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RESUMO 

 

Com este trabalho pretendeu-se conhecer a reação dos alunos do 

12.ºano de escolaridade à implementação de atividades com recurso às 

visualizações, durante o ensino da subunidade “Combustíveis fósseis: o 

carvão, o crude e o gás natural”. Para isso, pretendeu-se identificar as 

dificuldades sentidas e as competências desenvolvidas pelos alunos quando 

recorrem ao uso de visualizações e, ainda, conhecer as potencialidades que os 

alunos atribuem ao uso de visualizações nas aulas de Química.   

Para se atingir estas finalidades utilizou-se uma metodologia 

investigativa de natureza qualitativa com orientação interpretativa. 

Participaram neste trabalho oito alunos de uma turma do 12.º ano de 

escolaridade, pertencentes a uma escola do distrito de Setúbal. Utilizaram-se 

como instrumentos de recolha de dados a observação naturalista, a entrevista 

em grupo focado e os documentos escritos. No processo de análise de 

conteúdo, os dados recolhidos foram codificados e categorizados. 

Os resultados revelaram que os alunos se envolveram de uma forma 

dinâmica na exploração das visualizações e à medida que as dificuldades 

manifestadas foram sendo ultrapassadas, possibilitou-lhes o desenvolvimento 

de competências no domínio do conhecimento substantivo e atitudinal. Os 

resultados mostraram também que os alunos atribuíram várias potencialidades 

ao uso de visualizações, tendo destacado a interatividade que estas 

proporcionam no processo de ensino e aprendizagem da Química. 

 

Palavras-chave: Visualizações no ensino da Química, Desenvolvimento de 

competências, Ensino da temática “Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e 

o gás natural”, Literacia científica. 



 
 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims at describing how 12th grade pupils react to the 

implementation of activities, using visualizations, about the theme "Fossil 

fuels: coal, crude oil and natural gas". Besides, the work also aimed to 

identify to identify the difficulties felt and the competencies developed by 

pupils when when the visualizations are used and also to know the 

potentialities that pupils attribute to the use of visualizations in the 

Chemistry lessons. 

A methodology based in qualitative research with interpretative 

orientation was applied. In this work participated eight 12th grade pupils, 

belonging to a school from the district of Setúbal. Several instruments to 

collect data were used: naturalistic observation, focus group interview, and 

written documents. In the process of content analysis, data was collected and 

categorized. 

The results revealed that pupils engaged in a dynamic way, when 

exploring the interactive visualizations. The difficulties shown by the pupils 

were overcome during the activities, allowing the development of substantive 

knowledge and attitudinal competencies. The results also showed that pupils 

attributed several possibilities to use of visualizations for example the 

dynamics that visualizations provide in the process of teaching and learning of 

Chemistry. 

 

Keywords: Visualizations in Chemistry teaching, Competencies Development, 

Teaching the theme "Fossil fuels: coal, crude oil and natural gas", Scientific 

literacy.
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Vivemos num mundo globalizado onde as inovações tecnológicas 

acontecem a um ritmo cada vez mais acelerado, a sua adaptação exige aos 

indivíduos competências em diversas áreas e uma capacidade de 

aprendizagem contínua ao longo da vida (Galvão, 2004). Neste sentido “é 

essencial desenvolver cidadãos críticos, informados cientificamente, 

interessados pelos assuntos sociocientíficos, possuidores de instrumentos que 

lhes permitam analisar o mundo de um forma crítica e fundamentada” (Diaz, 

2002; Martins, 2002, Osborne 2003; Reis 2003 citados por Galvão et al., 2011, 

p.5). 

 As Orientações Curriculares valorizam a resolução de problemas reais, 

a pesquisa e as atividades experimentais, promovem a abordagem 

interdisciplinar de temas da atualidade, dando particular relevo às inter-

relações Ciência - Tecnologia -Sociedade - Ambiente (Chagas, 2001). Os 

conceitos científicos são explorados com o envolvimento dos alunos em temas 

e experiências educativas, que os leva à compreensão das potencialidades e 

limites da ciência, como esta pode ser aplicada na tecnologia e quais os 

efeitos que produz na sociedade (Galvão et al., 2002). Lokken et al. (2003) 

referem que uso da tecnologia de informação e comunicação (TIC), na sala de 
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aula, revela ser um instrumento útil para atingir os objetivos mencionados. Na 

mesma lógica, Osborne e Hennessy (2003), citados por Hennessy et al. (2007), 

salientam que a utilização apropriada das TIC tem um potencial de 

transformação no ensino das ciências e na aprendizagem do aluno.  

As rápidas e continuadas transformações nas conceções de ciência, 

aliadas ao vertiginoso desenvolvimento e utilização das tecnologias, trazem 

novos e complexos desafios à educação das ciências (Almeida & Moran, 2005). 

Para construir ambientes de aprendizagem coerentes com as necessidades 

atuais da sociedade, que se baseia na inovação científica e tecnológica nas 

novas relações entre informação, o conhecimento e o saber, é necessário que 

os professores atualizem os seus métodos de ensino e que estejam recetivos à 

inovação (Galvão & Freire, 2004; Freire, 2005).  

Area (2008) argumenta que, devido às mudanças resultantes da viragem 

de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação ou do 

conhecimento, é uma das competências-chave para o século XXI o ser capaz 

de usar as TIC. As ferramentas de visualização, quando adaptadas às 

orientações do currículo, poderão apresentar-se como um recurso didático 

que permite o desenvolvimento de competências. Para Oliveira (1998) 

aprender, utilizando de uma forma interativa as TIC, promove um processo 

complexo em que o aluno seleciona um esquema cognitivo do seu 

conhecimento e usa-o para construir um novo esquema cognitivo que inclui a 

nova informação apreendida.  

No processo ensino-aprendizagem com o recurso às TIC, a informação 

pode ser transmitida de várias formas, sendo as principais a textual, 

linguística e visual. As fontes textuais e visuais são diferentes, nas primeiras 

as informações são apresentadas numa sequência linear, enquanto nas 

segundas são todas ao mesmo tempo (Larkin & Simon, 1987; Thorndyke & 

Stasz, 1980 citados por Gobert, 2005). As implicações dessas diferenças para 

os alunos, em termos de processamento de informação são grandes. O 

processamento textual é dirigido pela estrutura do texto e, no caso das fontes 

visuais , o processamento das informações é dirigido pelos alunos (Gobert, 

2005). Para Gilbert (2005) as ferramentas de visualização estão entre as mais 

importantes tecnologias para a aprendizagem das ciências, pois estas 
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desempenham um papel importante na compreensão, perceção e manipulação 

de relações espaciais tridimensionais, para a aprendizagem e resolução de 

problemas científicos. As visualizações apresentam diversas potencialidades 

educativas, nomeadamente, na perceção visual de fenómenos ao nível macro, 

através de “modelos”, que se podem definir como uma descrição e/ou 

simplificação de um fenómeno (Rouse & Morris, 1986 citados por Gilbert, 

2005). Os modelos podem funcionar como uma ponte entre a teoria científica 

e a realidade. O desenvolvimento de modelos e suas representações é crucial 

para a produção de conhecimento (Gilbert, 2005). Podemos considerar vários 

tipos de modelos: diagramas, modelos estáticos, modelos dinâmicos e 

simulações. Os diagramas e os modelos estáticos descrevem as características 

em formato visual espacial de fenómenos estáticos; os modelos dinâmicos e 

simulações são representações dinâmicas que proporcionam uma explicação 

visual dos mecanismos e processos causais subjacentes de fenómenos que não 

são visíveis, devido à sua escala (Gobert, 2005). 

Pelo exposto constata-se a importância e a necessidade dos professores 

integrarem as TIC na sala de aula, pois estas estão cada vez mais presentes no 

quotidiano dos alunos (Ribeiro et al, 2007). As TIC podem ter um impacto 

muito significativo no ensino da Química e favorecer o desenvolvimento nos 

alunos de atitudes mais positivas e uma visão mais completa sobre a natureza 

da disciplina (Ponte et al. 2002). Vários estudos têm vindo a reconhecer as 

visualizações como importantes recursos tecnológicos para a implementação 

de várias estratégias de ensino da Química (Briggs & Bodner, 2005; Gilbert, 

2005; Rapp, 2005; Rapp & Kurby, 2008). 

Neste sentido, este trabalho tem como finalidade conhecer como 

reagem os alunos à implementação de estratégias de ensino, recorrendo ao 

uso de visualizações, durante a lecionação do tema “Combustíveis, Energia e 

Ambiente”. Este tema encontra-se inserido no Programa de Química do 12.º 

ano, do Curso Científico - Humanístico de Ciências e Tecnologia. 

No âmbito desta problemática foram identificadas três questões que 

orientam este trabalho, as quais são:  

 Que dificuldades enfrentam os alunos quando recorrem ao uso de 

visualizações no tema “Combustíveis, Energia e Ambiente”?  
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 Que competências desenvolvem os alunos quando usam 

visualizações? 

 Que potencialidades atribuem ao uso das visualizações? 

 

Este trabalho encontra-se organizado em seis capítulos. No primeiro 

capítulo faz-se a introdução do trabalho e apresentam-se as questões que o 

orientam. No segundo capítulo faz-se a revisão de literatura, considerada 

importante para a concretização do trabalho. No terceiro capítulo apresenta-

se a proposta didática e os conteúdos científicos considerados importantes 

para lecionação do tema. No quarto capítulo descreve-se os métodos e 

instrumentos de recolhas de dados que são usados no trabalho caracterizam-

se os participantes e procede-se à análise dos dados. No quinto capítulo 

apresentam-se os resultados referentes a cada uma das questões que 

orientam o trabalho e no último capítulo discutem-se os resultados, 

apresentam-se as conclusões e realiza-se uma reflexão final. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

Neste capítulo faz-se a revisão de literatura considerada relevante para 

o trabalho a realizar. Este encontra-se dividido em três secções: educação em 

ciência, estratégias de ensino e a abordagem CTSA e visualizações no ensino 

da Química.  

 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA 

 

Na segunda metade do século XX levantaram-se inúmeras discussões 

sobre o conceito de educação em ciência. Os argumentos utilizados para 

justificar uma educação em ciência alargada a todos os alunos são de diversa 

natureza, sendo mais destacados na literatura os de ordem económica, 

utilitária, cultural, democrática e moral (Millar, 2002; Osborne, 2000, Thomas 

e Durant, 1987; Wellington, 2001 citados por Reis, 2004). O argumento 

económico é utilizado pelos que defendem que o ensino em ciências tem de 

produzir cientistas capazes de garantir o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país, que resulte em prosperidade económica. O argumento 

utilitário é usado para justificar a responsabilidade, da educação em ciência, 

de facultar aos cidadãos conhecimentos científicos e desenvolver nestes 
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capacidades intelectuais e atitudes indispensáveis para a sua vida diária. O 

argumento cultural é empregado para justificar que todos os cidadãos devem 

ter a oportunidade e a capacidade de apreciar a ciência. O argumento 

democrático assenta na premissa que uma educação em ciência para todos os 

cidadãos assegurará a construção de uma sociedade mais democrática, pois 

todos os cidadãos podem estar capacitados para participar de forma crítica e 

reflexiva em discussões de natureza sócio-científica, com carácter decisório. 

O argumento moral exprime a ideia que a educação em ciência permite o 

contacto com práticas científicas que aliadas a um conjunto de normas, 

obrigações morais e princípios éticos, são úteis a toda a sociedade em geral 

(Reis, 2004). 

Segundo De Boer (2000), um dos objetivos do ensino das ciências é 

formar indivíduos capazes de usarem os conhecimentos científicos na tomada 

de decisões na sua vida diária, ao interagir com os outros e com o ambiente. 

Este tipo de objetivos relaciona-se com o desenvolvimento da literacia 

científica.  

Para que os cidadãos sejam cientificamente literados devem possuir 

competências, de várias naturezas, que lhes permitam tomar as melhores 

decisões individuais ou coletivas, de modo a adaptarem-se ao mundo moderno 

cada vez mais dependente dos avanços científicos e tecnológicos, ou seja, 

estes devem ser capazes de mobilizar um conjunto diversificado de 

competências tendo em consideração os âmbitos, os recursos e o tipo de 

atividades a desenvolver (Galvão et al., 2006). Assim, para ser competente, o 

indivíduo para além de dominar a componente técnica do seu trabalho, é 

fulcral que seja uma pessoa responsável, autónoma, criativa e com 

capacidade relacional, de forma a participar ativamente no ambiente da 

organização onde está inserido (Aubrun & Orofiamma 1990; Brunk, 1994 

citados por Galvão et al., 2006).  

É partilhada pela comunidade internacional (Autio, Kaivola & Lavonen, 

2007; Comissão Europeia, 2004; Osborne & Dillon, 2008; UNESCO - ICSU, 1999 

citados por Galvão et al., 2011) a ideia geral que o desenvolvimento dos níveis 

de literacia científica nos indivíduos passa pela implementação de estratégias 

de ensino que estimulem o interesse e participação dos alunos e que 
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promovam a sua autonomia. A introdução de temas relacionados com 

“questões ambientais, políticas, económicas, éticas, sociais e culturais 

relativas à ciência e à tecnologia” têm sido recomendados nos currículos com 

ênfase na Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (Santos & Mortimer, 

2000, citados por Santos & Mortimer, 2009, p.192), os quais possuem como 

principal objetivo a formação de um cidadão cientificamente literado 

(Aikenhead, 2009). Assim, é necessário “promover nos alunos o papel de 

construtores de ideias e conhecimento, fazer com que os alunos utilizem 

também como fontes do conhecimento a realidade envolvente, em vez de se 

limitarem ao professor e ao manual escolar ” (Galvão et al., 2011, p.38). 

Em Portugal no final dos anos 90, o Departamento de Educação Básica 

do Ministério da Educação promoveu uma revisão nos currículos do Ensino 

Básico, que levou à implementação das Orientações Curriculares para o 3.º 

Ciclo do Ensino Básico, relativas à área disciplinar das Ciências Físicas e 

Naturais no ano letivo de 2002/03 (Galvão et al., 2006). Neste documento 

está explicito que a literacia científica é “fundamental para o exercício pleno 

da cidadania” e envolve uma compreensão da ciência “não apenas enquanto 

corpo de saberes, mas também enquanto instituição social” (p.6) e enuncia 

um conjunto de competências de conhecimento (substantivo, processual e 

epistemológico), raciocínio, comunicação e atitudes (Freire, 2004).  

