma geral os alunos refletiram as suas opiniões, conforme lhes era 

solicitado, no fim de cada tarefa. Porém houve alguns alunos que não o fizeram, 

deixando a parte do Reflete por preencher, não comentando o trabalho realizado.  

Na tarefa 2, cinco alunos (18%) não fizeram a sua reflexão por escrito. Nesta 

aula a professora assinalou nas suas notas de campo: “Hoje é o último dia de aulas do 

2º período, o que implicou que os alunos estivessem mais distraídos e 

desconcentrados, estando a decorrer em simultâneo várias atividades 

extracurriculares (no pavilhão desportivo e nas zonas de recreio), principalmente 

desportivas como jogos de futebol entre turmas.” Como nas primeiras tarefas os 

alunos tiveram alguma dificuldade de gerir o tempo,  estes não deverão ter tido 

tempo para finalizarem a tarefa, pois queriam sair da aula o mais breve possível. A 

professora alertou os alunos, mais do que uma vez, para o facto dos minutos que 

faltavam para finalizar a tarefa mas foi uma aula em que muitos diziam “já cheira a 

férias…já não conseguimos pensar…”. Houve alguns alunos que logo no inicio da 

aula comentaram: “Oh professora, mais papéis? Hoje? Sabe que já estamos de 

férias?”. 

A tarefa 4 foi na que mais alunos, sete (25%), não escreveram as suas 

reflexões. Neste caso, provavelmente também se justifica pela dificuldade em gerir o 

tempo. Estavam muito entusiasmados nas sua apresentações para argumentarem 

sobre o seu projeto na suposta “assembleia”, ficando as reflexões para trás. Para 
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colmatar esta falha, a professora entregou-lhes na aula seguinte as tarefas e deu-lhes 

5 minutos para acabarem a reflexão. Mesmo assim houve os alunos referidos que 

continuaram a não escrever nada. 

Em particular, houve dois alunos que manifestaram, individualmente, o seu 

desagrado por este tipo de tarefas.  

Um aluno escreveu na sua reflexão que não achava nada interessante a 

realização deste tipo de tarefas e ao longo do decorrer das aulas foi notória a sua falta 

de interesse, conforme o excerto: 

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

No entanto, a professora anotou sobre este aluno: “O aluno tem alguma 

dificuldade em se expressar e por isso recorre ao desinteresse, dizendo que tudo é 

melhor do que estar dentro da aula a realizar estas tarefas.”. Mas, em notas de campo 

posteriores, sobre o mesmo aluno, a professora escreveu: “Este aluno, quando 

estimulado, acaba por se interessar e mostra ter potencial para ser melhor aluno, 

conforme aconteceu nas duas últimas tarefas”. 

O outro aluno, apesar de não o refletir por escrito nas tarefas, comentou com 

a professora, conforme as suas notas de campo: “sou repetente desta disciplina e 

estou aqui para passar no exame e não é com estas tarefas que eu vou conseguir, pois 

não servem para nada”. De facto a professora tem várias notas sobre este aluno em 

que menciona a falta de interesse e o sacrifício com que realizava as tarefas, não 

aceitando que estas lhe possam conferir uma série de aprendizagens de competências 

importantes para o sucesso na disciplina. 

De qualquer forma, a maioria dos alunos, não percebeu porque era importante 

a realização desta parte da tarefa. Muitos, referiram que era sempre a mesma coisa 

em todas as tarefas, segundo as notas da professora. Os alunos não compreendem a 

necessidade de se efetuar uma reflexão ao fim de cada tarefa, não entendem que é 

uma forma de aprenderem com as dificuldades, para melhorarem o seu desempenho 

em tarefas futuras e procurarem novas estratégias de aprendizagem. 
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Aprendizagens Realizadas e Estratégias Utilizadas pelos Alunos, 

quando Desenvolvem Tarefas que Promovem uma Abordagem CTSA 

Em resposta à segunda questão orientadora deste trabalho e após análise dos 

dados recolhidos, emergiram as seguintes categorias, idênticas às da primeira 

questão: competências do tipo concetual, competências do tipo processual e 

competências do tipo social, atitudinal e axiológico. 

 

Competências do tipo Concetual 

Conforme apresentado no Quadro 4.1., os resultados das aprendizagens 

realizadas, para esta categoria, foram organizados em duas subcategorias: utilizar 

conceito científico e utilizar linguagem científica. 

 

Utilizar Conceito Científico 

Nas reflexões sobre a realização das tarefas, os alunos referiram 

aprendizagens relacionadas com os conceitos científicos. Curiosamente, foi também 

na compreensão de alguns conceitos científicos que os alunos sentiram mais 

dificuldades.  

Os conceitos científicos já adquiridos em anos anteriores, assim como os 

conhecimentos do senso comum, foram estratégias que os alunos utilizaram para 

responder às questões propostas em diferentes tarefas. 

No entanto, salienta-se que também, os conceitos científicos já adquiridos, 

durante este ano letivo e durante as aulas dadas pela professora, contribuíram para 

que os alunos respondessem com clareza, aplicando competências de domínio 

concetual. No excerto seguinte, da tarefa 5, esta estratégia utilizada pelos alunos é 

evidenciada:  

 

(Documentos escritos, tarefa 5) 
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Este grupo de alunos identificou as consequências e propôs uma solução de 

neutralização, tendo o cuidado de fazer primeiro uma amostragem para determinar 

o pH da água do lago após o acidente e tendo a noção da necessidade de se 

conhecer a concentração e volume da base a adiciona. Note-se, também, a 

preocupação com a consequência referida para os seres vivos que possam habitar o 

local do acidente (consciência ambiental). Aliás, esta preocupação foi detetada em 

quase todas as respostas. Nas notas da professora pode-se ler: “todos os alunos 

estão preocupados com o que pode acontecer aos seres vivos que vivem no lago e 

também com os seres humanos que podem beber dessa água, mostrando que têm 

consciência e preocupação com o mundo que os rodeia”.  

No Vão mais além da tarefa 1, foram vários os alunos que fizeram a 

ligação dos conceitos científicos adquiridos no ano anterior (efeito de estufa) com 

os novos conceitos, como se pode observar no excerto seguinte:  

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

Porém, houve alguns alunos que utilizaram os conceitos já adquiridos mas 

fora do contexto pretendido segundo o que era solicitado na questão. Não 

relacionaram o papel dos oceanos e mares com a regulação do clima, comentando o 

papel da camada de ozono (O3) no efeito de estufa, conforme o excerto: 
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(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

Nas reflexões sobre a realização das tarefas, foram muitas as respostas que 

mencionaram os conceitos científicos aprendidos, isto é, aprendizagens de 

conhecimento substantivo. Os alunos mostraram que refletiram sobre a informação 

que se pretendia transmitir com a realização das tarefas, apesar de ter sido também 

na compreensão de alguns conceitos científicos que os alunos sentiram mais 

dificuldades.  

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

Neste excerto, logo na primeira tarefa, o aluno reflete a sua aprendizagem 

sobre o facto de algumas substâncias dissolvidas em água, implicarem diferenças 

no caracter químico desta, impedindo que a água seja neutra. 
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No próximo excerto, sobre a tarefa 2, o aluno reflete na sua resposta que 

compreendeu a definição de ácido e base segundo a teoria de Brønsted-Lowry, ao 

dizer que um ácido é o dador de protões e a base é a espécie que os recebe.  

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

Na tarefa 3 foram muito variadas as reflexões escritas sobre o trabalho 

realizado, mas todos se referiram à “força” relativa dos ácidos e bases, refletindo 

que aprenderam este novo conceito científico, como mostram os seguintes 

excertos: 

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 
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No segundo excerto, o aluno reflete a aprendizagem de que as bases podem 

ser igualmente fortes e corrosivas. 

No último excerto, observa-se uma reflexão já mais aprofundada, que 

mostra que o aluno relacionou a “força” com o tipo de substâncias envolvidas e as 

respetivas reações químicas (muito ou pouco extensas, representando a maior ou 

menor ionização do ácido ou dissociação da base), embora não utilizando uma 

linguagem muito científica. 

Na tarefa 5, da atividade laboratorial, o excerto que se segue ilustra que o 

aluno entendeu que na neutralização ácido-base é necessário efetuar cálculos para 

se determinarem as concentrações desejadas. 

 

(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

Utilizar Linguagem Científica 

Alguns alunos refletiram nas suas respostas, em diversas tarefas, o cuidado de 

utilizarem linguagem científica para exprimirem os conceitos científicos aprendidos. 

Curiosamente, foi também nesta área uma das maiores dificuldades sentidas pelos 

alunos. 

Entre muitos exemplos, escolheu-se o excerto seguinte, onde o aluno explica 

o que entende por substância “forte”, esforçando-se por utilizar linguagem científica. 

Nas notas de campo a professora faz referência precisamente a este aluno que,  

“durante o trabalho em aula, manifestou a sua preocupação em 

utilizar linguagem científica e em simultâneo a dificuldade que 

sentia em se exprimir utilizando linguagem cientifica. O aluno 

explicitou ter plena consciência que quando se trata de comentar 

sobre conceitos científicos, se tem de exprimir recorrendo à 

linguagem científica.” 
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(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

Competências do tipo Processual 

Nesta categoria, os resultados foram organizados em duas subcategorias: 

selecionar e resumir informação, argumentar e realizar (Quadro 4.1.). 

 

Selecionar e Resumir Informação 

Apesar das dificuldades já referidas nesta área, também houve alguns alunos 

que selecionaram e resumiram a informação pretendida. No excerto seguinte da 

primeira tarefa, o aluno utilizou a estratégia de responder à questão por tópicos que 

correspondem às três perguntas colocadas, logo no início da tarefa, e desafiados a 

investigarem (Apêndice B). 

 
(Documentos escritos, tarefa 1) 
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Na tarefa 2, os alunos selecionaram e resumiram o essencial sobre o cientista 

Thomas Lowry, apontando os factos mais relevantes como a razão de colmatar as 

restrições da teoria anterior de Arrhenius, especificar o enunciado da sua teoria e 

relacionar com a teoria de Brønsted, desenvolvida independentemente. No entanto, 

no exemplo dado pelo aluno faltou a indicação dos estados físicos. 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

Na tarefa 4 (Role Play), em vez de ser a professora a moderadora, este 

“papel” foi destinado a um grupo de alunos. Tiveram de definir a estratégia a seguir 

para moderar a discussão, de forma a que todos interviessem de forma equitativa. No 

excerto seguinte está delineada a estratégia que foi utlizada, tendo sido o tempo 

muito bem gerido e proporcionado iguais oportunidades a todos os intervenientes. 
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(Documentos escritos, tarefa 4) 

 

Os grupos moderadores da discussão também eram responsáveis pelas 

questões colocadas em discussão na assembleia. A professora nas suas notas 

refere: “Os moderadores analisaram todos os textos fornecidos conseguindo 

colocar questões pertinentes, focando todos os projetos em discussão.” 
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Argumentar e Realizar 

Apenas um aluno indicou, na reflexão individual, que aprendeu a argumentar, 

ou seja que compreendeu os passos necessários para elaborar uma argumentação: 

 

(Documentos escritos, tarefa 4) 

 

Contudo, a aprendizagem da capacidade de argumentar foi atingida por 

muitos alunos, segundo as notas da professora em sala de aula, durante o decorrer da 

tarefa 4 (Role Play), onde se lê: “os alunos estão entusiasmadíssimos a desempenhar 

os papéis que lhes foram atribuídos, selecionaram argumentos que defendem 

ativamente o ponto de vista que representam.” 

Efetivamente, esta foi a principal tarefa em que os alunos desenvolveram a 

capacidade de argumentação. Foi solicitado aos alunos que preparassem e 

selecionassem argumentos para defenderem e apresentarem uma proposta para a 

implementação de um projeto. Tinham também de preparar a contra-argumentação 

para os projetos dos outros e havia ainda um grupo de moderadores da discussão. 

Perante uma assembleia municipal, os alunos representaram os seus papéis na 

discussão e defenderam os pontos de vista que representavam. 

No próximo excerto, o grupo que desempenhou o papel dos representantes de 

um Instituto de investigação ambiental, enumeraram por tópicos vantagens e 

apresentaram os resultados recentes de duas investigações, sendo o grupo que melhor 

argumentou oralmente, estando ainda bem preparado para as questões que lhes foram 

colocadas, por isso a mais votada pelos alunos e a que venceu. 
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(Documentos escritos, tarefa 4) 

 

No sentido de desenvolvimento de aprendizagens que promovam, quer um 

aumento da capacidade de escrita de textos com conteúdo científico quer a realização 

de cálculos e de desenhos gráficos, a resposta foi de uma maneira geral muito 

positiva. Sendo uma turma cujo desempenho é médio –alto, a maioria dos alunos 

consegue de forma bastante autónoma desenvolver textos, efetuar cálculos e 

desenhar gráficos com bastante rigor científico, com o nível de exigência que se 

pretende para este ano de escolaridade, a esta disciplina. Os excertos seguintes são 

exemplos das três capacidades adquiridas. 
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(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

Neste excerto, observa-se que os dados para os cálculos estão organizados e 

em notação científica, estando todos os dados bem indicados e os cálculos 

explicados, não esquecendo de referir que os cálculos se baseiam na estequiometria 

da reação química envolvida. 
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(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

Neste último excerto, da tarefa 5 (titulação), reflete o desenho gráfico manual, 

atualmente pouco desenvolvido a nível de sala de aula, mas que ajuda os alunos na 

sua aprendizagem sobre o comportamento de uma curva de titulação ácido-base e em 

como se determina o respetivo ponto de equivalência. Na impossibilidade de utilizar 

um medidor de pH digital (avariou), foi solicitado aos alunos que representassem 

graficamente (em folhas de papel milimétrico) os registos retirados do manual e de 

seguida determinassem o ponto de equivalência. A professora sobre esta parte da 

tarefa referenciou: “após ter explicado oralmente como se constroem estes gráficos, 

quase todos os alunos os desenharam com rigor, mostrando-se entusiasmados e 

interessados por esta parte da tarefa.”. Embora não o tenham manifestado por escrito, 

os alunos aprenderam a calcular manualmente o ponto de equivalência, o que 

contribuiu para a aprendizagem do comportamento de uma curva de titulação ácido-

base. 
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Competências do tipo Social, Atitudinal e Axiológico 

Igualmente apresentado no Quadro 4.1., os resultados para esta categoria, 

foram divididos em duas subcategorias: trabalhar em grupo e refletir sobre o trabalho 

realizado. 

 

Trabalhar em Grupo 

No trabalho em grupo, apesar de se apontarem algumas desvantagens, são 

sempre muitas as vantagens positivas e importantes para a aprendizagem dos alunos, 

de forma a adquirirem competências a nível social e atitudinal. A interajuda entre os 

alunos, que mais tarde se reflete na interajuda entre colegas de trabalho, o espírito de 

trabalhar com e para uma equipa, a partilha de ideias e opiniões diferentes, são 

alguns exemplos positivos do trabalho em grupo. 

Neste sentido, os alunos mencionaram, não só o trabalho em grupo, como 

também o que lhes interessou mais nesse trabalho efetuado em aula (realizar 

atividade laboratorial, pesquisar informação, partilhar ideias, discutir sobre temas 

envolvendo toda a turma), conforme os excertos seguintes: 

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

 

Documentos escritos, tarefa 3) 
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(Documentos escritos, tarefa 4) 

 

Em quase todas as tarefas, foram muitos os alunos que, na reflexão por escrito, 

indicaram o gosto por trabalhar em grupo e entenda-se que trabalharam mesmo pois o 

tempo nunca foi demais para a realização das tarefas, além da aplicação e interesse que 

os alunos tinham em resolver tudo. 

 

Refletir sobre o Trabalho Realizado 

Os alunos, ao refletirem sobre as aprendizagens efetuadas com a realização 

das tarefas, especificaram os conceitos aprendidos com a sua realização. Quase 

todos os alunos transmitem nas suas reflexões que aprenderam conhecimentos 

quer do tipo concetual quer do tipo processual. Nos dois primeiros excertos que se 

seguem, encontra-se refletida a aprendizagem de conhecimento substantivo 

(evolução histórica sobre os conceitos ácido e base), enquanto que nos dois 

seguintes está também refletida a aprendizagem de conhecimento processual 

(cálculos de concentrações e execução laboratorial de titulações):  

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 
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(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

Para além dos alunos que manifestaram não aprenderem nada com a 

realização das tarefas, a maioria dos alunos só considerou como aprendizagens 

adquiridas, o conhecimento científico e o conhecimento de processo. Nenhum falou 

em aprendizagens do tipo social, atitudinal ou axiológico. No entanto, a própria 

reflexão escrita já é uma aprendizagem deste tipo de conhecimento e mais à frente 

(Interesse pelas tarefas) serão vários os excertos que mostram que os alunos 

gostaram muito de trabalhar em grupo mas não o veem como uma forma de 

aprendizagem. A professora refere, nas suas notas, que o trabalho em alguns 

grupos evoluiu de forma positiva, havendo mesmo um grupo em que os elementos 

que se ignoravam uns aos outros, chegaram à última tarefa a trabalharem juntos e 

a partilharem ideias entre si, o que reflete a aprendizagem adquirida a nível 

atitudinal no trabalho quando realizado em grupo. 

 

  



98 

 

Avaliação dos Alunos às Tarefas Realizadas 

Nesta secção descrevem-se os resultados da avaliação efetuada pelos alunos, 

nas cinco tarefas realizadas. Os dados recolhidos, foram agrupados em duas 

categorias: importância da abordagem CTSA (como utilizar conceito científico no 

quotidiano) e interesse pelas tarefas efetuadas.(Quadro 4.3.). 

 

 

Importância da Abordagem CTSA  

A análise acerca da relação das tarefas realizadas com a Ciência, a 

Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente, foi efetuada com base nas respostas dos 

alunos, quer da execução das tarefas quer das reflexões escritas, e também nas 

notas de campo da professora. 

Algumas das tarefas alertavam para a importância da água no planeta, como 

solução aquosa natural, de composição variável dependendo dos constituintes nela 

dissolvidos. A maioria dos alunos compreendeu que a água e a respetiva escassez de 

água potável, é um dos maiores problemas a nível Mundial. Os alunos manifestaram, 

nas reflexões escritas, o seu interesse sobre o tema assim como relacionaram a água 

com o caráter químico de diferentes soluções aquosas (conceitos ácido-base), como é 

esperado pelas orientações do programa do 11.º ano de Física e química A (Martins, 

et al., 2003). Os excertos seguintes são alguns exemplos das reflexões dos alunos 

sobre o interesse e as aprendizagens retiradas da realização da tarefa 1: 

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 
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(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 

 

Relativamente à tarefa 4, em que era proposto a defesa de um projeto 

relacionado com o aproveitamento de água e respetiva sustentabilidade ambiental, 

os alunos nas suas reflexões sobre as aprendizagens reconhecem a abordagem 

CTSA embora, não o exprimam diretamente. Referem aprendizagens de conceitos 

científicos (como a dessalinização da água do mar) e reconhecem a importância da 

água no nosso planeta (pegada hídrica):  

 

(Documentos escritos, tarefa 4) 
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(Documentos escritos, tarefa 4) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 4) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 4) 

 

Nas suas notas de campo, a professora escreveu, 

“Interessante observar que estes alunos têm plena consciência 

da crise económica europeia e em particular a situação que se 

vive no país, pois foram vários os alunos que discutiram que a 

exploração da água do mar que rodeia o nosso país poderia ser 

uma saída para a crise económica.” 

Esta observação é sublinhada com as posteriores reflexões dos alunos nos excertos 

seguintes: 

 

(Documentos escritos, tarefa 4) 
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(Documentos escritos, tarefa 4) 

 

Nos documentos escritos, da quarta tarefa, as argumentações que os alunos 

tinham de preparar corroboram as evidências anteriormente descritas.  

 

Interesse pelas Tarefas 

O interesse pelas tarefas propostas aos alunos foi crescendo desde a primeira 

tarefa até à última.  

Um dos interesses revelados foi a nível histórico sobre a evolução dos 

conceitos científicos ao longo do tempo, segundo as reflexões seguintes: 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 
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Outros indicaram os artigos da internet, pelo interesse que lhes suscitaram a 

forma como estão os assuntos abordados: 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

Vários alunos indicaram o seu interesse pelas aprendizagens de novos 

conteúdos científicos: 

 

(Documentos escritos, tarefa 2) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

No próximo excerto o aluno está mesmo a referir-se às conclusões sobre a 

água, efeito de estufa e sustentabilidade ambiental, isto é está indiretamente a 

manifestar a sua aprendizagem com a abordagem CTSA. 

 

(Documentos escritos, tarefa 1) 
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Também a discussão foi uma das fases das tarefas, com especial ênfase 

para a tarefa 4, que os alunos mais gostaram e se interessaram:  

 

(Documentos escritos, tarefa 3) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 4) 

 

Outro dos interesses, mais indicado pelos alunos, foi a realização da atividade 

laboratorial, pois efetivamente os alunos gostam de estar em laboratório, 

mobilizando aprendizagens a nível processual que levam a que os conceitos 

científicos também sejam melhor apreendidos.  