Assim, o “processo de ensino deve proporcionar aos alunos diferentes 

experiências educativas (trabalho de campo, atividades laboratoriais, 

simulação, debates, pesquisas diversas, comunicação de resultados de 

trabalhos desenvolvidos, entre outros)” (Galvão & Freire, 2004, p. 1). 

Pretende-se que os alunos consigam compreender de uma forma geral e 

alargada as várias construções explicativas da ciência e que se questionem 

acerca do impacto ambiental e cultural da ciência e da tecnologia (Galvão, 

2004). Um cidadão informado “compreende como a ciência e a tecnologia 

colidem com a vida pública” (Prewitt, 1983 citado por Aikenhead, 2009, p. 

20). Em consequência deste envolvimento, os jovens nas escolas para além de 

adquirirem os necessários conhecimentos de cariz científico, desenvolvem um 

variado número de competências, que lhes permite intervir de forma 

consciente e construtiva na resolução de diversas situações problemáticas do 
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dia a dia (Galvão et al., 2011). Com a valorização de uma formação 

académica baseada em “valores de ordem pessoal e social passa-se de uma 

educação em ciência para uma educação sobre e através da ciência” (Ramos, 

2004, p. 5). 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E A ABORDAGEM CTSA 

 

Para que os alunos tenham a oportunidade de desenvolver as 

competências propostas nas Orientações Curriculares, os professores tem de 

ter em consideração além dos conteúdos específicos a abordar, as estratégias 

de ensino a utilizar (Reis, 2004). A abordagem CTSA rompe com o ensino 

tradicional da ciência baseado num “pensamento convergente através da 

preleção e da demonstração”, esta nova abordagem impulsiona o 

“pensamento divergente e a inter-relação de ideias através de um repertório 

metodológico mais alargado” (Solomon & Aikenhead, 1994 citados por Reis, 

2004, p. 41). Geralmente, as abordagens CTSA procuram incrementar o 

interesse, o conhecimento sobre ciência e as capacidades de pensamento 

crítico e criativo dos alunos, para isso recorre-se a estratégias interativas de 

aprendizagem, por exemplo, resolução de problemas, tomada de decisões, 

discussão em grupo, representações de papéis, discussão de questões 

controversas, etc. (Aikenhead, 2000; Byrne e Johnstone, 1988; Membiela, 

1995; Pedretti, 2003; Solomon, 1993; Ziman, 1980 citados por Reis, 2004). É 

colocado ao professor a necessidade de promover estratégias de ensino, com 

ênfase em tarefas que deem uma maior autonomia ao aluno, aumente a 

responsabilidade deste na sua aprendizagem e que se relacionem com 

questões que inquietam a sociedade (Ponte et al., 1999). 

No âmbito da estratégia de resolução de problemas, Lopes (1994) 

refere que o problema é um enunciado que apresenta um obstáculo aos 

alunos, os quais desconhecem a forma de o ultrapassar, e que pode ter várias 

soluções possíveis ou nenhuma solução. Segundo este autor o problema deve 

partir de situações reais que sejam do interesse dos alunos. Para Leite (2001), 

os problemas podem ser resolvidos com base em papel e lápis, requerer a 

utilização de atividades laboratoriais, de equipamentos informáticos, de 
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trabalhos de campo, entre outros. Leite e Esteves (2005) referem que “os 

problemas podem desempenhar três tipos de funções no contexto dos 

processos de ensino e aprendizagem”, nomeadamente, “avaliação das 

aprendizagens dos alunos, aprofundamento das aprendizagens dos alunos e 

ponto de partida para a aprendizagem dos alunos” (p.1754).  

A tomada de decisões é uma estratégia que tem como objetivo dotar os 

alunos para fazerem escolhas de forma socialmente responsável, tendo em 

consideração os valores e as questões éticas (Santos & Mortimer, 2001). 

Segundo Kortland (1996), citado por Santos & Mortimer (2001), a tomada de 

decisão pode ser entendida como uma forma racional de escolha entre meios 

alternativos de ação, relativos a questões pessoais ou públicas, os quais 

requerem um julgamento em termos de seus valores. Vários autores apontam 

que para o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão é essencial 

que os alunos discutam problemas da vida real. Ao discutir questões 

relacionadas com o seu dia a dia, os alunos terão oportunidade de confrontar 

os diferentes valores da própria turma (Santos & Mortimer, 2001). 

A estratégia de discussão em grupo constitui uma forma particular de 

interação na qual os sujeitos se juntam para abordar uma questão do 

interesse comum, algo que necessitam compreender, considerar ou decidir 

(Dillon, 1994 citado por Reis, 2004). No decorrer de uma discussão em grupo, 

os seus membros refletem sobre uma questão, apresentando e examinando 

diferentes propostas de modo a construírem a resposta mais satisfatória 

possível (Reis, 2004). No momento que os elementos do grupo já conhecem, 

compreendem ou já decidiram sobre o tema em causa, finaliza a discussão e o 

assunto fica encerrado (Reis, 2004). As atividades de discussão, realizadas na 

escola, pretendem promover aprendizagens através da expressão e exploração 

de ideias, opiniões e vivências, num ambiente de cooperação, com o objetivo 

de aumentar o conhecimento e a compreensão de um dado assunto ou de 

resolver um problema (Cowie & Rudduck, 1990 citado por Reis 2004). Vários 

autores destacam a extrema utilidade da discussão de questões sócio-

científicas controversas, tanto na aprendizagem dos conteúdos, dos processos 

e da natureza da ciência e da tecnologia, como no desenvolvimento cognitivo, 

social, político, moral e ético dos alunos (Hammerich, 2000; Millar, 1997; 
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Nelkin, 1992; Reis, 1997a, 1999b; Reis e Pereira, 1998; Zeidler e Lewis, 2003 

citados por Reis, 2004). 

O jogo de interpretação de papéis (RPG), no ensino da ciência, é uma 

estratégia que envolve “o uso de dramatizações, jogos e simulações” 

(McSharry & Jones, 2000, p. 73). McSharry e Jones (2000) apresentam uma 

série de razões para o RPG ser considerada uma estratégia de ensino valiosa, 

nomeadamente, oferece aos professores a oportunidade de abordarem a 

educação de um modo mais emocional e criativo; permite aos alunos a 

manipulação de factos científicos; aumenta nos alunos o sentido de 

responsabilidade na sua educação; possibilita abordar questões morais ou 

éticas incluídas nos currículos das disciplinas; pode auxiliar os alunos na 

interpretação do seu lugar no mundo; permite o uso de analogias que ajudam 

os alunos a adquirir e a compreender conceitos e aumentam 

significativamente as suas aprendizagens. Riyis (2004), citado por Oliveira et 

al. (2009), propõe uma abordagem sistémica à aplicação de uma atividade de 

RPG em sala de aula: (1) preparação do cenário, a aventura e os personagens; 

(2) distribuição dos personagens entre os alunos; (3) explicação sobre o 

andamento e as regras do jogo; (4) introdução aos alunos do cenário 

preparado, chamando-os a participar na história; (5) introdução dos 

elementos do conteúdo que se pretende desenvolver, na forma de situação-

problema inserida no contexto da história-jogo; (6) finalização da aventura. 

Deste modo, o RPG “apresenta elevado potencial pedagógico” se desenvolvido 

de forma adequada (Oliveira et al., 2009, p. 3). 

 

VISUALIZAÇÕES NO ENSINO DA QUÍMICA 

 

Para a aplicação na sala de aula das estratégias mencionadas 

anteriormente, pode-se recorrer ao uso de visualizações. As visualizações 

incorporam uma imagem mental produzida no decurso de se perceber um 

objeto, que é visto ou tocado, desempenhando um papel importante no 

entendimento, ensino e criação de ideias científicas (Gilbert, 2005; Tversky, 

2005). O uso de visualizações no ensino da Química tem vindo a ganhar relevo 

no campo de investigação educacional. Nos últimos tempos, especialistas em 
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softwares computacionais, cientistas, educadores e investigadores da área 

cognitiva, tem vindo a promover o desenvolvimento, a discussão e o uso de 

ferramentas visuais no ensino das ciências (Gilbert, 2005). Este facto aliado 

ao rápido desenvolvimento das TIC, tem possibilitado a construção de diversas 

ferramentas de visualização para o ensino da Química, como são exemplo, 

“modelos concretos 3D; imagens virtuais 2D e 3D, estáticas e dinâmicas; 

simulações e animações” (Vries et al., 2010, p.1). De acordo com Linn (2003), 

várias pesquisas da área cognitiva evidenciam que: 

 

“ (…) as visualizações muitas vezes confundem os alunos ao invés de 
informar. Os alunos muitas vezes prestam atenção à informação errada, 
interpretam as cores de forma imprecisa, deixam de combinar o 
conhecimento de outras fontes com as informações da visualização, ou 
acham os processos demasiado complexos para entenderem” (p. 745).  

 

Assim, para que os alunos usem de uma forma correta as ferramentas visuais, 

devem desenvolver capacidades espaciais (Barnea, 2000), competências 

metavisuais (Gilbert, 2005) e competências representacionais (Kozma & 

Russel, 2005).  

Segundo Korakakis et al. (2009), a capacidade espacial pode ser 

definida como a capacidade de gerar, manter, recuperar e transformar 

imagens visuais bem estruturadas. O mesmo autor refere que existem várias 

capacidades espaciais, cada uma enfatiza diferentes aspetos do processo de 

geração de imagem, armazenamento, recuperação e transformação. De 

acordo com Barnea (2000), a capacidade espacial envolve a representação, 

rotação e inversão de objetos em três dimensões a partir da sua 

representação em duas dimensões. Este autor classifica as capacidades 

espaciais de acordo com os diferentes níveis de dificuldade: 1) visualização 

espacial: a capacidade de compreender objetos em três dimensões a partir 

das suas representações a duas dimensões (e vice-versa); 2) orientação 

espacial: a capacidade de imaginar o que uma representação em três 

dimensões será semelhante a partir de uma perspetiva diferente (rotação); 3): 

relações espaciais: a capacidade de visualizar os efeitos de operações de 

reflexão, rotação e inversão sobre a representação de um objeto.  
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Para Gilbert (2005), os alunos, para conseguirem dar um significado 

correto à visualização, devem conhecer as convenções associadas a cada 

representação, o seu alcance e limitações. O mesmo autor classifica este 

conjunto de competências como “metavisuais” e refere que o seu 

desenvolvimento implicará que os alunos sejam capazes de transitar entre os 

diferentes modos de representação, 2D e 3D, alterar mentalmente a 

perspetiva a partir da qual vêm uma dada representação 3D e operar sobre a 

representação em si. 

De acordo com Kozma e Russel (2005), as representações têm um papel 

importante para o desenvolvimento da compreensão de conceitos 

relacionados com a Química. Para Johnstone (1993) e Gilbert et al. (2009), o 

processo de compreensão da Química envolve três diferentes níveis de 

representação: o macroscópico, o microscópico e o simbólico. No nível 

macroscópico, os fenómenos químicos são observáveis. No nível microscópico, 

a Química é explicada pelo arranjo e movimento de moléculas, átomos, iões, 

eletrões, protões e neutrões. Os alunos que possuem a competência de 

visualização de fenómenos químicos, no nível microscópico, desenvolvem uma 

boa compreensão conceptual (Nakhleh, 1993; Paselk 1994 citados por Gibin et 

al., 2009). Ao nível simbólico, a Química assenta nas representações 

simbólicas de átomos e moléculas, através de símbolos químicos, fórmulas, 

equações e estruturas (Wu et al., 2001). Para compreender a Química é 

essencial conhecer estes três níveis de representação e estabelecer as 

relações adequadas entre eles (Gibin & Ferreira, 2010). 

As imagens desempenham um importante papel na visualização do que 

se quer explicar (Silva et al., 2006). Vários estudos apontam no sentido das 

imagens desempenharem um importante papel pedagógico (Cook, 2006; 

Mathewson, 2005; Perales-Palacios et al., 2005; Pozzer & Roth, 2005 citados 

por Saraiva, 2008) e poderem ser usados em diversas funções educativas 

(Astolfi et al, 2000 citado por Saraiva, 2008). Existem vários conceitos sobre 

imagem. Santaella e Cassiano (2002), citados por Sebata (2006), propõem um 

conceito que inclui a existência de dois domínios. O primeiro engloba as 

representações visuais reais, tais como, desenhos, pinturas, imagens 

cinematográficas, televisivas, infográficas e fotografias; o segundo contém as 
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imagens “irreais”, tais como, visões, imaginações, modelos e esquemas. Estes 

domínios estão interligados, pois as imagens reais são, numa primeira fase, 

idealizadas mentalmente e as imagens irreais têm origem em objetos do 

mundo real. De acordo com Sebata et al. (2005), uma imagem pode 

desempenhar várias funções: atrativa, retentora e explicativa. A primeira 

função “é associada às imagens que chamam a atenção dos alunos, 

despertando o seu interesse pelo tema abordado”. A função retentora 

reporta-se “à retenção em longo prazo das informações apresentadas num 

texto”. A terceira função, a explicativa, normalmente “é desempenhada por 

imagens que visam esclarecer as informações de um texto seja ele oral ou 

escrito” (p. 3). De realçar também que diferentes imagens podem representar 

um objeto, uma situação, um fenómeno de diversas formas, contudo esta 

diferenciação só se torna clara quando, por exemplo, se compara diferentes 

imagens de um mesmo objeto. Quando se estabelecem estas comparações 

verifica-se que algumas representações são mais próximas das formas que 

vemos efetivamente. Neste ponto estarão situadas as imagens fotográficas 

(Silva et al., 2006). 

A aprendizagem da Química requer que os alunos compreendam 

modelos químicos e a sua utilização em contextos específicos (Adbo, 2012). 

De acordo com Drechsler (2007), um modelo em química pode ser um 

instrumento mental, como exemplo, ideias abstratas de processos químicos, 

ou mais concretos, como são os modelos de esferas e hastes. Geralmente no 

ensino da Química, os conceitos científicos são introduzidos aos alunos com 

recurso a modelos simples e sendo, na maioria das vezes, os mais antigos. Só 

mais tarde são dados aos alunos os mais sofisticados, que são muitas vezes 

modelos novos (Drechsler, 2007). Segundo Justi e Gilbert (2002), citados por 

Drechsler (2007), os alunos podem ficar confundidos quando um modelo novo 

é introduzido e combinar atributos de diferentes modelos. Assim, é 

importante discutir a diferença entre os modelos e explicar aos alunos, de 

forma explícita, porque o modelo novo foi introduzido. Boulter e Gilbert 

(2000), citados por Drechsler (2007), referem que é importante que os alunos 

aprendam sobre os modelos e os seus usos, reconhecendo as suas limitações 

na ciência, de modo a conseguirem compreender melhor ambos e como o 
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conhecimento científico é alcançado. Os alunos podem perceber que vários 

modelos podem ser usados para explicar o mesmo fenómeno. Neste sentido, 

os alunos precisam de aprender a ver a interação entre o facto observado e a 

explicação e apreciar como a ciência se desenvolve através desta interação 

(Drechsler, 2007). 