 

(Documentos escritos, tarefa 5) 

 

 

(Documentos escritos, tarefa 5) 
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Síntese 

Neste capítulo apresentaram-se os resultados referentes às três questões 

orientadoras deste trabalho. Relativamente à primeira questão, Dificuldades dos 

alunos na realização das tarefas que promovem uma abordagem CTSA, os alunos 

tiveram maiores dificuldades na interpretação de textos, em utilizar linguagem 

cientifica, assim como em selecionar e resumir informação ou planificar e 

executar. Embora em menor escala também foram detetadas dificuldades a nível 

de trabalho de grupo e em refletirem sobre o trabalho realizado. Quanto à segunda 

questão, Aprendizagens realizadas e estratégias utilizadas pelos alunos, quando 

desenvolvem tarefas que promovem uma abordagem CTSA, os alunos utilizaram 

estratégias que incluíram quer a utilização de conceito científico e de linguagem 

científica, quer a pesquisa, seleção e resumo de informação e ainda a argumentação e 

a realização efetiva do trabalho. O trabalho em grupo e a reflexão dos alunos sobre o 

trabalho realizado também constituíram aprendizagens de competências do tipo 

social, atitudinal e axiológico. Finalmente, a terceira questão Avaliação dos alunos 

às tarefas realizadas, os alunos refletiram sobre a importância da abordagem CTSA 

e mencionaram o seu interesse pelas tarefas, especialmente pela quatro (Role Play) e 

cinco (atividade laboratorial) que foram as que os alunos gostaram mais e que 

promoveu uma abordagem CTSA de maior impacto. A potencialidade deste grupo de 

alunos é grande mostrando uma grande capacidade de aprendizagem. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO, CONCLUSÕES E REFLEXÃO FINAL 

 
Com o presente trabalho pretendeu-se conhecer de que forma uma abordagem 

CTSA contribuiu para o ensino do tema ácidos e bases. Este tema, inserido na 

unidade “Da atmosfera ao Oceano”, foi lecionado durante as subunidades “Água da 

chuva, água destilada e água pura” e “Águas minerais e de abastecimento público: a 

acidez e a basicidade das águas”. As questões orientadoras centraram-se nas 

dificuldades dos alunos na realização das tarefas que promovem uma abordagem 

CTSA, nas estratégias utilizadas pelos alunos para a sua aprendizagem e na avaliação 

que realizaram sobre o uso destas tarefas. 

De modo a responder às questões que orientaram o trabalho, foi adotada uma 

metodologia de investigação qualitativa, sendo a recolha dos dados efetuada através 

dos documentos escritos e da observação naturalista (notas de campo). Após a 

análise do conteúdo dos dados recolhidos e em resposta às três questões orientadoras, 

emergiram as categorias e subcategorias apresentadas no quarto capítulo (Quadro 

4.1.). 

Este capítulo encontra-se organizado em três secções: na primeira discutem-

se os resultados obtidos, na segunda apresentam-se as conclusões retiradas e no fim 

uma reflexão final sobre o trabalho. 

 

Discussão de Resultados 

A primeira questão orientadora deste trabalho é referente às dificuldades 

sentidas pelos alunos na realização das tarefas. Através da análise dos resultados 

obtidos, foi possível evidenciar que as dificuldades dos alunos recaíam nas 

competências do tipo concetual, do tipo processual e do tipo social, atitudinal e 

axiológico.  

Ao nível das competências do tipo concetual, os alunos indicaram 

dificuldades em interpretar questões ou textos e em utilizar linguagem científica. A 

dificuldade de interpretação de questões ou textos fornecidos teve maior expressão 

na realização das primeiras tarefas, onde a professora foi mais requisitada para os 

orientar. Este facto, foi mais evidente nos alunos novos da turma que estando menos 
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familiarizados com este tipo de tarefas foram os que apresentaram maiores 

dificuldades, estando de acordo com as justificações dadas por Fontes e Silva (2004) 

para as dificuldades sentidas pelos alunos na interpretação de questões. Com o 

decorrer das tarefas esta dificuldade foi-se diluindo, tendo a maioria dos alunos 

desenvolvido esta competência, como se verificou aquando da realização da quarta 

tarefa (Role Play), que envolvia a leitura de vários textos, com posterior elaboração 

de resumos escritos que serviram de base às argumentações apresentadas. A 

utilização de tarefas que promovem a abordagem CTSA, potencia a discussão de 

temas controversos a nível social e científico, suscitando o interesse dos alunos pela 

ciência e o desenvolvimento da linguagem científica (Fontes & Silva, 2004). 

Também Wellington e Osborne (2001) defendem que aprender ciência implica 

aprender uma nova linguagem envolvendo novos conceitos, significados e 

simbologias, normalmente desconhecidas pelos alunos. Esta dificuldade da utilização 

de linguagem científica foi sendo ultrapassada com o decorrer das tarefas, 

observando-se mesmo a preocupação por parte dos alunos na forma como se 

exprimiam e escreviam.  

Ao nível de competências do tipo processual, as dificuldades mais realçadas 

pelos alunos foram: selecionar e resumir informação, planificar e executar. 

Relativamente à dificuldade de seleção e resumo de informação, paralelamente à 

dificuldade já referida de interpretação de textos, foi mais sentida pelos alunos 

durante a realização das primeiras tarefas, verificando-se que esta dificuldade se 

encontrava praticamente superada nas últimas tarefas. De início, os alunos mostram 

alguma resistência à leitura de textos e respetiva interpretação (Cunha, 2009), o que 

leva à dificuldade de apresentarem resumos (Matoso, 2011). No entanto, salienta-se 

que vários alunos mostraram logo de inicio a utilização de estratégias, como a 

seleção dos aspetos mais relevantes para a elaboração de um resumo, mostrando já 

terem adquirido esta aprendizagem anteriormente. 

Curiosamente, a dificuldade de planificar e executar, não foi mencionada por 

nenhum aluno nas suas reflexões individuais, tendo sido apenas identificada pela 

professora, durante o decorrer das duas últimas tarefas, conforme as suas notas de 

campo. Wellington (2000) faz referência à planificação como sendo das fases mais 

difíceis na realização de tarefas de investigação. Porém, os resultados obtidos no 

final da tarefa, indicam que a maioria dos alunos terá conseguido ultrapassar esta 

dificuldade e por isso acabarem por não ter consciência que a tiveram. Na quarta 
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tarefa era solicitado a planificação de uma argumentação de defesa de um ponto de 

vista. As discussões das planificações em grupo contribuíram para os resultados 

finais serem positivos, permitindo aos alunos terem contacto com várias 

possibilidades de forma a elaborarem uma argumentação para a defesa das suas 

propostas. Na última tarefa solicitava-se a planificação de uma atividade laboratorial. 

De início, observou-se que alguns alunos tiveram dificuldades em planificar a 

atividade laboratorial solicitada. Na ausência de uma planificação já estruturada com 

objetivo, material e procedimento, os alunos começaram por ter dificuldade em se 

organizarem, mas com uma breve orientação da professora, a possibilidade de 

pesquisarem no manual e o conhecimento de alguns procedimentos laboratoriais, esta 

dificuldade foi colmatada, como se evidencia pelos resultados obtidos. Os alunos 

revelaram, assim, ter adquirido esta competência, conforme os objetivos gerais do 

programa de Física e Química A (Martins et al., 2001). 

No que diz respeito às competências do tipo social, atitudinal e axiológico, os 

alunos evidenciaram como principais dificuldades o trabalhar em grupo e refletir 

sobre o trabalho realizado. Efetivamente, constatou-se alguma dificuldade em 

trabalhar em grupo, principalmente no caso dos alunos que entraram de novo para 

esta turma, onde a maioria já se conhecia e trabalhava em conjunto desde o 10.ºano. 

Existiu ao princípio dificuldades ao nível da colaboração, partilha de ideias e 

distribuição de responsabilidades entre os diferentes elementos do grupo o que 

corrobora com as justificações apresentadas noutros estudos (Matoso, 2011). No 

entanto, a comunicação entre estes alunos foi melhorando ao longo da intervenção, 

tendo a utilização deste tipo de ensino, provavelmente proporcionado que 

aprendessem a interagir uns com os outros e se apercebessem que a interajuda deve 

ser valorizada como forma de aprendizagem. Quanto à reflexão sobre o trabalho 

realizado como afirma Fonseca et al. (1999) é “um elemento indispensável numa 

aula de investigação” (p. 9)”. Os autores defendem que a aprendizagem não é só a 

realização da tarefa, mas também a reflexão sobre as aprendizagens efetuadas, as 

dificuldades sentidas e o trabalho desenvolvido.  

Relativamente à segunda questão orientadora deste trabalho, pretendeu-se 

conhecer que aprendizagens e estratégias são utilizadas pelos alunos quando 

desenvolvem tarefas que promovem uma abordagem CTSA. Após a análise dos 
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resultados obtidos, foram identificadas três categorias: competências do tipo 

concetual, do tipo processual e do tipo social, atitudinal e axiológico.  

A nível de competências tipo concetual emergiram como estratégias usadas 

pelos alunos a utilização de conceitos científicos e a utilização de linguagem 

científica. Na utilização de conceitos científicos, através das questões-problema, 

motivadores das tarefas, e lançadas a partir de exemplos do quotidiano dos alunos, de 

forma a promover uma abordagem CTSA, foi evidenciada a utilização de conceitos 

científicos já adquiridos, como estratégia para as aprendizagens novas. Ficou também 

patente o cuidado com a utilização da linguagem científica nas respostas dadas às 

questões das tarefas, conforme previsto no programa de Física e Química A e que 

deve ser conduzida de “forma gradual, tentando desenvolver o nível de abstração dos 

alunos” (Martins et al., 2001, p. 6). 

Em relação às competências do tipo processual, os resultados obtidos 

sugerem que os alunos usaram como estratégias, a seleção e resumo de informação e 

a argumentação e realização. Após a leitura da informação fornecida, os alunos 

procederam à sua seleção e análise, de forma a dar resposta ao problema em questão. 

Para a maioria dos alunos, segundo os resultados obtidos, a argumentação e a 

realização de cálculos, gráficos ou atividades laboratoriais permitiu que através 

destas estratégias alcançassem os objetivos preconizados pelo programa de Física e 

Química A, do ensino secundário, que as considera, entre outras, estratégias 

conducentes ao desenvolvimento de competências pelos alunos (Martins et al., 2001, 

Martins et al., 2003). No ensino das ciências, o envolvimento dos alunos permite 

alcançar os objetivos com a utilização de uma bordagem CTSA, o desenvolvimento 

de “competências úteis para a vida” e “pode reforçar a sua autonomia e autoestima” 

Galvão, et al., 2006, p.33). 

Neste trabalho, ficou evidenciado como a utilização destas estratégia 

contribui para o desenvolvimento das competências apresentadas, do tipo concetual, 

processual e social, atitudinal e axiológico. Muitos alunos tiveram também a 

perceção, indicando nas reflexões individuais, que a realização das tarefas 

contribuíram para o desenvolvimento das suas aprendizagens principalmente a nível 

concetual e processual. 

Finalmente, na última questão orientadora, onde é refletida a avaliação dos 

alunos às tarefas, constatou-se que apesar das dificuldades sentidas, a maioria dos 

alunos gostaram das tarefas, achando-as interessantes e reconhecendo o 
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envolvimento entre a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, ou seja que 

através das tarefas se promoveu uma abordagem CTSA. 

Conclusão 

Através da proposta didática implementada, os alunos desenvolveram as 

competências preconizados pelo programa de Física e Química A para o ensino 

secundário. Os alunos ao realizarem as tarefas propostas, conseguiram utilizar 

estratégias, de forma a ultrapassar dificuldades e a permitir o desenvolvimento das 

competências previstas a nível concetual, processual e social, atitudinal e axiológico. 

Ao serem promovidas abordagens CTSA, os alunos compreenderam a relação do seu 

quotidiano com o tema desenvolvido na intervenção, ácidos e bases.  

Ao longo desta intervenção, o interesse dos alunos pelas tarefas foi sendo 

crescente e sem dúvida que a tarefa do jogo de papéis (Role Play) e a atividade 

laboratorial, foram as que os envolveram mais, de forma entusiasmada e 

participativa, manifestado curiosidade em aprender sobre o mundo que os rodeia. 

Verificou-se assim a pertinência deste tipo de abordagem, a mais-valia neste 

nível de aprendizagem. 

 

 

Reflexão Final 

A centralidade do tema ácido-base deve-se não só ao reconhecimento da sua 

importância no domínio da Química, como ao facto dos ácidos e das bases serem 

substâncias químicas presentes no quotidiano, o que só por si revela o enorme 

potencial em se relacionar a vida quotidiana dos alunos com o desenvolvimento de 

aprendizagens. 

Devido à falta de meios técnicos e informáticos na escola dos participantes 

envolvidos, a professora recorreu à utilização de vários textos que simulassem uma 

pesquisa efetuada pelos alunos. Para isso, a professora utilizou mais do que um texto 

com informações, mais e menos relevantes, de forma a que os alunos selecionassem 

o mais importante de toda a informação recolhida e escrevessem resumos sobre a 

informação solicitada. Como professora, pela observação das aulas e das notas de 

campo recolhidas, ficou evidenciado que este é um dos momentos mais difíceis de 

gerir por parte do professor e dos alunos. Os alunos pouco habituados a que lhes seja 
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dada autonomia têm dificuldade em se orientarem durante a realização de tarefas. 

Com o tempo e treino de leitura de textos, vão aprendendo a traçar objetivos que lhes 

facilita a seleção dos tópicos mais importantes para a elaboração de resumos. 

Percebi, como é fundamental que o professor esteja disponível e atento a este aspeto 

e possa dar apoio aos alunos sempre que necessário, mas tendo sempre presente a 

necessidade de desenvolver a autonomia dos alunos. 

De qualquer forma, esta turma tinha a grande particularidade de muitos 

alunos já estarem familiarizados com este tipo de ensino, verificando-se terem já 

desenvolvidas várias competências de aprendizagem. Por isso mesmo, este grupo de 

alunos contribuiu muito para a minha aprendizagem como professora, juntos 

partilhámos experiências. 

Em síntese, este trabalho de cariz investigativo permitiu uma viragem 

importante, olhando hoje de outra forma para o ensino e aprendizagem da Física e da 

Química, tendo constituído um grande estímulo intelectual e uma oportunidade de 

reflexão sobre a prática de ensinar. 
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APÊNDICE A 

PLANIFICAÇÃO DAS AULAS 
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APÊNDICE B 

RECURSOS DE APOIO ÀS AULAS - TAREFAS 
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Tarefa 1 – Soluções Aquosas Naturais 

 

 

 

A água, solvente por excelência, faz parte de muitas reações 

químicas de elevada importância para o planeta. A água da chuva, a 

água mineral e a água do mar são exemplos de soluções aquosas 

naturais. 

A água da chuva que cai sobre a superfície terrestre, pode 

produzir efeitos nefastos. Por exemplo, quando reagem com mármores 

ou materiais calcários vão degradando-os progressivamente (ex. 

monumentos); quando baixam o pH de águas de lagos e rios, provocam 

a modificação das condições de vida das espécies que lá habitam 

podendo mesmo não sobreviver. 

A água do mar, dos oceanos, vulgarmente chamada por água 

salgada, é uma solução concentrada em cloreto de sódio (iões Cl
-
, Na

+
), 

além de outros sais. A composição da água dos oceanos varia pouco, no 

que diz respeito aos seus constituintes existentes em concentrações 

elevadas, e por isso o pH da solução mantem-se praticamente constante. 

Já nas águas dos rios, os principais solutos são o anião 

hidrocarbonato / carbonato (HCO3
- 
/ CO3

2-
) e o catião Ca

2+
, variando de 

local para local. Quanto às águas dos lagos, há variações enormes 

quanto ao nível de concentrações de solutos. Os lagos de montanha, 

com altitudes elevadas, são constituídos, em geral, por água em que a 

concentração de sais dissolvidos pode ser apenas de 0,01%. Em 

contraste, há lagos de águas com maior salinidade que a dos oceanos! 

Adaptado de: Saraiva P. (2003). Águas minerais e de abastecimento 

público – acidez e basicidade das águas. Seminário de Química 

 

 

 

Mas afinal a água não é neutra? As soluções aquosas naturais não 

deveriam ser neutras? Então, qual será o carácter químico destas soluções 

aquosas? Porquê? 
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Vamos investigar? 

 

 

 

1.  Prevejam as respostas para as questões colocadas. 

 

2. Pesquisem no vosso manual respostas para as questões. 

 

3. Respondam às questões e confrontem as respostas com as vossas previsões. 

 

4. Discussão em Turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Expliquem o papel importante que a água do nosso planeta tem, como regulador 

do clima na Terra, referenciando o “efeito de estufa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agora individualmente reflete sobre a tarefa que acabamos de realizar. 

 Indica o que aprendeste com a realização desta Tarefa, e o que gostavas de ter 

aprendido mais sobre o assunto desenvolvido. 

 

 Indica o que achaste mais interessante nesta Tarefa. 

 

 Indica se tiveste dificuldades na realização da Tarefa. Em caso afirmativo indica 

quais. 

 

 

 

 

 
BOM TRABALHO !! 

Vão mais além… 

REFLETE 
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Tarefa 2 – Na rota dos grandes cientistas 

 

 

 

Para comemorar o Ano Internacional da Química, a Sociedade 

Portuguesa de Química (SPQ) conjuntamente com o canal de televisão 

Ciência em Notícia (TCN) estão a aceitar propostas para uma série de 4 

documentários, que irão para o ar sobre o tema “Na rota dos grandes 

cientistas”. 

A particularidade desta ação é que apenas serão aceites propostas de 

estudantes do ensino secundário, de forma a promover a química junto dos 

jovens. 

A submissão de propostas pelos alunos, deverá ter em conta cientistas 

que se tenham notabilizado no estudo de ácidos e bases ao longo dos tempos. 

Um júri selecionará 4 documentários, que não só irão para o ar, como 

o próprio autor irá apresentar o seu próprio documentário. 

 

 

 

 

Supõe agora que os documentários eleitos foram sobre os 4 Cientistas seguintes. 

 

 
 

 

 

Cada grupo vai escolher um cientista sobre o qual vai desenvolver o seu trabalho. 

 

 

 

1. Indiquem o Cientista escolhido pelo grupo. 

 

2. Indiquem algumas palavras chave que utilizariam se fossem pesquisar na 

Internet. 
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Imaginando que o resultado da vossa pesquisa são os textos que vos foram dados e 

consultando o vosso manual, 

 

3. Refiram quais os principais aspetos que acham importantes focar no vosso 

documentário. 

 

4. Elaborem um resumo sobre o cientista escolhido, para a submissão da vossa 

proposta. 

 

5. Apresentem à turma o vosso resumo e discutam as vossas ideias. 

 

 

 

 

 

 

6. Suponham que têm o ácido HA (aq) e a base BOH (aq). 

Para cada uma das substâncias representem a(s) equações químicas envolvida(s), 

segundo a teoria de Arrhenius e segundo a teoria de Bronsted-Lowry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora individualmente reflete sobre a tarefa que acabamos de realizar. 

 Indica o que aprendeste com a realização desta Tarefa. 

 

 Indica o que achaste mais interessante nesta Tarefa. 

 

 Indica se tiveste dificuldades na realização da Tarefa. Em caso afirmativo indica 

quais. 

 

 

 

BOM TRABALHO !! 

Vão mais além… 

REFLETE 
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Tarefa 3 – “Força” de Ácidos e Bases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já todos, alguma vez, ouvimos estas frases de alerta e aviso. 

Mas porquê? Que tipo de substâncias são estas? 

E o que se entende por “Forte”? 

Vamos explorar o assunto? Anda daí! 

 

Não te queimes! 

Podes preparar soluções para 

desentupir canos, mas são soluções 

fortes, corrosivas! 

N

ã

o

 

t

e

 

q

u

e

i

m

e

s

!

 

É

 

u

m

 

d

e

s

e

n

t

u

p

i

d

o

r

 

d

e

 

c

Cuidado!! 

Ao prepares a solução de desinfeção, 

lembra-te que se trata de um ácido 

forte! 

N

ã

o

 

t

e

 

q

u

e

i

m

e

s

!
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1. Indiquem quais as substâncias referidas nos dois exemplos. 

 

2. Escrevam as equações químicas que traduzem as reações das substâncias 

referidas com água. 

 

3. Representando as respetivas constantes de equilíbrio, o que podem concluir 

quanto à “força” destas substâncias? (consultem o vosso manual) 

 

4.  Respondam agora, cientificamente, à pergunta inicial: O que se entende por 

substância “Forte”? 

 

5. Apresentem à turma as vossas conclusões e discutam as vossas ideias. 

 

 

 

 

 

 

6. Suponham agora que têm o ácido acético, CH3COOH (aq) e o amoníaco NH3 

(aq). 

Representem as respetivas equações químicas e constantes de equilíbrio que 

traduzem as reações destas substâncias em água. 

Prevejam que tipo de substâncias se tratam: muito ou pouco “Fortes”?  

 

 

 

 

 

Agora individualmente reflete sobre a tarefa que acabamos de realizar. 

 Indica o que aprendeste com a realização desta Tarefa. 

 

 Indica o que achaste mais interessante nesta Tarefa. 

 

 Indica se tiveste dificuldades na realização da Tarefa. Em caso afirmativo indica 

quais. 

 

 

 

BOM TRABALHO !! 

 

REFLETE 

Vão mais além… 



136 

 

 

 

Tarefa 4 (Role Play) 
 

 

ÁGUA – Um Tesouro cada vez mais escasso… 

 

 

 

 

Num conselho situado na orla costeira, são apresentados à assembleia 

municipal 3 projetos para a construção de uma fábrica, com diferentes 

finalidades. Os responsáveis dos projetos vão defendê-los perante a 

assembleia. Uma Organização Não Governamental (ONG) foi 

convidada para fazer uma breve apresentação sobre: Água e 

sustentabilidade ambiental. 

 

 

 

Breve descrição da tarefa: 

Vamos realizar, em turma, uma discussão coletiva onde cada grupo vai defender 

um dos projetos, para que no final possam votar na proposta que vos parecer mais 

sustentável a nível ambiental. 

O “papel” que cada grupo vai desempenhar é atribuído e são fornecidos textos 

para lerem e analisarem, de modo a que possam participar ativamente na defesa do 

vosso ponto de vista. Para cada situação devem dar ênfase às vantagens e desvantagens 

da posição que defendem. 

 

 

Papéis a desempenhar 

A – Membro de uma Organização de Sustentabilidade Ambiental 

Uma Organização Não Governamental (ONG) foi convidada a estar presente, com o 

objetivo de alertar sobre as vantagens e os inconvenientes, de cada um dos projetos de 

construção que for apresentado. 