Segundo Gibin e Ferreira (2010), o uso de visualizações para o ensino da 

Química pode ser muito interessante e útil, particularmente no uso de 

animações que representam fenómenos ao nível microscópico e de 

demonstrações em vídeo. Vários estudos mostram que o uso deste tipo de 

visualizações têm vindo a contribuir para que os alunos desenvolvam a 

competência de relacionar de uma forma mais eficaz os níveis de 

representação macroscópico, microscópico e simbólico (Russel et. al., 1997 

citado por Gibin & Ferreira, 2010). De acordo com Gibin e Ferreira (2010), 

estas competências promovem o desenvolvimento da capacidade de 

elaboração de modelos mentais dinâmicos referentes a conceitos químicos. 

Para Ferrés (1996), um bom vídeo serve para a introdução de um novo 

assunto, para despertar a curiosidade e a motivação para novos temas, 

facilitando o desejo de pesquisa nos alunos, no sentido de aprofundar o 

assunto do vídeo e do conteúdo programático. O uso de vídeos didáticos, na 

sala de aula, permite a exposição de conteúdos de uma forma sistematizada. 

No entanto, este tipo de estratégia pode-se tornar cansativa e pouco 

produtiva para os alunos, se o professor limitar a organização da aula apenas 

pela exposição de conteúdos por meio do vídeo (Moran, 1991 citado por Arroio 

& Giordani, 2006). Por outro lado, pode-se utilizar o vídeo com uma função 

investigativa, para isso basta oferecer aos alunos um guião do vídeo antes da 

sua exibição, tendo como objetivo que estes consigam extrair as principais 

informações e sejam capazes no seguimento da aula discutirem as 

informações extraídas do vídeo (Arroio & Giordan, 2006). Assim, é a maneira 

pela qual os professores usam os vídeos na sala de aula, que estes têm 

potencial para ser úteis no processo ensino – aprendizagem (Carr et al., 1998; 

Mishra & Koehler, 2006 citados por Doering et al., 2009). O vídeo também 

pode simular experiências, sendo na atualidade a simulação multimédia 
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considerada uma das mais poderosas aplicações das TIC para a ciência 

(Hennessy et al., 2007).  

A simulação multimédia anima e simula processos reais, tais como o 

movimento ou ligação de átomos e permite que os alunos executem 

experiências virtuais, que seriam perigosas, dispendiosas e que de outro modo 

não seriam possíveis de executar num laboratório escolar (Hennessy et al., 

2007). De acordo com Osborne e Hennessy (2003), citados por Hennessy et al. 

(2007), os principais benefícios da simulação são: a visualização do 

conhecimento abstrato através da manipulação de fenómenos físicos, a 

visualização dos resultados e a procura de explicações causais. Na exploração 

das simulações, os alunos podem modificar as regras e variáveis para analisar 

a ciência do modelo, questionar, prever e observar os resultados e testar 

hipóteses (DfES, 2004). Segundo Baggott e Nichol (1998), citados por Hennessy 

et al. (2007), o uso de simulações permite que as perguntas do tipo "e se" 

possam ser desenvolvidas para a sua conclusão através de feedback imediato. 

Assim, as simulações podem oferecer interatividade genuína, contribuindo 

para um envolvimento ativo do aluno, que pode incluir previsão, estudo e 

avaliação por parte deste (Rogers, 2004), criando-se um ambiente interativo 

de “aprender fazendo” (Morais & Paiva, 2007). De acordo com Morais e Paiva 

(2007), as simulações têm outra grande vantagem pedagógica que é 

“proporcionarem a interdisciplinaridade, uma vez que o ambiente 

representado pode ser transdisciplinar” (p. 105). 

Especificamente para o ensino da Química, o uso de simulações 

computacionais tem vindo evoluir de forma gradual (Morais & Paiva, 2007). À 

medida que a tecnologia informática se desenvolve, as simulações estão a 

tornar-se cada vez mais realistas, aumentando o número de opções para o 

utilizador controlar a dinâmica do fenómeno que aparece no ecrã (Mintzes et 

al., 1998, citado por Morais & Paiva, 2007). Gredler (1996), citado por Sahin 

(2006), classifica as simulações computacionais em dois tipos, simbólica e 

experiencial. Nas simulações simbólicas, os alunos não participam de forma 

ativa no ambiente do programa, apenas assistem externamente à evolução 

dos acontecimentos. Por outro lado, nas simulações experienciais, os alunos 

entram num ambiente complexo em mudança, no qual são componentes 
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ativos. Estas simulações podem ser exercícios cooperativos ou individuais, 

dependendo da natureza dos papéis dos participantes e do tipo de decisões e 

interações que o exercício pede. Segundo o mesmo autor, os componentes 

essenciais de uma simulação experiencial são: o cenário de uma tarefa 

complexa ou problema que responde às ações do aluno, um papel sério 

escolhido pelo aluno em que ele executa as responsabilidades do cargo; vários 

caminhos possíveis, através da experiência o aluno controla a tomada de 

decisão (Sahin, 2006). De Jong e Van Jooling (1998), citados por Sahin (2006), 

dividem as simulações de computador em duas categorias principais, as 

simulações contendo um modelo conceitual e simulações com base num 

modelo operacional. As primeiras apresentam “princípios, conceitos e factos 

relacionados ao(s) evento(s) simulado(s)”, tais como a simulação da 

estruturação de moléculas, da mudança de temperatura de uma determinada 

substância ou da alteração da pressão exercida sobre determinado composto”. 

As simulações operacionais englobam “sequências de operações e 

procedimentos que podem ser aplicados ao(s) sistema(s) simulado(s), como 

exemplo, as simulações pré-laboratoriais ou laboratoriais”, que possibilitam 

ao aluno exercitar a execução correta dos procedimentos laboratoriais, como 

simular uma destilação e o manuseamento de equipamentos ao realizar 

determinada experiência (Ribeiro & Greca, 2003, p.544). Porém, o uso das 

simulações computacionais apresenta algumas dificuldades. Para Morais e 

Paiva (2007), os bons programas de simulação computacionais requerem 

computadores potentes com bons recursos gráficos e sonoros, para que a 

situação problema seja, o mais possível, próxima da realidade. Segundo 

Eichler e Pino (2000), citados por Ribeiro e Greca (2003), o uso de simulações, 

por si só, não assegura a compreensão conceitual dos fenómenos 

microscópicos e da sua consequente manifestação a nível macroscópico. Outra 

limitação é a possibilidade do aluno poder construir uma visão distorcida a 

respeito do ambiente que o rodeia, como exemplo, ficar com a ideia que o 

mundo real pode ser simplificado e controlado da mesma forma que nos 

programas de simulação (Morais & Paiva, 2007). Neste sentido, “é necessário 

criar condições para o aluno fazer a transição entre a simulação e o fenómeno 
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no mundo real. Esta transição não ocorre automaticamente e deve ser 

trabalhada” (Morais e Paiva, 2007, p. 105). 

Finalmente, o uso de visualizações no processo-ensino aprendizagem 

“torna-se relevante, pois a imagem é uma linguagem visual que consegue 

dominar o tempo e o espaço” e requer que os alunos “desenvolvam novas 

formas de perceber, de intuir, de sentir e pensar, para a descodificarem” 

(Gibin et al., 2009, p. 712).  

 

SÍNTESE 

 

Nas Orientações Curriculares estão evidenciados conteúdos no âmbito 

CTSA para o desenvolvimento das competências fundamentais à literacia 

científica dos alunos. Deste modo, o ensino das ciências tem como objetivo 

formar cidadãos cientificamente literados, para poderem participar na 

tomada de decisão e realizar ações sociais responsáveis, orientados para a 

solução de problemas do quotidiano relacionados com a ciência e tecnologia. 

Neste sentido, o ensino da Química, com base nos princípios CTSA, deve 

valorizar o uso de estratégias interativas que partam de contextos do dia a dia 

dos alunos e que consigam incutir nestes um papel ativo no seu processo de 

aprendizagem. Atualmente, o uso das TIC, nomeadamente das visualizações, 

têm vindo a ganhar relevo como recursos importantes no complemento das 

estratégias mencionadas. 
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CAPÍTULO 3 

 

PROPOSTA DIDÁTICA 

 

 

 

Neste capítulo apresenta-se a proposta didática a implementar nas 

aulas de uma turma de 12.º ano de escolaridade. Esta proposta é elaborada 

com o objetivo de proporcionar aos alunos o desenvolvimento das 

competências preconizadas no programa de Química do 12.º ano de 

escolaridade, para o ensino da subunidade temática “Combustíveis fósseis: o 

carvão, o crude e o gás natural” inserida na unidade “Combustíveis, Energia e 

Ambiente”. As aulas são lecionadas, recorrendo à utilização de estratégias, 

em sala de aula, promotoras de uma interação CTSA. 

O capítulo está organizado em duas secções, a fundamentação 

científica e a fundamentação didática. Na fundamentação científica são 

abordados os conteúdos científicos considerados importantes para a 

lecionação da subunidade didática. Na fundamentação didática descreve-se a 

organização das aulas e das tarefas e a forma como foram avaliadas as 

competências dos alunos. 
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FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

 
Nesta subsecção são abordados os conteúdos científicos considerados 

importantes para a lecionação da subunidade didática “Combustíveis fósseis: 

o carvão, o crude e o gás natural”. 

 

COMPOSIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 

 

Um combustível é uma substância usada para fornecer energia. Quase 

todos os combustíveis são compostos por hidrocarbonetos. Estes podem ser 

gasosos, líquidos ou sólidos. A energia química num combustível é geralmente 

obtida pela sua queima na presença de oxigénio. Esta pode ser usada como 

calor ou é convertida em outra forma de energia (Underwood & Webster, 

1981). 

Desde do início da vida na terra, plantas e animais foram morrendo e 

decompondo-se. Os seus restos contêm cadeias de átomos de carbono que 

ficaram depositados no interior da terra. Os depósitos, desde os tempos pré-

históricos, são agora as principais fontes de hidrocarbonetos, eles são: o 

carvão, o gás natural e o petróleo, sendo designados por combustíveis fósseis 

(Lewis & Waller, 1988). O carvão resulta dos restos em decomposição de 

florestas pré-históricas. O petróleo resulta dos restos em decomposição de 

biliões de minúsculos animais marinhos pré-históricos (Lewis & Waller, 1988). 

Originalmente, o petróleo está sempre acompanhado por gás natural (Dantas 

& Ramalho, 2009).  

 

Carvão 

É necessário muito tempo para que a decomposição das plantas dê 

origem ao carvão. O processo envolve a perda gradual de água dos hidratos de 

carbono (moléculas biológicas constituídas por carbono, oxigénio e 

hidrogénio), de que são formadas as plantas. Estes vão perdendo hidrogénio e 

oxigénio, ficando cada vez mais próximas do carbono puro (Lewis & Waller, 

1988).  
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O principal elemento combustível no carvão é o carbono sólido, mas a 

maioria dos carvões também contém compostos de carbono líquidos e gasosos 

(Dantas & Ramalho, 2009). 

Existem diferentes variedades de carvão, estas dependem do tipo de 

plantas e materiais a partir dos quais se formaram e dos processos físicos e 

químicos que ocorreram há milhões de anos. Os diferentes carvões são: a 

turfa, constituída por cerca de 56% de carbono; a lenhite, a sua percentagem 

em carbono é de cerca de 60 a 70%; a hulha, com uma percentagem em 

carbono entre os 75 e 80% e a antracite, o teor de carbono na sua composição 

pode atingir os 95% (Dantas & Ramalho, 2009).  

 

Gás natural  

O gás natural é uma mistura de gases presos com o petróleo na crosta 

terrestre, é extraído a partir de  poços de petróleo ou de gás (Josten & Wodd, 

1996).  

O principal constituinte do gás natural é o metano (CH4), presente 

numa percentagem entre 70 a 95%, estando associado a outros alcanos, como 

o etano, o propano, o butano e outros hidrocarbonetos de maior peso 

molecular. Geralmente, apresenta baixos teores de contaminantes, como o 

azoto (N2), dióxido de carbono (CO2) e sulfureto de hidrogénio (H2S). O dióxido 

de carbono, e o sulfureto de hidrogénio são eliminados no local de extração 

(Dantas & Ramalho, 2009). 

 

Petróleo 

O petróleo bruto (crude) é uma mistura complexa de  compostos, 

constituída principalmente por moléculas formadas pela ligação de átomos de 

carbono e hidrogénio (hidrocarbonetos), contém também, pequenas 

quantidades de moléculas orgânicas que possuem átomos de oxigénio, 

enxofre, azoto e até metais na sua estrutura (Sellinguer, 1998). 

Os hidrocarbonetos que constituem o petróleo são: os alcanos, apenas 

contêm ligações simples, de fórmula geral Cn H2n+2; os cicloalcanos, 

constituídos por ligações simples, com estrutura em ciclo, de fórmula geral 
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CnH2n; os alcenos, que têm pelo menos uma ligação dupla e os aromáticos, 

estruturas em ciclo de sistemas (4n+2) eletrões π  (Clayden et al., 2001). 

Atualmente, as necessidades energéticas mundiais são 

maioritariamente satisfeitas utilizando o petróleo como fonte de energia 

(Dantas & Ramalho, 2009). Para se obter os produtos de uso diário do 

petróleo, é necessário separar e transformar quimicamente os compostos 

moleculares que constituem a mistura. O tratamento do petróleo é efetuado 

nas refinarias de petróleo, este é sujeito a uma sucessão de operações, 

nomeadamente: a destilação fracionada, o cracking, o cracking catalítico e a 

refinação (Dantas & Ramalho, 2009).  

 

DESTILAÇÃO FRACIONADA DO PETRÓLEO 

 

Existe uma grande variedade de hidrocarbonetos no petróleo, todos 

com diferentes comprimentos da cadeia carbonada. O comprimento da cadeia 

é o principal responsável pelas propriedades físicas dos hidrocarbonetos, estas 

determinam como estes compostos se podem usar. Assim, é necessário 

separar os componentes do petróleo, de acordo com o seu comprimento de 

cadeia carbonada (Lewis & Waller, 1988) que determina o seu ponto de 

ebulição. O processo de separação destes componentes baseia-se numa 

operação de destilação.  