B – Diretor Geral de uma empresa de Águas Engarrafadas 

Uma empresa de águas engarrafadas pretende obter autorização para a Construção de 

uma Fábrica para a dessalinização da Água do Mar, tornando-a potável e comerciável.  

C – Gestor de uma empresa Elétrica 

Uma empresa elétrica pretende obter autorização para a Construção de uma central 

hidroelétrica para aumentar a produção de energia elétrica na região, evitando a 

dependência de fornecimentos externos. 
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D – Representante de um Instituto de Investigação Ambiental 

Com a Construção de uma unidade de investigação, o Instituto pretende desenvolver 

projetos em benefício da sustentabilidade ambiental. 

E – Moderadores da Discussão 

Definem a estratégia a seguir para moderar a discussão, de forma que todos tenham o 

mesmo tempo de apresentação e que todos possam responder às questões colocadas.  

 

 

Preparação da participação na discussão (35 min) 

Grupo A1, A2, A3: 

 Cada um dos 3 grupos vai preparar e discutir as ideias principais para cada proposta 

(A1 – Proposta B, A2 – Proposta C, A3 – Proposta D), escrevendo as principais 

vantagens e desvantagens que considerarem pertinentes alertar a assembleia. 

Grupos B, C, D: 

 Em grupo, discutam as vossas ideias e preparem a discussão tendo em conta 

diferentes fases: 

 Argumentos que permitem defenderem a vossa proposta (escrevam os principais 

argumentos que vão utilizar para defenderem a vossa posição). 

 Questões a colocar aos representantes das outras propostas (registem possíveis 

questões para colocarem aos outros intervenientes de forma a clarificar as 

respetivas posições). 

 Questões que vos podem colocar (preparem-se para as questões que vos podem 

ser colocadas). 

Grupo E1, E2: 

 Um grupo (E1) vai definir a estratégia a seguir para moderar a discussão, de forma 

que todos intervenham de forma equitativa.  

Outro grupo (E2) vai elaborar questões sobre todas as propostas para colocarem em 

discussão na assembleia. 

 

 

Participação na discussão (30 min) 

Após a preparação e antes de se dar inicio à discussão, são selecionados por grupo, um 

elemento que vai apresentar cada uma das fases elaboradas, sendo um elemento do grupo 

E1 e um do grupo E2, os moderadores. 

 

 

Votação da proposta (15 min) 

Antes de se iniciar a votação, cada grupo, com base nos seus registos e nos argumentos 

apresentados durante a discussão, apresenta as suas conclusões à turma, utilizando 

linguagem cientificamente correta, (ex.: podem elaborar uma ata). No final, todos votam 

num dos projetos, o que vos parecer melhor tendo em conta a sustentabilidade ambiental. 
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Agora individualmente reflete sobre a tarefa que acabamos de realizar. 

 Indica o que aprendeste com a realização desta Tarefa. 

 

 Indica o que achaste mais interessante nesta Tarefa. 

 

 Indica se tiveste dificuldades na realização da Tarefa. Em caso afirmativo indica 

quais. 

 

 

 

BOM TRABALHO !! 

 

 

REFLETE 
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Tarefa 5 – Atividade Laboratorial AL 2.3 

 

 
 

Líquidos “Perigosos” 

Numa estrada pavimentada ocorreu o despiste de um camião que 

transportava ácido clorídrico. Parte da sua carga fluíu para um lago de 

água não poluído. A ficha técnica, que acompanhava o produto, ficou 

destruída, pelo que não se conhece a concentração do ácido derramado. 

Imediatamente, foram chamados especialistas para investigarem 

soluções para minimizar as consequências deste acidente. 

 

 

 

Quais as consequências deste acidente? 

1. Identifiquem possíveis consequências deste acidente. 

 

2. Prevejam soluções possíveis para anular as consequências apresentadas. 

 

3. Planifiquem, em grupo, uma atividade laboratorial que vos permita determinar a 

concentração do ácido derramado. 

 

4. Descrevam os cuidados de segurança que devem ter durante a atividade que 

planearam. 

 

5. Construam uma tabela que vos permita registar todos os resultados que esperam 

obter. 

 

6. Realizem a atividade laboratorial. 

 

7. Utilizando uma folha de papel milimétrico representem graficamente os registos 

obtidos. 

 

8. Determinem, no gráfico que traçaram, o ponto de equivalência. 

 

9. Esquematizem a equação que representa a reação que acabaram de realizar 

laboratorialmente. 

 

10. Determinem a concentração molar da amostra que utilizaram. 
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11. Se fossem um dos especialistas já tinham dados para solucionar o problema. 

Então, imaginando que se tinham derramado 100 L de ácido clorídrico, como 

poderiam anular o efeito prejudicial para a água do lago? 

 

 

12. Indiquem, justificando, como deverão eliminar os resíduos provenientes dos 

ácidos e bases com que trabalharam no laboratório. 

 

 

 

 

 

 

Agora individualmente reflete sobre a tarefa que acabamos de realizar. 

 Indica o que aprendeste com a realização desta Tarefa. 

 

 Indica o que achaste mais interessante nesta Tarefa. 

 

 Indica se tiveste dificuldades na realização da Tarefa. Em caso afirmativo indica 

quais. 

 

 

 

 

 

BOM TRABALHO !! 

 

 

 

 
 

REFLETE 

Vão mais além… 
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TEXTOS DE APOIO ÀS TAREFAS 
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Tarefa 2 

Na rota dos grandes cientistas 
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Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 1793) 

Antoine Lavoisier, químico francês, é 

considerado o “pai” da Química moderna. A sua 

abordagem foi sempre de cariz experimental, com 

cuidadosas planificações, sendo as medições 

efetuadas com precisão e rigor. 

Entre as suas maiores descobertas e 

contribuições para a Química estão a Lei de 

Lavoisier, conhecida como “Lei de Conservação das 

Massas”: "Num sistema químico fechado, em reação, a massa total dos reagentes é 

igual à massa total dos produtos da reação". Filosoficamente falando, esta lei, é 

conhecida como “Na natureza, nada se cria , nada se perde; tudo se transforma”. 

Em 1789, lançou o Tratado Elementar de Química (“Traité Élémentaire de 

Chimie”) no qual forneceu uma nomenclatura moderna para 33 elementos, listagem 

de todos os elementos químicos conhecidos na altura que, segundo o conceito correto 

de hoje, são na verdade substâncias. A nomenclatura que criou, para as substâncias 

químicas, é semelhante à que ainda hoje se utiliza, tendo surgido os compostos de 

oxigénio, enxofre e fósforo. 

É também Lavoisier que chega á conclusão de que a água é uma substância 

composta formada por hidrogénio e oxigénio. Para a época foi surpreendente, pois a 

água era tida como substância simples, ou seja impossível de se decompor. 

Lavoisier, acreditava que era possível identificar o princípio constituinte dos 

ácidos e bases, afirmando que havia um ácido universal do qual derivavam todos os 

outros mas depressa substitui essa teoria, sugerindo uma substância que tinha o papel 

de formadora de ácidos. A partir dos seus estudos sobre a formação do ácido 

carbônico pela combustão do carvão e do diamante, assim como as dos ácidos 

sulfúrico e fosfórico pelo enxofre e fósforo, respetivamente, levaram-no a acreditar 

na existência de um princípio acidificante. Ao longo de 1777, após várias 

experiências, Lavoisier, concluiu que os ácidos eram em grande parte constituídos 

por "ar" e eram diferenciados pela adição de "princípios" característicos de cada 

ácido. 
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Numa memória (1781), Lavoisier escreve que o "ar eminentemente 

respirável" entra na constituição de muitos ácidos, podendo ser o princípio 

acidificante. Assim Lavoisier propôs chamar-lhe oxigénio (formador de ácidos – do 

grego oxy que significa “ácido”, e gen, “gerador ou produtor”) e estendeu a aplicação 

da teoria do oxigénio aos ácidos, descobrindo também que há ácidos relacionados 

que só variam na proporção de oxigénio que contêm, e quanto maior o teor em 

oxigénio, mais fortes. 

Lavoisier foi o primeiro cientista a afirmar que a acidez estava relacionada a 

um constituinte presente na estrutura dos ácidos, o oxigénio, pelo que os ácidos 

seriam “óxidos aquosos”. Os estudos que realizou na análise quantitativa de 

oxiácidos e alguns ácidos orgânicos (como o acético) revelou que todos os ácidos 

continham na sua constituição oxigénio. No entanto, não era o caso, por exemplo, do 

ácido clorídrico. 

A definição de Lavoisier foi mantida como absoluta por mais de 30 anos até 

1810, quando começaram a aparecer novas abordagens para tentar explicar os casos 

de ausência de oxigénio como o do ácido clorídrico. 

Com a sua morte, durante a Revolução Francesa, alguns trabalhos na área de 

fisiologia, envolvendo a respiração e a transpiração foram interrompidos. 

 

 

 

Referências 

https://en.wikiversity.org/wiki/Acid-base_equilibrium 

http://pt.wikibooks.org/wiki/Categoria:Livro/Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_Qu%C3%ADm

ica 

http://www.fem.unicamp.br/~em313/paginas/person/lavoisie.htm 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier 

http://www.explicatorium.com/Antoine-Lavoisier.php 

http://www.infoescola.com/biografias/antoine-lavoisier/ 

http://www.cdcc.usp.br/quimica/galeria/lavoisier.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1cido-base 
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https://en.wikiversity.org/wiki/Acid-base_equilibrium
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Svante Arrhenius (1859 – 1927) 

Svante Arrhenius, em 1887, publicou a Teoria 

Química dos Eletrólitos com hipóteses como a de 

que os eletrólitos eram constituídos por moléculas 

ativas e inativas. Contudo, apenas as ativas 

conduziam eletricidade, que eram na realidade os 

eletrólitos. As moléculas poderiam decompor-se 

assim que dissolvidas em água formando os 

eletrólitos.  

Definiu coeficiente de atividade e que a lei 

da ação das massas poderia ser aplicada às reações iônicas, os iões poderiam ser 

formados sem a necessidade de corrente elétrica e os iões poderiam movimentar-se 

sem a ação do campo elétrico. 

Arrhenius definiu ácido como sendo um composto que contém hidrogénio e 

reage com a água para formar iões hidrogénio. O ácido clorídrico (HCl) é um ácido 

de Arrhenius, pois liberta iões H
+
 quando dissolvido em água. Já o metano (CH4) não 

é um ácido pois não liberta os iões hidrogénio na água. 

Como base, Arrhenius definiu como sendo um composto que produz iões 

hidróxido na água. O hidróxido de sódio (NaOH) é uma base de Arrhenius, porque 

quando dissolvida, ficam iões OH
-
 em solução. Assim, a amónia também se enquadra 

nessa definição, pois os iões OH
- 
são produzidos pela reação com a água: 

NH3(aq) + H2O (l)              NH4
+
(aq) + OH

-
 (aq) 

Arrhenius supôs que bases iónicas como o NaOH e KOH fossem dissociadas, 

produzindo o ião hidróxido apenas quando dissolvidas em água.  Contudo, 

atualmente, sabemos que os compostos iónicos existem na forma de iões mesmo nos 

cristais. O sódio metálico quando reage com a água, embora produza iões OH
-
 não 

conta como base de Arrhenius, porque se trata de um elemento e não de um 

composto como requerido pela definição.  

A partir da teoria de Arrhenius e lei de ação das massas, determinou-se a 

constante de dissociação da água pura, sendo Arrhenius, em 1887, o primeiro a 

fazer essa determinação a partir de cálculos do grau de hidrólise do acetato de sódio. 
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Através do desenvolvimento da teoria de dissociação eletrolítica de 

Arrhenius, foi possível explicar a condutividade elétrica das soluções, teve ampla 

aplicação em vários campos. Das primeiras aplicações, constam a lei de diluição de 

Ostwald e a equação de Nerst, que relaciona a força eletromotriz das pilhas com a 

concentração de iões.  

Mas, apesar de todos esses avanços, estava restrita à  água sendo, em alguns 

casos, possível estender a outros solventes. A teoria de Arrhenius foi um sucesso 

para explicar as reações ácido base em meio aquoso, mas não incluía as reações 

semelhantes que ocorriam em solventes não aquosos.  

 

 

 

Referências 

https://en.wikiversity.org/wiki/Acid-base_equilibrium 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1cido-base 
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Johannes Bronsted (1879 – 

1947) 

Em 1923, independentemente, 

dois químicos, J. N Bronsted em 

Copenhague e J. M. Lowry em 

Cambridge, propuseram que um ácido 

fosse definido, simplesmente, como 

qualquer substância capaz de doar um 

protão a outra substância. Uma base, qualquer substância capaz de receber um protão 

de outra substância. Em resumo, um ácido é um doador de protões e uma base é um 

recetor de protões. A reação de neutralização seria uma transferência de protões entre 

um ácido e uma base, conforme a equação abaixo:  

AH + B   BH + A 

Exemplo: HCl + NH3  NH4
+
 + Cl

-
 

Essa teoria recebeu o nome de Teoria de Bronsted-Lowry. Em qualquer 

equilíbrio ácido-base (tanto a reação direta quanto a inversa) envolve transferência de 

protão. 

Para a reação de um ácido (HX) com a água, 

HX(aq) + H2O(l)  X
-
(aq) + H3O

+
(aq) 

na reação direta, HX doa um protão para a H2O. Consequentemente, HX é um ácido 

de Bronsted-Lowry, e H2O é uma base de Bronsted-Lowry. Na reação inversa, o ião 

H3O
+
 doa um protão para o íon X

-
, logo H3O

+
 é o ácido e X

-
 é a base. Um ácido e 

uma base como HX e X
-
, que diferem apenas na presença ou ausência de um protão, 

são chamados par ácido-base conjugado. Cada ácido tem uma base conjugada, 

formada pela remoção de um protão de um ácido. Por exemplo, OH
-
 é a base 

conjugada de H2O, e X
-
 é a base conjugada de HX. Analogamente, cada base tem 

associada a ela um ácido conjugado, formado pela adição de um protão à base. 

Assim, H3O
+
 é o ácido conjugado de H2O e HX é o ácido conjugado de X

-
. Quanto 

mais forte for um ácido, tanto mais fraca é a sua base conjugada e quanto mais forte 

a base, mais fraco o seu ácido conjugado. 

Exemplo: HNO2(aq)  +  H2O(l)        NO2
-
 (aq)   +   H3O

+
 (aq) 

ácido   base  base conjugada       ácido conjugado 
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Thomas Martin Lowry (1874 – 1936) 

Químico inglês estudou Química no Central 

Technical College, em Londres, onde trabalhou durante 

17 anos (1896 – 1913) como assistente de Henry 

Armstrong, conceituado químico, também inglês, a 

quem a Química Orgânica e o comportamento iónico em 

soluções aquosas despertavam um especial interesse. 

Como físico-químico Lowry, interessou-se pela 

atividade ótica de certos compostos. Em 1898, descreve 

pela primeira vez, o fenómeno que denominou de mutarrotação, em que um 

composto oticamente ativo varia o seu poder rotatório com o tempo. Alguns anos 

mais tarde, comprovou experimentalmente que existe uma relação entre o poder de 

rotação ótica de determinados componentes e o comprimento de onda da luz que 

atravessa essas mesmas substâncias, tendo seido publicado em 1935, Optical 

Rotatory Power. 

Lecionou Química no Westminster Training College (1906), chefiou o 

Departamento de Química do Guy's Hospital Medical School (1913), foi eleito 

membro da Royal Society (1914) e, em 1920, tornou-se no primeiro professor 

catedrático a ter a seu cargo uma cadeira de Físico-Química, na Universidade de 

Cambridge.  

Lowry ao estudar as variações de rotação ótica causadas pelas reações ácido-

base, em 1923, acaba por formular, em simultâneo mas independentemente de 

Bronsted, a sua teoria sobre ácidos e bases. Esta teoria protónica assumiria, mais 

tarde, os nomes dos dois cientistas, ficando conhecida como teoria de Brönsted-

Lowry. 

A teoria anteriormente reconhecida, a teoria de Arrhenius, apesar de bem útil, 

era limitada a soluções aquosas. Já a teoria criada por estes  dois químicos era muito 

mais abrangente. Assim, Lowry chegou às mesmas conclusões que Bronsted: ácidos 

são dadores de protões e bases são substâncias aceitadoras de protões. Logo, em 

virtude da concomitância das proposições de ambos os cientistas, esta teoria acerca 
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dos ácidos e bases que se baseia na transferência de protões é conhecida como teoria 

de Bronsted-Lowry.. 

 

 

É importante verificar que um ácido de Bronsted-Lowry não perde um protão 

simplesmente. Ele deve estar na presença de uma substância que atue como base, 

para que, possa doar o seu hidrogênio ácido, ou seja, ocorra a transferência do ácido 

para a base. Portanto, um ácido de Bronsted-Lowry só pode comportar-se como tal se 

houver outra substância no meio reacional que se possa comportar como base. 

Exemplo de uma reação ácido-base que não ocorre em meio aquoso e segue a 

definição de Bronsted-Lowry, é a reação entre o ácido clorídrico (HCl) e o amoníaco 

(NH3): 

HCl + NH3  NH4
+
 + Cl

-
 

Quando se tem um ácido, HX com a água, 

HX(aq) + H2O(l)  X
-
(aq) + H3O

+
(aq) 

o ácido HX doa um protão, ficando para trás uma substância, X
-
, que pode atuar 

como uma base. Da mesma forma, quando H2O age como uma base, é gerado o ião 

H3O
+
, que pode atuar como um ácido. Um ácido e uma base como HX e X

-
, que 

diferem apenas na presença ou ausência de um protão, são chamados par ácido-base 

conjugado. Cada ácido tem uma base conjugada, formada pela remoção de um protão 

de um ácido. Quanto mais forte for um ácido, tanto mais fraca é a sua base conjugada 

e quanto mais forte a base, mais fraco o seu ácido conjugado. 

Exemplo: NH3(aq) +  H2O(l)       NH4
+
 (aq)  +  OH

-
(aq) 

base           ácido   ácido conjugado      base conjugada 

 

 

 

Referências 

https://en.wikiversity.org/wiki/Acid-base_equilibrium 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1cido-base 

http://www.infopedia.pt/$martin-lowryv in Língua Portuguesa Porto: Porto Editora, 2003-2015.  
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Tarefa 4 – Role Play 

ÁGUA – Um Tesouro cada vez mais escasso… 
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GRUPO A 

 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PRESERVARMOS A ÁGUA… 
 

É sabido que a Água é essencial à vida na Terra. Sem água nenhuma espécie vegetal 

ou animal, incluindo o ser humano, poderia sobreviver. Cerca de 70% da nossa 

alimentação e do nosso próprio corpo são constituídos por água. 

Infelizmente, apesar de ser o composto mais abundante no planeta, a água hoje é um 

bem escasso. Menos de 0,01% do volume total de água existente na Terra está 

disponível para ser usada pelo ser humano. De facto, a maior parte da água não pode 

ser consumida pois é salgada ou encontra-se sob a forma de gelo, pelo que nos resta a 

água vinda dos rios, lagos e aquíferos subterrâneos. Além disso, 70% dessas águas 

subterrâneas encontram-se a grandes profundidades, dificultando a sua utilização 

económica. 

De década para década, as questões relacionadas com a água disponível têm-se 

agravado, revelando uma preocupação com múltiplas vertentes. Pensando no ciclo 

natural da água (…) o ser humano foi introduzindo um elo que altera o equilíbrio 

global e que apresenta duas facetas: os níveis de consumo de água e a poluição da 

mesma. 

A nível de consumo, o aumento da procura de água, não só à superfície como 

também no subsolo, devido a fatores como o estilo de vida dos cidadãos dos países 

desenvolvidos, tem levado à sobre-exploração de “depósitos” que podem levar muito 

tempo a recuperarem para, assim, reequilibrarem o ciclo da água. 

Segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), menos da metade da 

população mundial tem acesso à água potável. 

A irrigação corresponde a 73% do consumo de água, 21% vai para a indústria e 

apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. 

Às modificações na quantidade de água disponível (…) soma-se a faceta (…) 

poluição. A contaminação das águas que são devolvidas pelo ser humano ao meio 

recetor (rios, mar ou solo) tem tomado a forma de esgoto doméstico (detergentes), 

poluição industrial (vários produtos químicos) e agrícola (pesticidas e fertilizantes). 

Quando se fala de gestão dos recursos hídricos, o trinómio água-ambiente-saúde 

deve, assim, estar lado a lado. Daí a importância do controlo da qualidade da água 

que consumimos todos os dias. Nesse sentido, as análises à água para o nosso 

consumo são sempre realizadas em dois pontos: na fonte onde é captada e à saída das 

torneiras (tendo a água, entretanto, passado por uma estação de tratamento de águas 

(ETAR). 

A classificação da qualidade da água é feita de acordo com uma série de parâmetros 

para os quais existem: 
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 Valores Máximos Recomendáveis (VMR), para que a água possa ser 

considerada em ótimas condições; 

 Valores Máximos Admissíveis (VMA), acima dos quais a água deve ser 

considerada imprópria para consumo. 

Em suma, o aumento exponencial do consumo aliado à crescente adição de 

substâncias estranhas e tóxicas aos recursos hídricos, têm feito diminuir a quantidade 

de recursos hídricos disponíveis e, consequentemente, tem crescido a necessidade de 

se pensar em novas opções de gestão, a nível local, regional e global, deste bem tão 

precioso e nem sempre suficientemente valorizado. 

 

 

Pegada Hídrica 

Portugal tem uma das mais elevadas “pegadas 

hídricas” por habitante do mundo (em inglês, 

“water footprint”). 

Entre os seis países que têm a mais elevada 

pegada hídrica (de um total de 140) estão cinco 

da região Mediterrânica: Grécia, Itália, Espanha 

e Chipre, além de Portugal. 

A pegada hídrica de um país é um conceito relativamente recente, mas cada vez mais 

importante, sempre que falamos em escassez de água.  

Define-se como o volume total de água usado globalmente para produzir os bens e 

serviços consumidos pelos seus habitantes, tanto em território nacional como no 

estrangeiro, no caso dos bens importados. 