A destilação é fundamentada no processo físico de equilíbrio 

líquido/vapor. Esta operação permite separar, por ação do calor, os 

constituintes de uma mistura líquida cujos componentes tenham pontos de 

ebulição diferentes (Simões et al., 1993).  

A destilação comporta várias etapas: a evaporação (a uma dada 

temperatura um certo número de moléculas num líquido possui energia 

cinética suficiente para escapar da superfície líquida, passando à fase gasosa) 

de substâncias voláteis (substâncias que têm uma pressão de vapor 

mensurável), a condensação dos vapores formados (quando a concentração 

das moléculas da fase gasosa é suficientemente elevada há possibilidade de 

algumas delas voltarem à fase líquida) e o arrefecimento do destilado (Simões 

et al., 1993).  
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Quando se dá a evaporação de um líquido, as suas moléculas gasosas 

exercem uma pressão de vapor. Se ambos os componentes de uma solução são 

voláteis, a pressão de vapor da solução é a soma das pressões parciais 

individuais (Chang, 1994). As pressões parciais dos componentes de uma 

solução ideal de duas substâncias voláteis estão relacionadas com a 

composição da solução líquida através da lei de Raoult, em que:  

 
PA= xA P*A    e   PB= xB P*B                ( 1) 

 

Onde P*A  é a pressão de vapor de A puro e P*B é a de B puro. A pressão total, 

P, da solução é então:  

 
P = PA + PB = xA P*A  + xB P*B = P*B + (P*A  - P*B) xA           ( 2) 

 

Esta expressão mostra que a pressão de vapor (em uma determinada 

temperatura constante) varia linearmente com a composição de P*B até P*A  

quando xA  varia de 0 a 1 ( Atkins, 2006) . 

Para se entender o processo de destilação necessita-se de compreender 

o diagrama de temperatura-composição. Este é um diagrama de fases em que 

as curvas mostram as composições das fases em equilíbrio em função da 

temperatura, a uma pressão constante, geralmente de 1 atm (Atkins, 2006). A 

seguir é apresentado um exemplo de um diagrama temperatura-composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama temperatura-composição de uma solução ideal com o 

componente A mais volátil do que B. Uma sequência de vaporizações e 

condensações, que tem a composição inicial a1, leva no final a um condensado 

que é o A puro, retirado de Atkins (2006, p. 165) 
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Na destilação simples, o vapor é recolhido e condensado. Na destilação 

fracionada, o ciclo de ebulição e condensação é repetido sucessivamente 

(Figura 3.1). Esta operação é utilizada para separar líquidos voláteis (Atkins, 

2006). 

Industrialmente, os constituintes do petróleo são separados por 

destilação fracionada (Figura 3.2). O equipamento usado para a realização 

desta operação é designado por  coluna de destilação, também chamada 

coluna de fracionamento ou de pratos (Dantas & Ramalho, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Representação esquemática de uma coluna de 

fracionamento, ou de pratos, retirado de Dantas e Ramalho (2009, p. 

164). 

 

Atkins (2006) refere que a eficiência de uma coluna de fracionamento 

exprime-se em termos de número de pratos teóricos, isto é, do número de 

etapas efetivas de vaporização e condensação necessárias para chegar a um 

condensado com uma determinada composição a partir de uma dada mistura. 

De um modo geral, uma coluna de fracionamento é constituída por uma 

série de pratos em equilíbrio que vão promovendo, sucessivamente, o 

enriquecimento, nos componentes mais voláteis, da fase vapor que sobe na 

coluna, e nos componentes menos voláteis, da fase líquida que desce na 

coluna.  

O petróleo tem milhares de hidrocarbonetos, a separação dos 

compostos puros não é viável nem sequer necessário. Assim, os produtos 
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obtidos da destilação fracionada do petróleo continuam a ser misturas de 

centenas de hidrocarbonetos e designam-se por frações (Josten & Wodd, 

1996). Das diversas frações resultantes, algumas delas constituem os vários 

combustíveis que usamos no dia a dia, por exemplo, combustível de avião, 

gasóleo, gasolina e GPL (Lewis & Waller, 1988). 

 

CRACKING DO PETRÓLEO 

 

As frações que se formam no processo de destilação fracionada do 

petróleo podem conter hidrocarbonetos de cadeias mais longas do que se quer 

obter. Através de um processo designado por cracking, as mesmas podem ser 

quebradas e dar origem a cadeias mais curtas ( Prescott & Gilbert , 2003). Os 

principais produtos, no processo de cracking de hidrocarbonetos, são alcanos 

com uma cadeia carbonada curta, em conjunto com alcenos de cadeia muito 

curta (Lewis & Waller, 1988).  

No cracking do petróleo, a fração menos útil é transformada em 

compostos de cadeia curta, amplamente utilizados no dia a dia, como gasolina 

e o querosene. Há também a produção de hidrocarbonetos insaturados (como 

por exemplo, o eteno, que é um composto de partida para a produção de 

plásticos e outros materiais importantes), que são mais reativos do que os 

hidrocarbonetos saturados ( Lewis & Waller, 1988). 

Existem dois tipos de cracking, o térmico e o catalítico. No cracking 

térmico, os hidrocarbonetos que se pretendem quebrar são aquecidos na 

ausência de oxigénio, até ao intervalo de temperatura entre os 750-900°C. Os 

hidrocarbonetos não inflamam, mas tenderão a romper-se em pequenos 

fragmentos. Os fragmentos formados durante a reação são radicais livres sem 

carga e podem reagir de inúmeras formas (Prescott & Gilbert , 2003). Na 

figura seguinte é apresentado um mecanismo de reação para o cracking 

térmico do octano (hidrocarboneto saturado, constituído por uma cadeia 

linear de oito carbonos). 

 

 

 

http://discovery.kcpc.usyd.edu.au/
http://discovery.kcpc.usyd.edu.au/
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Figura 3.3 Proposta de mecanismo para o cracking térmico do octano, 

retirado de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

40422005000200033 

 
No cracking catalítico, os hidrocarbonetos são aquecidos à temperatura 

de 500-570°C na presença de um catalisador com carácter acídico (Blauwhoff 

et al., 1990). A etapa-chave da reação é a adição de iões H + ao 

hidrocarboneto para formar um ião com carga positiva. Os vários 

caminhos pelos quais o hidrocarboneto de carga positiva (carbocatião) pode 

perder a sua carga, muitas vezes leva à sua decomposição ( Prescott & 

Gilbert , 2001). A seguir a Figura 3.4 apresenta uma proposta de mecanismo 

para o cracking catalítico de hidrocarbonetos.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Figura 3.4 Proposta de mecanismo para o cracking catalítico de 

hidrocarbonetos, retirado de 

http://discovery.kcpc.usyd.edu.au//9.2.1/9.2.1_CrackingCatalytic.html. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422005000200033
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422005000200033
http://discovery.kcpc.usyd.edu.au/
http://discovery.kcpc.usyd.edu.au/9.2.1/9.2.1_CrackingCatalytic.html
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Qualquer ácido forte é capaz de catalisar este tipo de reação (por 

exemplo H2SO4), no entanto, é difícil separar o catalisador das outras espécies 

e evitar que este corroa os reatores onde a reação é promovida. Assim, no 

processo do cracking catalítico do petróleo são usados catalisadores sólidos 

com superfícies acídicas ( Prescott & Gilbert , 2003).  

Atualmente, os catalisadores mais utilizados no cracking catalítico do 

petróleo são os zeólitos (aluminosilicatos) sintéticos, que possuem um 

carácter muito ácido (Dantas & Ramalho, 2009). Os zeólitos podem ser 

definidos como sólidos cristalinos caracterizados por uma estrutura 

tridimensional regular, formada por blocos tetraédricos do tipo TO4 (T= Si, 

Al…), em que cada átomo de oxigénio é partilhado entre dois átomos do 

elemento T (Guth & Kessler, 1999). Esta estrutura é composta por canais e 

cavidades com tamanhos moleculares ocupadas por iões e moléculas de água, 

ambos com uma considerável liberdade de movimento, possibilitando a troca 

iónica e uma hidratação reversível (Aguiar et al., 2002). 

 Geralmente, o tamanho destes cristais sintéticos varia entre o 

intervalo de um micrómetro e alguns micrómetros, no entanto, estes podem 

chegar a ter centenas de micrómetros. O diâmetro dos seus canais e 

cavidades varia de acordo com a estrutura de 0,3 a 1,3 nm (Guth & Kessler, 

1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Estrutura porosa do zeólito ZSM-5, retirado de 

http://chemelab.ucsd.edu/aeronex02/background.html 

 

A estrutura microporosa dos zeólitos faz com que estes apresentem 

uma grande área superficial interna em relação à sua superfície externa e 

http://discovery.kcpc.usyd.edu.au/
http://chemelab.ucsd.edu/aeronex02/background.html
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permite a transferência de massa entre o espaço cristalino e o meio externo 

(Aguiar et al., 2002). Este tipo de compostos contêm muitos sítios ativos de 

carácter ácido nas cavidades da rede intracristalina, onde as reações podem 

ocorrer, no entanto, o diâmetro dos poros da estrutura do zeólito são 

seletivos às formas das moléculas que podem entrar e sair da rede (Espeel et 

al., 1999).  

Assim, a partir de uma mistura de moléculas de vários tamanhos apenas 

as mais pequenas têm acesso ao espaço intracristalino. Esta característica 

designa-se por seletividade do reagente e é determinada pelo diâmetro da 

“boca” dos poros. Do mesmo modo, quando uma mistura de produtos é 

formada nos espaços vazios dos zeólitos, apenas os mais pequenos com certas 

dimensões estão disponíveis para serem libertados e aparecerem como 

produtos da reação. Esta característica é designada por seletividade do 

produto (Espeel et al., 1999). O conjunto destas características faz dos 

zeólitos catalisadores muito seletivos. Na figura seguinte é apresentado um 

esquema sistemático da seletividade da forma dos reagentes e dos produtos 

nos zeólitos. 

 

 

 

Figura 3.6 Representação sistemática da seletividade da forma dos 

reagentes e dos produtos nos zeólitos, retirado de P.Espeel et al. (1999, 

p.384). 
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Para além do processo de cracking, algumas frações obtidas pela 

destilação fracionada do petróleo também podem ser sujeitas a reações de 

isomerização (por exemplo, a transformação de um alcano linear num alcano 

de cadeia ramificada), de desidrogenação (por exemplo, a transformação de 

um alcano num alceno) e de aromatização (por exemplo, formação de 

compostos aromáticos a partir de alcanos) (Dantas & Ramalho, 2009).  

 

GASOLINA E ÍNDICE DE OCTANO 

 

Um dos componentes mais conhecidos do petróleo é a gasolina, mistura 

líquida de hidrocarbonetos voláteis de 6 a 12 átomos de carbono, que contém 

maioritariamente alcanos e alguns hidrocarbonetos aromáticos (Chang, 1994). 

É um carburante, porque a energia térmica resultante da sua combustão pode 

ser transformada, nos motores, em energia mecânica. A sua temperatura de 

ebulição varia entre os 60ºC e 205ºC (Dantas & Ramalho, 2009). 

As gasolinas são geralmente classificadas de acordo com o índice de 

octano (Chang, 1994). O índice de octano (I.O) está relacionado com a 

capacidade de detonação de uma gasolina, um elevado poder detonante 

significa baixo I.O. Este parâmetro permite a avaliação do grau de detonação 

da gasolina no motor em resultado da pré-explosão do combustível (Dantas & 

Ramalho, 2009). 

O I.O. é determinado pela comparação das características de uma 

gasolina com uma mistura de heptano e isooctano (2,2,4-trimetilpentano). 

Arbitrariamente, ao heptano, por resistir mal à compressão, detonando 

facilmente, atribui-se um I.O. igual a zero. Ao isooctano, um 

composto altamente ramificado, atribui-se um I.O. igual a cem (Dantas & 

Ramalho, 2009). Assim, por exemplo, uma gasolina com um I.O. igual a 98 

produz uma detonação (para uma determinada pressão) idêntica à de uma 

mistura com 98% de isooctano e 2% de heptano. Quanto maior for o I.O. de um 

hidrocarboneto mais eficiente será a sua ação num motor de combustão 

interna (Chang, 1994) 

O I.O. varia com o tipo de hidrocarbonetos presentes na gasolina, este 

aumenta com a diminuição do comprimento da cadeia principal de carbonos, 
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com o aumento das ramificações e com a presença de compostos aromáticos 

(Ophardt, 2003). Assim, de modo a aumentar o I.O e baixar o grau de 

detonação da gasolina, podem submeter-se os hidrocarbonetos presentes 

nessa fração a processos de isomerização, originando cadeias de carbonos 

lineares mais pequenas e/ou ramificadas; a processos de aromatização, que 

transformam as cadeias de carbono lineares em anéis aromáticos e pela 

adição de pequenas quantidades de compostos designados por aditivos 

antidetonantes (Dantas & Ramalho, 2009).  

No passado, os aditivos mais usados eram o tetrametilchumbo, 

(CH3)4Pb, e o tetraetilchumbo, (C2H5)4Pb, no entanto,  devido à elevada 

toxidade do chumbo, foi proibido a sua presença na gasolina (Chang, 1994).  

Hoje em dia, usam-se outros aditivos, como, por exemplo, MTBE (metil-ter-

butiléter) e derivados do lítio ou do potássio (Dantas & Ramalho, 2009). 

 

PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS 

 

 O petróleo, tal como os outros combustíveis fósseis, é responsável por 

muitos problemas ambientais, nomeadamente marés negras e o aumento do 

efeito estufa. Para reduzir o consumo do petróleo é necessário encontrar 

combustíveis e carburantes alternativos, com um preço inferior ou semelhante 

ao do petróleo. A estes combustíveis dá-se o nome de novos combustíveis, 

combustíveis verdes, combustíveis limpos ou biocombustíveis (Dantas & 

Ramalho, 2009). 

 

Biometano  

O biometano é produzido através da decomposição da matéria orgânica 

por microrganismos, entre os 20ºC e 60ºC (Dantas & Ramalho, 2009). É 

constituído basicamente por: gás metano (CH4) entre 50 a 60%, gás carbónico 

(CO2) entre 35 a 40%, hidrogénio (H2) entre 1 a 3%, oxigénio (O2) entre 0,5 a 

1% e gases diversos entre 1 a 5% (Arruda, et al., 2002). 

Normalmente utilizam-se instalações de resíduos sólidos urbanos, que 

contêm uma parcela significativa de matéria orgânica biodegradável, para a 

produção de biometano. Este é aproveitado como combustível, em moto 
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geradores, para produzir eletricidade ou para produzir energia térmica 

(Dantas & Ramalho, 2009). 

O biometano é um combustível não tóxico. Por ter uma massa 

específica (0,55 kg/m³) menor que a do ar (1,2 kg/m³), em caso de 

vazamento, dissipa-se rapidamente no ambiente, evitando o risco de explosão 

(Nogueira, 1986). O seu armazenamento pode ser feito por três maneiras: 

baixa pressão, alta pressão e liquefação. O processo de liquefação tem o 

custo mais elevado de armazenamento quando comparado com os outros dois 

métodos de armazenagem (Júnior et al., 2003 citado por Lima, 2008). Assim, 

o seu transporte e utilização apresentam algumas desvantagens em relação 

aos combustíveis fósseis.  

 

Biometanol 

O biometanol é o metanol produzido a partir do biometano: 

 
CH4 (g) + ½ O2 (g)→ CO (g)  + 2 H2 (g)  (1) 

 
CO (g) + 2 H2 (g)  → CH3OH (l)               (2) 

 

O biometanol serve para fabricar um aditivo que aumenta o I.O. da gasolina 

(Dantas & Ramalho, 2009). 

 

Bioetanol 

A fermentação alcoólica dos açúcares dá origem ao etanol, também 

designado bioetanol por ter origem numa reação biológica (Dantas & Ramalho, 

2009). Este pode ser obtido a partir de diversas matérias-primas que contêm 

açúcares simples, amido ou substratos mais complexos como a biomassa 

celulósica (Zhang, 2008). 

O bioetanol é um álcool incolor, volátil, inflamável e totalmente 

solúvel em água, comercialmente conhecido como álcool etílico, cuja fórmula 

molecular é C2H5OH. Este pode ser misturado com gasolina (aumentando o seu 

I.O) ou ser usado puro (Dantas & Ramalho, 2009). 
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Biodiesel  

O biodiesel é uma mistura de ésteres de ácidos orgânicos com 

monoálcoois de cadeia curta, como o metanol ou o etanol (Suarez et. al., 

2007).  

A produção de biodiesel pode ser efetuada através de dois processos 

químicos: a transesterificação e esterificação. Podem ser usadas como 

matérias-primas diferentes óleos e gorduras de origem animal ou vegetal. É 

também possível produzir biodiesel a partir de resíduos industriais ou 

domésticos, como por exemplo, os óleos vegetais usados nas frituras e sabões 

produzidos na refinação do óleo de soja (Oliveira et al., 2008). 

O biodiesel é um combustível utilizado em motores de combustão 

interna de ignição por compressão (Oliveira et al., 2008). As suas principais 

vantagens em relação ao diesel de petróleo são: ser biodegradável, menos 

tóxico, tem uma inflamabilidade reduzida e um maior poder de lubrificação 

do motor (Demirbas, 2004 citado por Moreira, 2009). A grande vantagem 

ambiental é que a sua queima ocorre de uma maneira mais limpa (Sharma, 

2008 citado por Moreira, 2009). 

No entanto, este biocombustível apresenta algumas desvantagens, tais 

como: alto custo de produção, aumento da emissão de óxidos nítricos (NOx), 

tendência à oxidação quando exposto ao ar (Knothe et al., 2006 citado por 

Dib, 2010). 

 

Hidrogénio 

Teoricamente, o hidrogénio é o combustível ideal. Não causa poluição 

nem ruído e não há escassez de combustível (Dantas & Ramalho, 2009). O 

produto da sua combustão é o vapor de água, que não contribui para o efeito 

de estufa: 

2 H2(g) + 2 O2(g) → 2 H2O(g)  (1) 

 

A combustão do hidrogénio é muito exotérmica, a quantidade de 

energia libertada durante a reação do hidrogénio é cerca de 2,5 vezes do 

poder de combustão de igual massa de gasolina (Dantas & Ramalho, 2009).  
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A produção do hidrogénio faz-se a partir da eletrólise da água (Dantas 

& Ramalho, 2009).   

Uma das desvantagens da utilização deste combustível é a falta de 

infraestruturas para a sua produção, transporte e armazenamento. A outra 

desvantagem relaciona-se com a produção do hidrogénio que necessita de 

muita de energia e deriva na maior parte das vezes dos combustíveis fósseis 

(Santos & Santos, 2005). 

 

FUNDAMENTAÇÃO DIDÁTICA 

 

De acordo com o programa da disciplina de Química do 12.º ano, o 

ensino da Química deve orientar-se pela promoção da literacia científica dos 

alunos e proporcionar-lhes “uma visão atual de aspetos relevantes do 

conhecimento químico, estruturantes de uma forma científica de interpretar 

o mundo” (Martins et al., 2004, p. 2). Este documento apresenta várias razões 

porque se deve aprender Química: (1) Como um dos pilares da cultura do 

mundo moderno; (2) Para o dia a dia; (3) Como forma de interpretar o mundo; 

(4) Para a cidadania; (5) Para compreender a sua inter-relação com a 

tecnologia; (6) Para melhorar atitudes face a esta Ciência; (7) Por razões 

estéticas; (8) Para preparar escolhas profissionais. 

A proposta didática é elaborada tomando em consideração as razões 

anteriormente mencionadas e tem o intuito de desenvolver competências a 

partir de contextos de ensino promotores da interação CTSA, recorrendo à 

utilização de visualizações, como por exemplo, imagens virtuais 2D e 3D, 

estáticas e dinâmicas, simulações e animações. 

 

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

 

A proposta didática é composta por um conjunto de seis tarefas 

(Apêndice A), concebidas para abordar a subunidade “Combustíveis fósseis: o 

carvão, o crude e o gás natural”, inserida na unidade 2 - “Combustíveis, 

Energia e Ambiente”, do programa da disciplina de Química do 12.º ano de 

escolaridade. Esta unidade revela-se “fortemente propiciadora do 
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desenvolvimento de competências de índole científica, tecnológica e social 

contribuindo para que o aluno se torne um cidadão mais atento ao mundo em 

que se insere e seja capaz de estabelecer interações que o impliquem 

socialmente” (Martins et al., 2004, p. 39). A seguir apresenta-se um esquema 

organizador para à unidade didática “Combustíveis, Energia e Ambiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Esquema organizador para a unidade didática “Combustíveis, 

Energia e Ambiente” (retirado de Martins et al., 2004, p. 40). 
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A proposta didática é implementada em cinco aulas de 90 minutos e 

duas aulas de 135 minutos. Em seguida apresenta-se a sequência dos 

conteúdos programáticos a lecionar (Quadro 3.1). 

 

Quadro 3.1 

Sequência dos Conteúdos Programáticos a lecionar ao longo das aulas 

 
Aulas 

 

 
Conteúdos 

 
Duração 

27 de fevereiro 

 

 Combustíveis fósseis: o carvão, o 
crude e o gás natural. Crise 
energética. 
 

 
  90 min 

27 de fevereiro 

 

 Combustíveis fósseis: o carvão, o 
crude e o gás natural. Composição, 
Extração e Transporte.  
 

 
   

90 min 

1 de março 

 

 Destilação fracionada do petróleo. 
Destilação fracionada de uma 
mistura de três componentes. 
 

 
135 min 

5 de março 

 

 Destilação fracionada de uma 
mistura de três componentes (A.L). 
 

  
90 min 

 

8 de março 
 

 Crackingdo petróleo. Catalisadores.  
 

 
135 min 

 
9 de Março 

 

 

 Gasolina de verão e de inverno. 
Índice de octano. Aditivos anti-
detonantes. 
 

   
90 min 

16 de março 
 

 Combustíveis alternativos. 
 

 
90 min 

 

Para cada uma das aulas são elaboradas grelhas de planificação, onde 

se apresentam os conteúdos, as competências que se visam desenvolver, os 

momentos da aula, os instrumentos de avaliação e os recursos a utilizar 

(Apêndice B). 

As tarefas são realizadas em grupo de dois ou três alunos, constituídos 

de acordo com as suas preferências. A opção de realizar as tarefas em grupo é 
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devido às potencialidades que este tipo de estratégia possui, nomeadamente 

na promoção e desenvolvimento de algumas competências, como a 

capacidade de comunicação, argumentação, análise e resolução de problemas 

(Gayford, 1993). 

Durante a realização de cada tarefa, o professor percorre os vários 

grupos, pedindo aos alunos para explicarem o que estão a realizar, 

justificando as suas escolhas. Este coloca questões com o objetivo de 

estimular os alunos a argumentar as suas opções. De seguida, apresenta-se, de 

um modo sumarizado, a descrição das aulas e das tarefas. 

 

DESCRIÇÃO DAS AULAS E DAS TAREFAS 

 
Nas aulas são utilizadas diversas estratégias de ensino, como por 

exemplo, tarefas de investigação e discussão em grupo e em turma. 

As aulas a lecionar englobam três momentos principais: no primeiro é 

introduzida a tarefa aos alunos, no segundo passa-se à sua realização e, no 

momento final, procede-se à discussão e sistematização dos assuntos 

abordados na tarefa. Estes momentos são fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho investigativo (Chapman, 1997; Christiansen e 

Walther, 1986; Mason, 1996 citados por Ponte et al., 1999). 

Deste modo, as aulas iniciam com a distribuição, aos alunos, do 

enunciado escrito da tarefa a realizar. De seguida, é comunicado aos alunos 

os objetivos da tarefa, o tipo de trabalho que se pretende desenvolver e como 

será avaliado. Segundo Fonseca et al. (1999), a clarificação da tarefa e a 

explicitação do tipo de trabalho, que se quer realizar, são etapas 

fundamentais para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do 

trabalho dos alunos.  

O segundo momento da aula exige que os alunos tenham uma atitude 

investigativa. Assim, a realização das tarefas é centrada na atividade dos 

alunos e nas suas ideias. Neste momento, o professor tem o papel de 

orientador da tarefa e perante as solicitações destes, assume uma estratégia 

baseada no questionamento, levando-os a analisar e a refletir sobre o 

trabalho que estão a realizar (Fonseca et al., 1999). Este tipo de estratégia 

possibilita que o professor verifique se os alunos estão a desenvolver a tarefa 
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corretamente e também observar o seu nível de envolvimento nas tarefas 

propostas (Ponte et al., 1999). 

No que respeita ao momento de discussão e sistematização dos 

conteúdos abordados nas tarefas, este ocorre no final da resolução de cada 

tarefa, onde é pedido aos alunos que apresentem oralmente ou entreguem 

por escrito os resultados e conclusões sobre as tarefas realizadas. De acordo 

com Ponte et al. (1999), neste momento da aula, o professor terá de conduzir 

a discussão coletiva e procurar saber quais as conclusões a que os alunos 

chegaram e como as justificam. Neste sentido, com o apoio de apresentações 

em powerpoint (Apêndice C), o professor formula questões para estimular a 

participação dos alunos e promover a partilha e discussão de ideias. 

A seguir, a Figura 3.8 apresenta a descrição dos momentos das aulas de 

um modo resumido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 1 (24/02/2012) / Tarefa 1- O papel dos combustíveis fósseis no 

desenvolvimento mundial: problemas políticos, económicos e sociais. 

1º Momento – Explicitação dos objetivos da tarefa. 

2º Momento – Realização da tarefa (uso de visualizações, desenvolvimento de role-

play). 

 

Aula 2 (27/02/2012) / Tarefa 2- Composição, extração e transporte de 

combustíveis fósseis. 

1º Momento – Explicitação dos objetivos da tarefa. 

2º Momento – Realização da tarefa (uso de visualizações). 

3º Momento – Discussão coletiva e síntese dos conceitos abordados. 

 

Aula 3 (01/03/2012) / Tarefa 3 (1ª parte) - Destilação fracionada do petróleo 

1º Momento – Explicitação dos objetivos da tarefa. 

2º Momento – Realização da tarefa (uso de visualizações). 

3º Momento – Discussão coletiva e síntese dos conceitos abordados. 
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Figura 3.8 Esquema com os momentos das aulas 

 

Em todas as tarefas recorre-se ao uso de visualizações, nomeadamente 

vídeos e simulações online.  

A tarefa 1 pretende fazer a introdução à subunidade “Combustíveis 

fósseis: o carvão, o crude e o gás natural” num contexto CTSA, onde é 

abordado o papel dos combustíveis fósseis no desenvolvimento mundial. Esta 

começa com a apresentação de vídeos, que retratam situações do quotidiano, 

relacionados com a problemática da divisão dos lucros do petróleo. O objetivo 

da tarefa centra-se na recolha, pelos alunos, de informação relevante dos 

Aula 4 (5/03/2012) / Tarefa 3 (2ª parte) - Destilação fracionada do petróleo 

1º Momento – Realização de uma atividade experimental (destilação fracionada de 

uma mistura de três componentes).  

 

Aula 5 (8/03/2012) / Tarefa 4 - Cracking catalítico do petróleo 

1º Momento – Explicitação dos objetivos da tarefa. 

2º Momento – Realização da tarefa (uso de visualizações). 

3º Momento – Discussão coletiva e síntese dos conceitos abordados.  

 

Aula 6 (09/03/2012) / Tarefa 5 – Gasolinas 

1º Momento – Explicitação dos objetivos da tarefa. 

2º Momento – Realização da tarefa (uso de visualizações). 

3º Momento – Discussão coletiva e síntese dos conceitos abordados. 

 

Aula 7 (16/03/2012) / Tarefa 6 -  Produção de combustíveis alternativos 

1º Momento – Explicitação dos objetivos da tarefa. 

2º Momento – Realização da tarefa (uso de visualizações). 

3º Momento – Discussão coletiva e síntese dos conceitos abordados. 
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vídeos, na partilha de trabalho e na discussão em grupo e em turma. No final 

da tarefa é realizado um role-play em que os alunos têm de argumentar as 

posições de alguns setores da sociedade relativamente a uma situação 

problema, relacionada com a exploração de uma jazida de petróleo. 

A tarefa 2 aborda a composição, extração e transporte dos 

combustíveis fósseis. Esta é constituída por duas partes, na primeira parte os 

alunos visualizam três vídeos sobre o carvão e o petróleo. Na segunda parte 

da tarefa, os alunos exploram uma simulação online sobre o gás natural. No 

final desta tarefa, os alunos deverão conseguir relacionar a composição dos 

combustíveis fósseis com o modo como são extraídos e transportados até ao 

consumidor final.  