A World Wildlife Fund (WWF) estima que, em Portugal, a utilização de água seja 

aproximadamente de 52 m³/pessoa/ano, variando entre 130 litros e mais de 290 

litros. 

De acordo com o Relatório da Pegada Hídrica em Portugal 2010 (WWF), cada 

habitante do nosso País é responsável pela utilização de 2.264m3/ano. Mais de 80% 

desse valor diz respeito à produção e consumo de produtos agrícolas, e mais de 

metade corresponde à importação de bens para consumo – ou seja, 54% da pegada 

hídrica em Portugal é externa. 

A pouca eficiência do sector agrícola nacional, a dependência dos bens agrícolas que 

importamos (principalmente de Espanha), e as diferenças geográficas internas, com 

problemas de escassez de água a sul, são as principais causas da elevada pegada 

hídrica nacional. 

Com a escassez de água cada vez maior no nosso país, é necessário tomar algumas 

medidas urgentes de poupança de água. Cada um de nós tem a responsabilidade de 

poupar água no seu dia-a-dia. 

 

Veja o Relatório da Pegada Hídrica em Portugal em: 

http://assets.panda.org/downloads/pegada_hidrica_pt2010.pdf 

 

http://assets.panda.org/downloads/pegada_hidrica_pt2010.pdf
http://assets.panda.org/downloads/pegada_hidrica_pt2010.pdf
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Adaptado de http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/agua/mais-informacao-1/sobre-a-

importancia-de-preservarmos-a-agua 

  

http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/agua/mais-informacao-1/sobre-a-importancia-de-preservarmos-a-agua
http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/agua/mais-informacao-1/sobre-a-importancia-de-preservarmos-a-agua
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GRUPO B 

 

A Importância Do Mar 

Publicado em Setembro 29, 2013 por Jose Matias  

 

O Mar, que ocupa cerca de 71% da superfície da Terra, tem uma importância 

enormíssima na vida na Terra. Basta dizer que 70% do oxigénio existente na Terra 

é produzido pelo fitoplâncton marítimo – e todos sabemos da importância do 

oxigénio, para a vida. 

O Mar tem uma importância fundamental e decisiva no clima que rodeia a Terra – as 

nuvens são formadas fundamentalmente pela água do Mar evaporada e depois 

filtrada e transformada em água doce. E todos nós sabemos qual a importância da 

água doce na vida da Terra.  

Portanto, o Mar regula a vida na Terra! 

Desde a Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII, que o homem 

tem consumido recursos naturais a uma velocidade estonteante, sem a preocupação 

da rentabilização, nem preocupações ecológicas e sem grandes critérios. O ambiente 

foi todo posto em causa – nem o próprio Mar escapou a essa voragem 

transformadora provocada pela revolução tecnológica e produção descontrolada, que 

tudo poluiu. 

A população a nível mundial tem crescido a um ritmo galopante. (…) a população 

mundial atingiu a soma astronómica de 7000 milhões de habitantes! Os recursos da 

Terra começaram, por isso, a escassear. Foi então que o homem começou a olhar 

para o mar e viu nele possivelmente aquilo que não tinha visto antes. Percebeu que o 

Mar tem uma extensão muito superior à da terra e que muitos segredos tem ainda 

guardados e inexplorados. 

Portugal, como país virado para o Oceano Atlântico, (…) com uma zona marítima 

exclusiva cerca de 20 vezes superior à do território continental, tem todas as 

condições estratégicas, e algum know how, para vir a dar ainda muito ao mundo. 

Aliás, sou adepto, tal como muitos outros, de que o Mar é, e vai ser, a grande aposta 

de Portugal para sairmos da infeliz situação económica em que nos encontramos.  

Esperemos que entretanto a sociedade civil seja fortemente mobilizada e aliciada a 

intervir e a contribuir com a sua criatividade e conhecimentos parcelares para este 

Grande Projeto Nacional de aproveitamento das potencialidades do Mar, de uma 

forma sustentável e ecológica. Cabe, por isso, às Entidades Governamentais 

respetivas, um papel central de regulamentação, definição de estratégias e de áreas de 

atividade, de gestão, mobilização, etc.. Pretende-se que, a partir de um Grande 

Projeto Nacional, seja possível atrair grandes investimentos internacionais, 

necessários para lhe dar dimensão e projeção internacional. 

Dito isto, só devemos esperar que o aproveitamento do potencial marítimo seja feito 

de uma forma ecológica e sustentável, preservando essa enorme riqueza – o Mar – 

que é a base da sustentabilidade da vida na Terra. 

 

Adaptado de http://www.josematias.pt/eletr/a-importancia-do-mar/ 

http://www.josematias.pt/eletr/a-importancia-do-mar/
http://www.josematias.pt/eletr/a-importancia-do-mar/
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Adaptado de: 

Revista Economia e Sociologia, nº 81, pp.131-152, Évora, 2006 

“A gestão económica da água na agricultura: perspetivas de utilização no Alentejo” 

de 

Rui Fragoso e Carlos Marques 

 

(…)A dessalinização de águas marinhas e salobras é outra alternativa para aumentar 

a oferta de água, que tem crescido rapidamente, mas ainda só representa 1% da água 

consumida no Mundo. Apesar das melhorias registadas no processo de eliminação 

dos sais da água, continua a ser uma tecnologia bastante dispendiosa. No entanto, 

segundo Cánovas Cuenca (1997), a dessalinização de águas salobras mediante 

osmose inversa constitui uma opção vantajosa para o abastecimento de alguns 

regadios (…). 

(…) Os benefícios ambientais são também consideráveis, porque diminuem os 

problemas de alagamento e de salinização dos solos, que em muitos casos levam à 

diminuição da sua produtividade e ao consequente abandono do regadio. No entanto, 

muitas destas obras implicam custos de investimento substanciais comparáveis aos 

de novas infra-estruturas, por isso é necessário confrontar os custos adicionais das 

obras de melhoria e reabilitação com os benefícios esperados. 

 

 

 

Retirado de: 

Exame Nacional de Fisica e Quimica A 

11º/12º Anos de Escolaridade 

Prova 715, 2ª Fase, V1, 2009 

 

“A maior parte da água na Natureza está já contaminada – pelo sal. Este 

simples facto torna essa água completamente inútil para os organismos em terra, uma 

vez que, mesmo para a maior parte dos fins industriais, a água do mar é demasiado 

corrosiva. 

Para satisfazer a necessidade e a procura crescentes de água, o ideal seria, 

obviamente, aumentar a quantidade total de água doce disponível para o consumo 

humano. Poderemos, assim, redimir a água do mar e fazer com que ela nos sirva 

diretamente? 

A resposta é afirmativa, mas a um preço que é, na maior parte dos casos, 

completamente proibitivo. A remoção dos sais da água do mar ou da água salobra – 

um processo designado por dessalinização fornece menos de 0,2% da água doce 

utilizada no globo. 

O método mais antigo e mais simples de dessalinização é a destilação, sendo 

realizado, em larga escala, apenas em países cuja necessidade desesperada de água 

está associada a uma economia relativamente abastada. A primeira de todas as 

unidades de dessalinização, construída no mar Vermelho, para abastecer os navios 

coloniais britânicos, utilizava este método, continuando ainda hoje, depois de vários 

melhoramentos introduzidos, a fornecer uma parte considerável da água 

dessalinizada do mundo. 

O principal método alternativo de dessalinização fornece água potável a 

menos de metade do custo, verificando-se, contudo, que o método de remoção dos 
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sais utilizado nessa técnica de dessalinização não é suficientemente eficaz, o que 

torna a técnica passível de ser utilizada apenas na purificação de água salobra.” 

Philip Ball, H2O– Uma Biografia da Água, Temas e Debates, 2002 (adaptado) 

 

GRUPO C 

 

RECURSOS HÍDRICOS PROGRAMA NACIONAL PARA O USO 

EFICIENTE DA ÁGUA, Implementação 2012 - 2020 
 

(…) Outro fator que torna essencial a racionalização do uso da água é a consciência 

crescente da conexão indissociável entre água e energia e a necessidade de uma 

abordagem integrada na preservação destes recursos para uma sustentabilidade 

duradoura.  

A água é necessária para a produção de energia e a energia é indispensável para a 

produção de água para consumo humano e para utilização nos setores produtivos 

(captação de água, processamento, distribuição e utilização final, requerem 

eletricidade). 

A intrínseca interdependência entre energia e água torna-se mais complexa à medida 

que o crescimento económico, o aumento da população, a crise energética e os 

impactos das alterações climáticas se intensificam. (…) 

(Retirado de Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - PNUEA, Junho 2012, 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.) 

 

Central Hidroelétrica 

As centrais hidroelétricas localizam-se normalmente nos leitos dos rios ou em zonas 

onde as águas desaguam em superfícies líquidas naturais ou artificiais.  

Numa central hidroelétrica ocorrem várias transformações de energia. Quando as 

comportas da barragem abrem, a energia potencial gravítica da água armazenada na 

albufeira é transformada em energia cinética. Já na central, a energia cinética da água 

é transferida para as pás das turbinas, fazendo-as mover e estas, por sua vez, acionam 

os ímanes dos geradores elétricos. Estes transformam energia mecânica em energia 

elétrica que, posteriormente, é transportada para os diferentes locais, através das 

linhas de transporte. 

A tecnologia das centrais hidroelétricas encontra-se, atualmente, bem desenvolvida, 

pois possibilita a produção de energia elétrica a partir de energia hidráulica, de modo 

fácil, barato e pouco poluente. 

No entanto, nem todos os locais são adequados para a construção de barragens, pois 

a construção destas vai interferir no ecossistema existente. Grandes áreas de terreno, 

que podem ser de interesse agrícola ou arqueológico, ficam submersas, a temperatura 

da água altera-se, as migrações de peixes ao longo do rio são muito dificultadas ou 

mesmo impedidas, entre outras. 
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Deste modo, antes de ser decidido o local para a implantação de uma barragem, deve 

ser feito um estudo completo e rigoroso do impacte ambiental. 

(Retirado de http://www.infopedia.pt/$central-hidroelectrica) 

Energia hídrica vantagens e desvantagens 

A energia hídrica é um dos mais antigos aproveitamentos energéticos a grande 

escala e está enquadrada como uma energia renovável. 

A produção de energia hídrica é principalmente efetuada através de centrais 

hidroelétricas, que estão associadas a barragens de grande ou média capacidade, que 

represam a água dos rios, constituindo um reservatório de água, interrompendo 

pontualmente o fluxo de água. Estas centrais, usam a energia da diferença de nível 

entre a albufeira e o rio, a jusante da central, que fazem rodar as turbinas e os 

respetivos geradores, gerando eletricidade. 

Vantagens da energia hídrica 

 É uma energia renovável, isto é, que não se esgota; 

 A sua fiabilidade e a resposta às variações de procura são elevadas; 

 O seu custo de produção é baixo; 

 Não polui o ambiente; 

 Proporciona desenvolvimento local (estabelecimento de vias fluviais, construção de vias 

de comunicação, fomento de atividades de lazer e de turismo, etc.). 