A tarefa 3 constitui uma atividade de natureza investigativa dividida 

em duas partes. Na primeira parte, os alunos com a ajuda de um guião, 

exploram a simulação online acerca da destilação fracionada do petróleo. 

Durante a exploração da simulação, têm que responder a algumas questões, 

que fazem parte do guião. Na segunda parte da tarefa, os alunos planificam e 

executam uma atividade experimental e analisam e registam as conclusões 

relativas às suas observações. 

A tarefa 4 também se centra na exploração de simulações online com 

ajuda de um guião. Os alunos exploram uma simulação sobre o cracking 

catalítico do petróleo. Além da exploração da animação, os alunos têm que ir 

mais além e pesquisar informações sobre reações químicas de 

hidrocarbonetos, usadas na produção de materiais do dia a dia. 

A tarefa 5 começa a partir da visualização de três vídeos, nos quais é 

abordado índice de octano da gasolina, o uso de aditivos antidetonantes na 

gasolina e a volatilidade da mesma. Os alunos, em grupo, têm que entender 

como o índice de octano de uma gasolina influencia o funcionamento de um 

motor de combustão, perceber que o aumento do valor deste parâmetro é 

resultado da adição de aditivos antidetonantes na gasolina e que a sua 

composição varia em função da época do ano.  

Por último, na tarefa 6, os alunos visualizam um vídeo que aborda o 

funcionamento de uma pilha de combustível de hidrogénio e sua utilização na 

produção de energia “limpa”. Após a visualização do vídeo, os alunos 
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respondem a questões e no final da tarefa estes realizam uma pesquisa no 

manual e/ou na internet sobre o uso de combustíveis alternativos no 

quotidiano. 

Na aplicação da proposta didática são necessários diversos recursos 

educativos, que se encontram expressos no quadro seguinte. 

 

    Quadro 3.2 

    Recursos educativos para o decorrer das aulas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em cada aula pretende-se mobilizar as competências preconizadas por 

Galvão et al., (2006), nomeadamente de conhecimento, raciocínio, 

comunicação e atitudes. 

O quadro seguinte resume as competências que se visam mobilizar em 

cada aula. 

 

 
 

Aulas Recursos Educativos 

 

1 

Tarefa 1 em formato digital e de papel 
Manual adotado pela escola 

PPT 

2 

Tarefa 2 em formato digital e de papel 
Manual adotado pela escola 

PPT 

3 

Tarefa 3 (1ª parte) em formato digital e de papel 
Manual adotado pela escola 

Material de laboratório 
PPT 

4 

Tarefa 3 (2ª parte) em formato digital e de papel 
Manual adotado pela escola 

Material e reagentes de laboratório 
PPT 

5 

Tarefa 4 em formato digital e de papel 
Manual adotado pela escola 

PPT 

6 

Tarefa 5 em formato digital e de papel 
Manual adotado pela escola 

PPT 

7 

Tarefa 6 em formato digital e de papel 
Manual adotado pela escola 

PPT 



41 
 

Quadro 3.3 

Competências a mobilizar em cada aula 

 

 

 

Competências a Mobilizar Tarefas 

1 2 3 4 5 6 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

 

Explorar o problema através de vídeos/simulações 
multimédia X X X X X X 

Sintetizar informação relevante para argumentar um 
ponto de vista. X      

Recolher informação necessária para a realização de 
uma discussão em turma X X X X X X 

Pesquisar informação relevante no manual escolar e/ou 
Internet    X X X 

Selecionar material de laboratório adequado a uma 
atividade experimental   X X   

Planificar e executar atividades experimentais, discutir 
observações e registar conclusões   X X   

Respeitar normas de segurança na manipulação de 
material e equipamento    X   

Observar fenómenos    X   

Interpretar e recolher informações de tabelas e 
gráficos    X   

R
a
c
io

c
ín

io
 

Sintetizar informação a partir de vídeos X X X X X X 

Estabelecer relações entre conceitos X X X X X X 

Tirar conclusões    X   

Refletir sobre o trabalho realizado e as dificuldades 
sentidas X X X X X X 

  
 A

ti
tu

d
e
s Demonstrar perseverança X X X X X X 

Demonstrar curiosidade X X X X X X 

Aceitar as decisões do grupo X X X X X X 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 Partilhar ideias X X X X X X 

Evidenciar estrutura lógica do texto em registos 
escritos e orais X X X X X X 

Utilizar uma linguagem científica e contextualizada X X X X X X 

Debater a informação recolhida em turma X X X X X X 
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AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 

 

As funções da avaliação têm vindo a ser progressivamente ampliadas. 

No passado eram dirigidas particularmente a uma função de carácter social, 

recorrendo à hierarquização, seleção e certificação de alunos. A avaliação não 

é “associada à ideia redutora de classificação” (Martins et al., 2001, p. 11).  

No decorrer da avaliação, o professor recolhe diversas informações 

sobre os alunos, de modo a verificar se existe uma progressão satisfatória em 

relação aos objetivos pretendidos (Ponte et al, 1999). Este tipo de avaliação é 

denominada por formativa, em que o professor “pretende determinar a 

posição do aluno ao longo de uma unidade de ensino, no sentido de identificar 

dificuldades e de lhes dar solução” (Ribeiro, 1999, p.84). A recolha da 

informação pode ser realizada em diferentes momentos, por exemplo, “no 

início de uma tarefa ou de uma situação didática”, “ao longo de todo o 

processo de aprendizagem” ou “ após uma sequência de aprendizagens mais 

ou menos longa” (Allal, 1986 citado por Santos, 2002, p. 1). Neste sentido, as 

informações recolhidas durante o processo de ensino-aprendizagem, através 

de listas de verificação, mapas de conceitos, relatórios e pósteres são tanto 

mecanismos de instrução como de avaliação (Aikenhead, 2002 citado por 

Galvão & Freire, 2004).  

Durante a realização das tarefas, o professor percorre a sala com o 

intuito de observar e recolher informações sobre o trabalho que está a ser 

desenvolvido por estes. Este tipo de avaliação constitui também um momento 

de aprendizagem do professor sobre novas estratégias, que lhe possibilitem 

uma melhoria no seu desempenho profissional, em futuras intervenções 

(Fonseca et al., 1999). Neste sentido, durante a realização das tarefas, o 

professor coloca questões e dá feedback ao trabalho que os alunos se 

encontram a desenvolver. No final, de cada uma das tarefas, é pedido aos 

alunos para refletirem sobre as aprendizagens efetuadas e as dificuldades 

sentidas (Apêndice D). Este é um momento de autoavaliação que pretende 

que os alunos tenham perceção do seu processo de aprendizagem, 

proporcionando-lhes uma orientação na construção do seu conhecimento. 
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SÍNTESE 

 

Neste capítulo apresentou-se a proposta didática construída com base 

nos princípios presentes no programa de Química do 12.º ano. O capítulo 

inicia-se com a descrição dos conceitos científicos considerados importantes 

para a lecionação da subunidade “Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e o 

gás natural”. A seguir descreve-se o modo como a proposta didática se 

encontra organizada, apresentando-se a sequência das aulas e os conteúdos 

programáticos a lecionar. Para cada uma das aulas são referidas as estratégias 

de ensino a adotar, os recursos a usar e as competências que se visam 

desenvolver. Na parte final do capítulo faz-se referência à avaliação de 

competências e à sua importância no processo ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO 4 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE 

DADOS  

 

 

 

Este capítulo está organizado em três secções. Na primeira secção 

descrevem-se os métodos e os instrumentos usados na recolha de dados. Na 

segunda secção caracterizam-se os sujeitos que participam neste trabalho e 

na terceira procede-se à análise e categorização dos dados. 

 

MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO  

 

A escolha do método de investigação está relacionada com as 

finalidades do estudo. Realiza-se uma investigação qualitativa quando se 

pretende compreender determinados comportamentos e experiências 

humanas. De acordo com Bogdan e Biklen (1994), neste tipo de investigação 

são recolhidos dados sobre o comportamento humano, de modo a se realizar 

uma reflexão mais aprofundada sobre a condição humana. Este tipo de 

investigação é desenvolvida através de um intenso ou prolongado contacto 

entre o investigador e a situação a investigar. Esta situação, geralmente, 

espelha o dia a dia do indivíduo, da sociedade, de grupos ou de organizações 

(Miles & Huberman, 1994). 
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A investigação qualitativa possibilita ao investigador estudar os 

problemas em maior profundidade e pormenor (Patton, 1990). Na perspetiva 

de Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa possui cinco 

características. Em primeiro lugar, a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, no qual o investigador é o instrumento principal de recolha de dados. 

O investigador desloca-se sempre que possível ao local onde ocorrem, de 

forma natural, os fenómenos que são o seu objeto de estudo. Este tipo de 

investigação qualitativa é designado por naturalista. Em segundo lugar, a 

investigação qualitativa é descritiva, pois os dados recolhidos são em forma 

de palavras ou imagens. Em terceiro lugar, o processo é mais importante do 

que os resultados ou produtos. Em quarto lugar, a análise dos dados é feita de 

forma indutiva, pois a teoria sobre o objeto de estudo vai sendo construída à 

medida que os dados vão sendo recolhidos e agrupados. Em quinto lugar, a 

investigação qualitativa preocupa-se com as perspetivas dos participantes, 

pois os investigadores estão interessados no significado que os indivíduos dão 

à vida.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

 

Os instrumentos de recolha de dados, que podem ser utilizados numa 

investigação qualitativa, são a observação naturalista, a entrevista e 

documentos escritos (Tuckman, 2005). Neste trabalho estes foram os 

principais instrumentos usados. 

 

OBSERVAÇÃO NATURALISTA 

 

Na observação naturalista, o investigador presta atenção aos detalhes 

do contexto natural onde se desenrola a investigação, focando a atenção nas 

interações verbais entre os sujeitos pertencentes a este meio (Silverman, 

2001).  

Durante a observação, o investigador cria uma relação estreita com os 

participantes, de modo a compreender a forma com que estes veem e sentem 

o que está acontecer (Patton, 1987). O contacto direto entre o investigador e 
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os participantes tem diversas vantagens. Uma delas é que permite ao 

investigador conhecer e entender o ambiente onde se desenvolve a 

investigação, ficando com uma perspetiva global sobre as situações que 

ocorrem. Outra é que possibilita captar os comportamentos destes no 

momento em que são produzidos, sem intermediação de um documento ou de 

um testemunho (Quivy & Campenhoudt, 1998). Uma terceira vantagem está 

relacionada com o facto do investigador, na observação direta, poder 

integrar-se no contexto e tornar-se um elemento natural dentro do cenário 

onde se desenrola a ação, podendo visualizar aspetos que escapam 

inconscientemente aos participantes, pois estes “acabam por se esquecer do 

facto de que são objeto de investigação” (Bogdan & Biklen, 1994, p.129). Por 

último, podemos enunciar a vantagem do investigador poder incluir, nos dados 

recolhidos, os seus sentimentos, que podem indicar os sentimentos  dos 

sujeitos participantes e a partir destes efetuar uma reflexão. Estas impressões 

podem também ajudar “o investigador a formular questões que o conduzam às 

experiências dos sujeitos”, tornando-se uma “fonte de intuições de 

investigação” (Bogdan & Biklen, 1994, p.133).  

A observação direta permite ao investigador examinar um determinado 

ambiente e registar os dados observados através de notas de campo 

(Tuckman, 2002). As notas de campo são a descrição do que “o investigador 

ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os 

dados de um estudo qualitativo” (Bogdan & Biklen, 1994, p.150). Bogdan e 

Biklen (1994) sugerem, ainda, que as notas de campo englobam uma 

componente descritiva e outra reflexiva. Na componente descritiva, o 

investigador tem o cuidado de registar, de uma forma objetiva e detalhada, o 

que observou. Na componente reflexiva, as notas de campo contêm frases que 

refletem o lado mais pessoal do investigador, tal como “sentimentos, 

problemas, ideias, palpites, impressões e preconceitos” (p.165). É importante 

redigir as notas de campo logo após a observação. Segundo os autores, Miles e 

Huberman (1994), após o trabalho de campo, é necessário que o investigador 

tenha um momento de reflexão sobre as notas de campo elaboradas, de modo 

a não se perder num emaranhado de detalhes. Neste sentido, este poderá 

responder a questões como: Que pessoas, eventos ou situações estão 
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envolvidos? Quais são os principais temas ou itens em observação? Em que 

questões da investigação a observação se foca mais? Que novas hipóteses, 

especulações ou suposições acerca das situações de campo são sugeridas pelo 

contacto? Onde é que o trabalhador de campo tem de colocar mais energia 

durante o próximo contacto e que tipos de informação são vistos?  

Durante a observação pode-se realizar gravações áudio, sendo estas 

excelentes fontes de informação. O gravador áudio é um instrumento de 

recolha de dados imprescindível numa investigação qualitativa, permitindo ao 

investigador rever o que foi dito pelos sujeitos participantes (Patton, 1990). 

Para Silverman (2001), os registos áudio possibilitam ao investigador perceber 

de que modo os sujeitos participantes organizam ideias e captar situações 

para além da investigação. Neste sentido, o mesmo autor refere que as 

gravações áudio possuem três vantagens quando comparadas com outros tipos 

de instrumentos de recolha de dados, nomeadamente, são acessíveis a todos 

que as queiram ouvir, podem-se ouvir várias vezes, podendo ser transcritas e 

mantêm a ordem sequencial pela qual os sujeitos participam oralmente nas 

situações observadas.  

Neste trabalho as notas de campo do professor incidem na descrição 

das atividades, nas ações e citações dos alunos durante as aulas. O professor 

envolve-se nos acontecimentos e após o tempo de observação regista-os tal 

como eles são percecionados pelos participantes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ENTREVISTA 

 

A entrevista consiste numa interação verbal entre o entrevistador e o 

entrevistado (Afonso, 2005). Este instrumento é utilizado “para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspetos do mundo” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 134), e conjugado 

com outros métodos de recolha de dados permite a triangulação dos dados. A 

triangulação de dados é uma estratégia utilizada para a comparação de dados 

provenientes de diferentes fontes, de modo a verificar a sua consistência. O 

uso de vários instrumentos de recolha de dados possibilita uma melhor 
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compreensão do tema em estudo e reforça a validade da pesquisa e a 

confiança nos resultados (Patton, 1990). 

A realização de uma entrevista possibilita ao sujeito uma experiência 

enriquecedora, pois permite-lhe a este refletir sobre as suas conceções acerca 

de um determinado tema, levando-o a produzir novas perspetivas e 

significados acerca do mesmo (Silverman, 2001). 

 Segundo Merton e Kendal (1946, citados por Bogdan & Biklen, 1994, p. 

135) as entrevistas qualitativas variam no nível de estruturação das questões 

efetuadas. Neste sentido, as entrevistas podem ser classificadas em três tipos: 

não estruturada, semi-estruturada e estruturada (Afonso, 2005; Patton, 1990).  

Na entrevista não estruturada, as questões emergem de modo 

espontâneo no contexto natural. Não existe um guião de questões a colocar, 

estas vão surgindo à medida que a conversa se desenrola (Patton, 1990). 

Neste tipo de entrevista, o sujeito entrevistado “desempenha um papel 

crucial na definição do conteúdo da entrevista” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 

135). O entrevistador estimula o participante a falar, mostra interesse em 

compreender as suas respostas, mantendo uma atitude neutra perante estas. 

Se for necessário explorar ou clarificar determinado tema, o entrevistador 

pode pedir exemplos, repetir por outras palavras o que foi dito pelo 

entrevistado ou pedir que este explique as suas interpretações e contradições 

(Afonso, 2005). No decorrer da entrevista o entrevistador não tira notas 

apenas armazena informação recolhida na memória, posteriormente quando 

surgir a oportunidade este regista os dados obtidos. No entanto, estes não são 

comparáveis entre os vários sujeitos, uma vez que são os próprios que 

estruturam o tópico das questões (Bogdan & Biklen, 1994; Patton, 1990). 

Na entrevista semi-estruturada, as questões a colocar são previamente 

elaboradas e organizadas por objetivos. As questões são flexíveis e podem ser 

exploradas pelo entrevistador no decorrer da entrevista (Patton, 1990). Este 

tipo de entrevista permite aos entrevistados uma certa margem de liberdade 

para falarem sobre as suas perceções e interpretações garantindo ao mesmo 

tempo que são abordados os temas previamente definidos (Pardal & Correia, 

1995). É recomendado o uso da entrevista semi-estruturada em grupos, pois 
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esta possibilita a interação entre os participantes e, ao mesmo tempo, o 

entrevistador pode captar a perspetiva de cada (Afonso, 2005). 

Na entrevista estruturada existe um grande rigor na colocação de 

questões aos participantes. Os conteúdos das questões e a sua sequência são 

previamente elaborados e o entrevistador não tem liberdade para modificar 

as questões no decorrer da entrevista (Pardal & Correia, 1995). Porque todos 

os entrevistados respondem às mesmas questões numa sequência invariável, 

este tipo de entrevista é indicada para fazer comparações de respostas dos 

participantes antes e após os estudos (Patton, 1990), obtendo dados 

comparáveis caso a caso ou no seu todo.  

Alguns autores questionam qual dos dois tipos de entrevista, 

estruturada ou não estruturada, é o mais eficiente. Na perspetiva de Bogdan e 

Biklen (1994), a escolha depende do objetivo da investigação, podendo-se até 

utilizar as duas em diferentes fases do estudo. Nesse sentido, os mesmos 

autores referem que se pode utilizar uma entrevista mais livre e exploratória 

no início do estudo, pois nesta fase “o objetivo é a compreensão geral das 

perspetivas sobre o tópico”(p.136). Após o trabalho de investigação pode ser 

necessário recorrer a uma entrevista mais estruturada para obter dados 

comparáveis.  

Qualquer que seja o tipo de entrevista a realizar, o entrevistador tem 

de ter em conta o local e horário marcado para a entrevista, este têm de ser 

da conveniência dos participantes (Lüdke & André 1986). O desempenho do 

papel de entrevistador engloba vários aspetos, tais como: decidir o que 

pretende da entrevista, escolher o tipo de entrevista a realizar, delinear os 

esquemas de questões e elaborar o guião da entrevista, aprimorar as 

questões, testar e rever o esquema, selecionar os participantes e comunicar--

lhes o objetivo da entrevista, prever o tempo para a realização da mesma 

(Bell, 2004). Também é importante gravar a entrevista, a gravação tem a 

vantagem de registar todas as falas, ficando o entrevistador livre para prestar 

mais atenção aos entrevistados (Lüdke & André 1986). Nas palavras de Bogdan 

e Biklen, (1994), “um bom entrevistador comunica ao sujeito o seu interesse 

pessoal, estando atento, acenando com a cabeça e utilizando expressões 

faciais apropriadas” (p.136). 
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Por vezes é necessário entrevistar várias pessoas simultaneamente e 

nesse caso pode ser usada a entrevista em grupo focado. Esta técnica 

consiste, geralmente, em reunir, no mesmo local, por um certo período de 

tempo, um grupo de indivíduos, que fazem parte de um público-alvo da 

investigação do investigador (Kvale & Brinkmann 2009). Segundo Patton 

(1990), o número limite de participantes por grupo é de oito, sendo que a 

duração da entrevista pode durar entre 20 minutos a 2 horas. Para Neto, 

Moreira e Sucena (2002), a escolha do número de indivíduos é feita de modo a 

que todos tenham a oportunidade de expor suas ideias e haja uma consistente 

diversidade de opiniões. A entrevista de grupo focado caracteriza-se pela 

introdução de tópicos de discussão, pelo entrevistador, no grupo de 

investigação. A partir do diálogo e debate de diferentes pontos de vista dos 

participantes, o investigador recolhe as informações produzidas, que são de 

carácter essencialmente qualitativo (Kvale & Brinkmann 2009).  

Segundo Bogdan e Biklen (1994), ao refletir sobre um tema, os 

participantes podem se encorajar uns aos outros a dar ideias, que podem ser 

exploradas mais tarde. Neste tipo de entrevistas existe um processo de 

interação dinâmico entre os participantes, que faz com que o controle do 

entrevistador sobre a entrevista vá diminuindo com o desenrolar desta (Kvale 

& Brinkmann 2009). Quando as entrevistas são gravadas, podem surgir 

algumas dificuldades na sua transcrição, nomeadamente no reconhecimento 

de quem fala, quando os participantes falam ao mesmo tempo (Bogdan & 

Biklen, 1994). Neste trabalho o professor realiza uma entrevista em grupo 

focado aos alunos. O guião da entrevista encontra-se no apêndice E. 

 

DOCUMENTOS ESCRITOS 

 

Os documentos escritos são um instrumento de recolha de dados, que 

pode ser usado para complementar as informações obtidas por outros 

instrumentos ou ser a principal fonte de recolha de informações para o estudo 

(Bell, 2004). Os documentos escritos podem ser consultados diversas vezes, 

dando confiança aos resultados obtidos (Lüdke & André, 1986). A tarefa 
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principal para o investigador é localizar e ter acesso aos documentos (Bogdan 

& Biklen 1994). 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a qualidade dos documentos escritos 

varia, estes podem fornecer apenas detalhes factuais ou serem uma fonte 

abundante de informações acerca de como os sujeitos veem o mundo. De 

acordo com os mesmos autores, existem diferentes tipos de dados escritos 

pelos sujeitos, nomeadamente documentos pessoais, que englobam os diários 

íntimos, as cartas pessoais e as autobiografias e documentos oficiais, nos 

quais fazem parte os documentos internos, as comunicações externas e os 

registos sobre os estudantes e ficheiros pessoais. A seleção do tipo de 

documentos a analisar depende da finalidade do estudo. Neste trabalho são 

usados como documentos escritos: as fichas de trabalho realizadas pelos 

alunos e as reflexões escritas no final de cada aula.  

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A escola onde é implementada a proposta didática e realizada a recolha 

de dados situa-se no distrito de Setúbal, apresentando cerca de 1500 alunos e 

150 professores. Possui 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário. 

A Escola foi fundada em 1971 e é constituída por vários edifícios. Num 

dos edifícios encontram-se os laboratórios de Química, que estão equipados 

com materiais e reagentes. Nesse edifício existe uma funcionária que dá 

assistência aos professores de Química.  

Participam neste trabalho os alunos de uma turma do 12º ano de 

escolaridade. A turma é constituída por oito alunos, sendo quatro raparigas 

(50%) e quatro rapazes (50%). No início do ano letivo 2011/1012 constata-se 

que todos os alunos têm 17 anos de idade.  

Relativamente ao rendimento escolar não houve retenções em anos de 

escolaridade anteriores. Em relação à distribuição dos pais dos alunos por 

qualificação académica (Quadro 4.1), os dados recolhidos mostram que a 

maioria dos pais tem qualificação académica correspondente à licenciatura.  
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       Quadro 4.1  

       Distribuição dos Pais por Qualificação Académica 

 
Qualificação Académica 

 
Pai Mãe 

Básico 1  

3º Ciclo do Ensino Básico 3 2 

Ensino Secundário 1 2 

Licenciatura 2 4 

Doutoramento 1  

 

Salienta-se que durante a realização do deste trabalho é garantido o 

anonimato dos participantes. Sempre que for necessário mencionar o nome de 

algum aluno, usam-se letras. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a recolha de dados procede-se à análise de conteúdo, 

organizando-se em categorias o que foi observado, ouvido e escrito (Erickson, 

1986; Lichtman, 2006; Miles & Huberman, 1994). Segundo Bogdan e Biklen 

(1994), esta análise de dados permite interpretar e dar sentido a todo 

material que se obtém a partir da recolha de dados. Para estes autores, as 

categorias possibilitam classificar os dados obtidos e podem surgir à medida 

que os dados são recolhidos. Estas facilitam a compreensão dos fenómenos, 

agrupando elementos que têm características em comum. O processo de 

formação de categorias é muitas vezes longo e, após a sua formação, 

comparam-se constantemente os conceitos introduzidos em cada uma e, 

consequentemente, modificam-se, expandem-se, integram-se, articulam-se, 

confirmam-se e refinam-se (Tesch, 1990).  

A seguir identificam-se as categorias e subcategorias, que emergiram 

do processo de codificação e categorização dos dados recolhidos, atendendo 

às questões que orientam este trabalho. As categorias e subcategorias 

referentes às quatro questões de estudo encontram-se no quadro 4.2.  
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  Quadro 4.2  

  Categorias de análise para as questões de investigação 

 

 

SÍNTESE  

 

Neste capítulo procede-se à apresentação e descrição dos métodos e 

instrumentos de recolha de dados utilizados neste trabalho. Esta metodologia 

tem origem na investigação qualitativa, com orientação interpretativa. 

Participam neste trabalho oito alunos, de uma turma de 12.º ano, 

pertencentes a uma escola situada no distrito de Setúbal. Para a recolha de 

dados utilizam-se vários instrumentos: observação naturalista, como o registo 

áudio das aulas e as notas de campo, entrevistas em grupo focado e 

documentos escritos. Da análise dos dados recolhidos emergem as categorias 

e subcategorias, correspondentes a cada uma das questões orientadoras deste 

trabalho.  

 
Questões do estudo 

 

 
Categorias 

Recolha de dados 

 
Observação 
Naturalista 

 
Entrevista 

 
Documentos 

Escritos 

 
Que dificuldades 

enfrentam os alunos 
quando recorrem ao 

uso de visualizações no 
tema “Combustíveis, 
Energia e Ambiente”? 

Operacionalidade X  X 

Gestão do tempo X X X 

Interpretação das 
visualizações 

X  X 

Exploração da 
visualização 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Síntese de 
informação 

  
 
X 
 

 
Que competências 

desenvolvem os alunos 
quando usam 
visualizações? 

Domínio do 
conhecimento 

substantivo 
X X X 

Domínio atitudinal X X X 

 
Quais as 

potencialidades do uso 
das visualizações? 

Interatividade X X X 

Exploração X X X 
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS 

 

 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados deste trabalho, organizados 

de acordo com as questões formuladas no primeiro capítulo. Este encontra-se 

organizado em três secções: dificuldades que enfrentam os alunos, quando 

recorrem ao uso de visualizações no tema “Combustíveis, Energia e 

Ambiente”; competências desenvolvidas pelos alunos quando usam 

visualizações e as potencialidades do uso de visualizações em aulas de 

Química. 

 

DIFICULDADES QUE ENFRENTAM OS ALUNOS, QUANDO RECORREM AO USO DE 

VISUALIZAÇÕES NO TEMA “COMBUSTÍVEIS, ENERGIA E AMBIENTE” 

 

Os dados recolhidos revelaram as dificuldades sentidas pelos alunos 

durante a lecionação da unidade “Combustíveis, Energia e Ambiente”. Estes 

foram organizados de acordo com as categorias: operacionalidade, gestão do 

tempo, interpretação das visualizações, exploração da visualização e síntese 

de informação. Em seguida, para cada uma das categorias referidas, 

descrevem-se os resultados obtidos. 
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Operacionalidade 

 

Os alunos sentiram dificuldades operacionais, relacionadas com o 

hardware e software dos computadores utilizados para a exploração das 

visualizações. Por exemplo, nas notas de campo da terceira e sétima aula o 

professor menciona esta dificuldade. 

 

A ligação dos computadores à internet teve falhas, alguns alunos 
tiveram de esperar muito tempo para que o programa de 
simulação começa-se a correr. (Aula n.º 3, março de 2012) 

 
Mais uma vez, alguns alunos tiveram dificuldades em colocar o 
vídeo de demonstração online a correr no computador devido às 
falhas de ligação à Internet. (Aula n.º 7, março de 2012) 
 

A transcrição que se segue, retirada de um registo áudio referente à 

terceira aula, corrobora esta dificuldade.  

 

A1- Ele está muito lento o aluno refere-se ao computador que 

está a utilizar  
Professor - Qual é o único computador que está a trabalhar, é 

este? o professor anda pela sala a ver quais os computadores 

que conseguem correr a simulação online   
Professor - Este aqui também está lento. Ok. Carrega aí no 
continue a ver. Ok. Continuem os passos. 

 …  

Professor - E o outro computador não apanha internet? É isso? 

 …  

Professor – Ainda não apareceu? o professor refere-se à 

simulação online  

A2- Isto com a net não vai lá. 
Professor - Tenho de ir a buscar um computador. 
A3- Não. Tenho aí stôr… 
Professor – É? Resolves isso? Se não vocês estão a perder tempo. 