 Permite uma forma de abastecimento local para regadios, etc. 

Desvantagens da energia hídrica 
 Provoca a erosão de solos, os quais consequentemente afetam a vegetação local; 

 Pode provocar o deslocamento de populações ribeirinhas e o alargamento de terra 

(dependendo, claro, do tipo de relevo e da região onde se localiza o empreendimento); 

 A sua construção exige a formação de grandes reservatórios de água que acabam por 

provocar profundas alterações nos ecossistemas; 

 Elevados custos de instalação e de desativação. 

(Retirado e adaptado de http://www.portal-energia.com/energia-hidrica-vantagens-e-

desvantagens/, 26 Junho 2010) 

 

Funcionamento da energia hídrica e Barragens Hidroelétricas 

Através deste tipo de energia evita-se o uso de combustíveis fósseis e, além disso, 

as barragens permitem um armazenamento de grandes massas de água doce.  

Este processo recorre a um sistema de turbinas que é atravessado por grandes massas 

de água, que as fazem mover, gerando um corrente eletromotriz induzida devido à 

presença de dois conjuntos de ímanes que produzem dois campos magnéticos que ao 

girarem se tornam campos magnéticos variáveis, produzindo corrente que depois 

atravessa transformadores para poder ser transportada até as nossas casas. 

O facto de ser necessário inundar grandes porções de terreno faz com que em termos 

de manutenção de ecossistemas este processo de produção de energia não seja eficaz. 

A barreira que as barragens constituem para peixes e outros seres aquáticos 

migratórios faz com que este processo leve à morte de muitas comunidades de seres 

aquáticos ou que dependem direta ou indireta deles. 

http://www.infopedia.pt/$central-hidroelectrica
http://www.portal-energia.com/energia-hidrica-vantagens-e-desvantagens/
http://www.portal-energia.com/energia-hidrica-vantagens-e-desvantagens/
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Esta forma de obtenção de energia tem vantagens grandes, mas também grandes 

desvantagens. 

(Retirado e adaptado de, http://www.portal-energia.com/funcionamento-da-energia-hidrica-

barragens-hidroelectricas/, 6 Junho 2009) 

 

GRUPO D 

 

Retirado de: 
 

CiênciaHoje  
22 de Janeiro de 2015 

 
 
11ª edição das Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência 
 

Investigação sobre descontaminação da água por 
medicamentos distingue jovens investigadoras 

 

 

 
 

Vânia Calisto dedicou o seu doutoramento à 
“Ocorrência e destino de fármacos psiquiátricos no 

ambiente” 
 

 
 

Doutorada em Química na Universidade de Aveiro, Vânia Calisto, de 29 

anos, já dedicou o seu doutoramento à “Ocorrência e destino de fármacos 

psiquiátricos no ambiente”, tendo prosseguido o seu trabalho de investigadora 

de pós-doutoramento no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), da 

mesma universidade. A investigação que ali prossegue - e que levou a esta 

distinção - visa desenvolver adsorventes capazes de remover os resíduos de 

medicamentos encontrados nas águas tratadas pelas Etars. 

Vânia vai testar como matéria-prima bio resíduos provenientes da 

indústria da pasta e papel, contribuindo também para a valorização destes 

materiais. O objetivo é conseguir remover estes compostos tóxicos, cuja 

acumulação nas águas representa um motivo crescente de preocupação. 

 

 

http://www.portal-energia.com/funcionamento-da-energia-hidrica-barragens-hidroelectricas/
http://www.portal-energia.com/funcionamento-da-energia-hidrica-barragens-hidroelectricas/
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Retirado de: 
 

CiênciaHoje 
25 de Novembro de 2014  

 

Nanocatalisadores de carbono ajudam a tratar águas 
residuais 

 

Trabalho reuniu equipas de investigação 
espanholas e portuguesas 

 
 

Os docentes Maurício Fonseca, Isabel Correia Neves, Pier 
Parpot e a investigadora Marta Ferreira 

 

Uma equipa do Departamento de Química (DQ) da Universidade do 

Minho, liderada por Pier Parpot, contribuiu para o desenvolvimento de 

catalisadores nanoestruturados que transformam compostos orgânicos 

presentes em águas contaminadas em compostos mais amigos do ambiente, 

permitindo o tratamento das águas residuais. 

Pier Parpot explica que a ideia foi degradar os poluentes por oxidação até 

ao dióxido de carbono, utilizando como catalisador os nanotubos de carbono. 

Estes nanotubos associam-se a metais como platina, paládio e cobre para 

eliminar os compostos poluentes. 

“Encontramos nas águas muitos contaminantes, em particular orgânicos 

e nitratos. Quisemos desenvolver uma tecnologia sustentável e os nanotubos de 

carbono têm características excecionais para a degradação específica destes 

compostos que em alguns casos apresentam concentrações superiores aos 

limites legais”, acrescenta Isabel Correia Neves, também professora do DQ. 

Para Maurício Fonseca, outro professor da equipa, os processos aplicados 

habitualmente para degradar poluentes em meios aquosos não são limpos: 

“Eliminam os poluentes, mas produzem outros poluentes. Usar nanotubos de 

carbono é um processo sustentável na medida em que é limpo, transformando 

o poluente em dióxido de carbono e água”. A emissão de CO2 que daí resulta 

não prejudica o ambiente, pois as quantidades produzidas são pequenas e o CO2 

pode ainda ser recuperado em carbonatos no meio aquoso. 
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Mais importante, salienta Parpot, é que muitos dos compostos poluentes 

sejam eliminados, porque podem ser prejudiciais à saúde e a água é um bem de 

consumo essencial. 

 

Para todos os Grupos 

 

   

Nota à imprensa  

24 de setembro de 2014  

  

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM  

PORTUGAL REFERENTE AO ANO DE 2013 
 

O relatório anual sobre o “Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano”, hoje apresentado 

publicamente pela ERSAR, confirma que a água para consumo humano em Portugal Continental 

apresenta uma excelente qualidade. De facto, com o indicador de água segura a superar mais uma vez 

os 98%, pode garantir-se aos portugueses que podem beber água da torneira com confiança.  

Esta situação, conjugada com o facto de o quadro regulatório ser cada vez mais exigente, representa 

uma efetiva melhoria da qualidade da água nos últimos anos. De facto, o indicador da qualidade da 

água na torneira coloca-nos ao nível dos países mais desenvolvidos da Europa Ocidental.  

A análise dos dados da qualidade da água relativos à implementação do quadro legal fixado no 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, permite sintetizar um conjunto de conclusões que ajudam 

a caraterizar a situação no País no ano transato:  

 A percentagem de água segura (indicador de água controlada e de boa qualidade) tem vindo a 

crescer de uma forma contínua. Se em 1993 apenas cerca de 50% da água era controlada e 

revelava boa qualidade, em 2013 este indicador atingiu o valor de 98,2%, ou seja, manteve os 

níveis de excelência verificados nos últimos anos.  

A estes resultados continua associado um controlo da qualidade mais exigente, traduzido num 

crescente rigor no acompanhamento da implementação da legislação pelos diferentes 

intervenientes no processo (ERSAR, entidades gestoras, autoridades de saúde e laboratórios de 

análises), numa crescente melhoria da fiabilidade dos resultados analíticos e na realização da quase 

totalidade das análises impostas pela legislação (99,90%).  

Relativamente à percentagem de cumprimento dos valores paramétricos, que em 2013 atingiu o 

valor de 98,27%, verifica-se que, nos 1,73% restantes, os parâmetros que evidenciam maior 

percentagem de incumprimento dos valores paramétricos são as bactérias coliformes e os 

enterococos, por ineficiência da desinfeção, o pH, o ferro, o manganês, o alumínio e o arsénio, 

devido às caraterísticas hidrogeológicas das origens de água. Continua a destacar-se, pela evolução 

positiva, o parâmetro Escherichia coli, constatando-se uma melhoria significativa materializada 

numa percentagem de cumprimento do valor paramétrico superior à média nacional e classificada 

pelo segundo ano consecutivo como excelente.  

É importante salientar que, nestas situações de incumprimento, as entidades gestoras, em 

articulação com as autoridades de saúde e a ERSAR, tomaram as medidas adequadas para garantir 

a proteção da saúde humana, sempre que tal se tenha justificado. Para o efeito, a ERSAR possui 

um sistema de comunicação e acompanhamento dos incumprimentos dos valores paramétricos que 
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permite um alerta quase imediato da sua ocorrência (conhecimento em 24 horas), além de facilitar 

um apoio técnico na resolução da situação, quando tal se impõe.  

 Por outro lado, a percentagem de cumprimento da frequência mínima de amostragem das 

entidades gestoras está em linha com a tendência verificada nos anos anteriores, ou seja, está muito 

próximas dos 100% (99,90% em 2013), sendo de 100% em 270 concelhos de Portugal 

Continental.  

Com efeito, apenas ficaram por realizar cerca de 500 análises em mais de meio milhão de análises 

obrigatórias na torneira do consumidor.   

Destaca-se que desde 2008 o cumprimento da frequência de amostragem se mantém num valor 

claramente acima dos 99%, estando muito próximo do cumprimento integral deste requisito legal, 

que depende apenas de um acompanhamento mais cuidadoso por parte de algumas das entidades 

gestoras, em regra de pequena dimensão e com um número elevado de pequenas zonas de 

abastecimento, na implementação dos Programas de Controlo de Qualidade da Água aprovados 

pela ERSAR. 

 O desempenho das entidades gestoras em baixa (serviço direto ao consumidor), quer em termos de 

cumprimento da frequência de amostragem, quer em termos de cumprimento dos valores 

paramétricos, continua a refletir as assimetrias regionais do desenvolvimento em Portugal. Com 

efeito, continua a ser no interior, com maiores carências de recursos humanos, técnicos e 

financeiros, que se concentram os incumprimentos ocorridos, essencialmente nas pequenas zonas 

de abastecimento, que servem menos de 5000 habitantes.  

 As 15 entidades gestoras em alta (venda de água a municípios), multimunicipais e 

intermunicipais, continuam a revelar globalmente melhorias na qualidade da água fornecida. Com 

efeito, todas as entidades gestoras realizaram a totalidade das análises regulamentares, com 

uma taxa de cumprimento dos valores paramétricos de 99,79%. Estes dados demonstram que 

globalmente estes sistemas em alta estão a fornecer água de excelente qualidade.  

Para atestar as melhorias apuradas, o gráfico abaixo ilustra a evolução havida entre 1993 e 2013 no 

que respeita à percentagem de água segura (controlada e de boa qualidade) na torneira do consumidor.  
 

 

  
 

 

O relatório anual sobre o “Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano” referente ao ano 

de 2013, bem como informação mais detalhada por município e por zona de abastecimento, estão 

disponíveis em www.ersar.pt, através de notícia em destaque.  

 

 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos  

Centro Empresarial Torres de Lisboa  
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APÊNDICE C 

RECURSOS  DE APOIO ÀS AULAS: 

DIAPOSITIVOS DAS APRESENTAÇÕES (POWERPOINT) 
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POWERPOINT 1 
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POWERPOINT 2 
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APÊNDICE D 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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