 

No diálogo anterior, verificou-se que alguns alunos tiveram dificuldades 

operacionais em iniciar e/ou correr a simulação online. Houve falhas de 

software no computador que estavam a utilizar, na tentativa de ligação à 

rede da internet da escola. 
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Gestão do Tempo 

 

Nas reflexões escritas no final das aulas, alguns alunos referiram sentir 

dificuldades relacionadas com a gestão do tempo para a exploração da 

visualização. Por exemplo, alguns dos alunos escreveram: 

 

A1- Utilizar melhor a animação. Acho que houve pouco tempo 
para explorá-la. (Tarefa 2, fevereiro de 2012) 

   

A2- Tentar dar mais tempo se necessário  para perceber a 
informação que a animação tinha. (Tarefa 4, março de 2012) 

 

Estes excertos indicam a dificuldade dos alunos em gerir o tempo 

disponível para a exploração da visualização.  

Nas entrevistas em grupo focado, alguns alunos também salientaram 

esta dificuldade, por exemplo: 

 

Professor - Quais as dificuldades que sentiram na realização das 
tarefas com recurso às visualizações? 
A3 - Nós tivemos pouco tempo para organizar, porque nós éramos 
duas e discordávamos em relação a algumas coisas, então 
devíamos ter tido tempo para nós falarmos, para vermos em que 
aspetos é que concordávamos. 

 

No excerto anterior percebe-se que os alunos não conseguiram organizar de 

uma forma eficaz o tempo que tinham disponível para a realização da tarefa. 

 

Interpretação de Visualizações 

 

Em algumas tarefas verificou-se que os alunos tiveram dificuldades na 

interpretação das visualizações. A transcrição que se segue, retirada de um 

registo áudio referente à última aula, ilustra isso mesmo: 

 
A1- Descreva o funcionamento de uma pilha de 
combustível…Ah! É o funcionamento! Então funciona assim... 
A1- Aqui só falam da energia, não falam na reação em si. 
Qual reação? Qual reação? 

o vídeo está a correr  

A2 - Eles aqui não explicam como se dá a reação.  
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Professor – Eu não peço para vocês descreverem a reação…eu 
peço é para vocês dizerem o nome, não é? 
A1- Não. Descreva a reação de hidrogénio….o 
funcionamento…. 
Professor – Ah! Descreva…o funcionamento da pilha de 

hidrogénio pausa . Então a pilha de combustível é a 

eletrólise? 
A1- Não. 
Professor – Não…. 

o vídeo corre  
A1- Deve estar aqui à frente… 

Professor- Aí é que há a pilha de combustível o professor 

aponta para a imagem do vídeo . É diferente não é? Para que 
serve a eletrólise? 
A1- Para dividir as moléculas… 
Professor – Para recolhermos hidrogénio, que vamos precisar 
e que é o nosso combustível. 

 

No diálogo anterior, pode perceber-se a dificuldade que os alunos 

tiveram em compreender e interpretar a informação da visualização, 

confundindo os conceitos apresentados. 

Nos registos escritos dos alunos também está patente a dificuldade na 

interpretação das visualizações. Por exemplo, as respostas de alguns alunos às 

questões da quinta e sexta tarefa:  

 

1.4  Indiquem qual a vantagem de diminuir as quantidades de propano e 
butano na composição da gasolina no verão. 

 

    
 
 

                                    
                                   (Tarefa 5, março de 2012) 
 
 

Nesta tarefa, os alunos observaram um vídeo que mostrava a 

evaporação da gasolina. A resposta elaborada pelos alunos revelou que não 

conseguiram interpretar corretamente a informação fornecida pela 

visualização, pois estes afirmaram que a diminuição das quantidades de 

propano e butano interferia com os pontos de ebulição de outros compostos.  
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No final da tarefa, na resposta à questão sobre o que tinham aprendido 

com a exploração das visualizações, um dos alunos escreveu: 

 
A3- Com a exploração aprendi que o índice de octanas da 
gasolina, interfere com o poder detonante do motor num carro, 

deste modo convém ter uma gasolina que tenha uma elevado I.O, 
para assim evitar a detonação dentro do motor. (Tarefa 5, 
março de 2012) 

 

A frase “…ter uma gasolina que tenha uma elevado I.O, assim evitar a 

detonação dentro do motor”, indica que o aluno não conseguiu interpretar de 

forma correta a visualização, pois ao contrário da resposta do aluno a 

detonação do combustível dá-se no interior do motor de combustão.  

Outro exemplo que corrobora esta dificuldade é a reflexão escrita de 

um aluno no final da sexta tarefa: 

 

A4- Com esta exploração aprendi que se pode obter energia 
elétrica a partir da eletrólise da água, que já existem 

automóveis que necessitam esta energia para se moverem, e que 
o hidrogénio é utilizado maioritariamente nas naves espaciais. 
Representam uma energia 100% não poluidora depois da sua 
utilização obtêm-se vapor de água e hidrogénio. (Tarefa 6, 
março de 2012) 

 

Neste excerto está patente a dificuldade do aluno em interpretar a 

visualização, pois este confundiu os conceitos científicos abordados. A frase 

“…aprendi que se pode obter energia elétrica a partir da eletrólise da 

água...” mostra que o aluno confundiu o processo de produção de hidrogénio 

(eletrólise) com a produção de energia em que se usa o hidrogénio como 

combustível; a frase “…depois da sua utilização obtêm-se vapor de água e 

hidrogénio”, revela que o aluno não conseguiu fazer a distinção entre o 

combustível utilizado e os produtos obtidos, no funcionamento da pilha de 

combustível de hidrogénio. 
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Exploração da Visualização 

 

Em algumas visualizações os alunos tiveram algumas dificuldades na sua 

exploração. Por exemplo, quando questionados sobre o que mudariam se 

voltassem a explorar a visualização, um dos alunos escreveu: 

 

A2- Talvez antes de iniciar a exploração do programa devêssemos 
ter uma introdução mais aprofundada por parte do professor, ou 
seja alterar a explicação que o professor faz no final das 
atividades para antes das atividades. (Tarefa 4, março de 2012) 

 

Neste exemplo verifica-se que o aluno teve dificuldade na exploração 

da visualização. O aluno menciona a necessidade do professor explicar os 

conteúdos presentes na visualização antes da sua exploração. 

Outra dificuldade de exploração da visualização, sentida pelos alunos, 

relaciona-se com a compreensão da língua estrangeira presente em algumas 

das visualizações exploradas. Um dos alunos refere esta dificuldade na 

entrevista em grupo focado: 

 
P- Quais as dificuldades que sentiram na realização das tarefas 
com recurso às visualizações?  
A1- O inglês. Alguns termos técnicos. 

 

Esta dificuldade também se verifica nos registos escritos dos alunos. 

Por exemplo, na reflexão escrita, no final da terceira e sexta tarefa, sobre o 

que mudariam se voltassem a explorar as visualizações, alguns alunos 

responderam: 

 
A4- Nesta atividade só mudaria o facto de os vídeos serem em 
inglês. (Tarefa 3, março de 2012) 

 

A3- Apenas mudaria se fosse possível umas legendas em 
português para colocar no vídeo, ou pelo menos nos termos 
técnicos mais utilizados. (Tarefa 6, março de 2012) 

 
 

A mesma dificuldade foi enunciada por alguns alunos, quando 

refletiram sobre as dificuldades sentidas na exploração da visualização: 
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A1 - A tradução de alguns termos em inglês para português. 
A7 - Durante esta visualização não senti grandes dificuldades, 
apenas uma em traduzir os nomes técnicos que a cientista nos 
falava na visualização, pois esta encontrava-se em inglês.   

                                                                            (Tarefa 6, março de 2012)  

 

Neste excerto verifica-se que alguns dos alunos tiveram dificuldades na 

tradução de termos em inglês presentes na visualização. 

 

Síntese de Informação 

 

Nos registos escritos dos alunos verifica-se a dificuldade na síntese da 

informação recolhida de visualizações. Esta dificuldade foi visível na quarta, 

quinta e sexta tarefa: 

 

10- Refiram as principais características dos catalisadores utilizados 
neste processo. 
 

 
 
 
(Tarefa 4, março de 2012) 
 

1.6- Elaborem um pequeno texto que resuma o que visualizaram 
(podem usar esquemas). 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
(Tarefa 5, março de 2012) 

 

 

 

(Tarefa 5, março de 2012) 

 

Nestas respostas, pode constatar-se que os alunos tiveram dificuldade 

em selecionar a informação relevante das visualizações, limitando-se a 
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assinalar pequenas generalidades do que observaram, sem englobarem os 

conceitos científicos que estas abordavam. 

 

1.3 - Descrevam o funcionamento de uma pilha de combustível a 
hidrogénio (podem usar esquemas). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
(Tarefa 6, março de 2012) 

 

Esta resposta revela a dificuldade dos alunos em sintetizar a 

informação recolhida da visualização. O discurso escrito está confuso e com 

várias incorreções científicas, como exemplo, “ H2(g) reage com o catalizador 

no anodo. Para ajudar a separar e- dos p+. Os p+ passam pela membrana, os e- 

acumulam-se e empurram-se…”. 

 

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS COM O USO DE VISUALIZAÇÕES 

 

Nesta secção descrevem-se os resultados referentes às competências 

desenvolvidas pelos alunos com o uso de visualizações. Esses dados são 

agrupados em duas categorias: domínio do conhecimento substantivo e 

domínio atitudinal. Em seguida, para cada uma das categorias referidas, 

descrevem-se os resultados obtidos. 

 

Domínio do Conhecimento Substantivo 

 

Com a exploração das visualizações, os alunos mobilizaram 

conhecimentos científicos para dar resposta a problemas do dia a dia. Nas 
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reflexões escritas dos alunos estão presentes as aprendizagens realizadas. Por 

exemplo, no final da primeira tarefa, um dos alunos escreveu: 

 

Com a realização da tarefa aprendi que todos os combustíveis 

fósseis, petróleo, gás natural etc., além de serem fontes de 
rendimento para alguns países (…) são altamente poluidores 
quando utilizados, bem como a sua exploração ser finita poderá 
levar, num futuro não muito longínquo, a altos desentendimentos  
a nível global como guerras. Porém face a estes contras, os 
diversos países do mundo apostam em outras alternativas, como 
a utilização de energias renováveis e diminuição da sua 
utilização. (Tarefa 1, fevereiro de 2012) 

 
 

Neste excerto é possível verificar que o aluno realizou uma 

aprendizagem no âmbito CTSA, com a exploração das visualizações. O aluno 

conseguiu perceber que os combustíveis fósseis são uma fonte de energia não 

renovável e a maior fonte de rendimento de alguns países. No entanto, é uma 

fonte muito poluidora e que o controle da sua produção pode levar a 

desentendimentos entre a população. Assim, estão a ser desenvolvidas 

energias alternativas renováveis, de modo a diminuir a dependência da 

população dos combustíveis fósseis. 

  

Domínio Atitudinal 

 

As reflexões escritas no final da aula, após a realização das tarefas, 

revelaram que os alunos aprenderam pela partilha de ideias estabelecida com 

os colegas de grupo. Por exemplo, no final da quinta e sexta tarefa, na 

resposta à questão de como funcionaram em grupo durante a exploração das 

visualizações, alguns alunos escreveram: 

 

A2- O grupo funcionou bem, havendo uma ajuda entre nós para 
uma melhor compreensão das visualizações e responder 
corretamente às questões. (Tarefa 5, março de 2012) 

 
A3- Nesta exploração o grupo funcionou bem, tendo todos 
participado com empenho. Visto que houve ajuda mútua, desta 
forma ultrapassamos as dificuldades que cada um tinha. (Tarefa 
6, março de 2012) 
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Os excertos anteriores evidenciam que o trabalho em grupo foi 

considerado, pelos alunos, como uma mais-valia para a compreensão das 

visualizações, houve uma ajuda mútua para ultrapassarem as dificuldades que 

foram aparecendo durante a sua exploração. 

Estes resultados são confirmados pelas notas de campo escritas pelo 

professor na primeira aula: “ Os alunos desenvolveram um bom trabalho em 

grupo. Todos os grupos discutiram os argumentos apresentados nas 

visualizações relacionados com o papel (personagens de associações civis 

fictícias) que representaram no role-play e desenvolveram cooperativamente 

o seu trabalho pela partilha de ideias ”.  

Pelos dados anteriores, pode-se constatar que o trabalho em grupo foi 

uma mais-valia para a aprendizagem dos alunos. 

 

POTENCIALIDADES DO USO DAS VISUALIZAÇÕES 

 

Nesta secção descrevem-se os resultados referentes às potencialidades 

do uso das visualizações em aulas de química. Esses dados são agrupados em 

duas categorias, interatividade e exploração. 

 

Interatividade 

 

Nas entrevistas em grupo focado, um aluno mencionou que as 

visualizações proporcionavam uma maior dinâmica às aulas. Este facto é 

visível no seguinte excerto: 

 
Professor – Como avaliam o uso de visualizações na aula de 
química em termos de gosto e utilidade? 
A2- (…) dá uma maior dinâmica (…) 

 

Nas reflexões escritas no final da quarta tarefa, na resposta ao que 

acharam mais interessante na exploração das visualizações, um dos alunos 

escreveu: 

 
A5- Achei interessante a forma deste programa que apresenta a 

matéria de forma resumida e interativa com o objetivo de 
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chamar a atenção do utilizador, aluno. (Tarefa 4, março de 
2012) 
 

Este excerto indica que o aluno gostou da interatividade proporcionada 

pela simulação online para a aquisição de novos conhecimentos.  

 

Exploração 

 

A opinião dos alunos é unânime em relação às potencialidades do uso 

de visualizações para a exploração. Por exemplo, na entrevista em grupo 

focado os alunos mencionaram:  

 
Professor- Que potencialidades atribuem ao uso de visualizações? 
Poderão ser úteis no vosso futuro? O que acham? 
A1- Futuro? 
Professor- Futuras aulas. Acham que poderá ser uma estratégia a 
adotar? Que tem potencialidades para outras matérias. 
A2- Algumas tem. 
A3- A demonstração do funcionamento dos motores de 
combustão, aí sim. Por exemplo ver o que acontece, pois é uma 
coisa difícil de se ver. Através daquela visualização feita a 
computador foi possível… 

A2- Ter uma ideia do que é que se passava. 
 

A transcrição anterior revela que uma das potencialidades atribuídas, 

pelos alunos às visualizações, é a exploração de tarefas de demonstração de 

processos físico-químicos. 

Os registos escritos dos alunos também reforçam esta ideia. Por 

exemplo, nas reflexões escritas no final da quarta tarefa, sobre o que 

acharam mais interessante na exploração das visualizações, um dos alunos 

respondeu: 

 

A3- O facto de podermos ter uma imagem do que ocorre no 
Cracking catalítico do petróleo, sem ser só escrito, como está no 
manual. (Tarefa 4, março de 2012) 

 
 

No excerto anterior está patente a importância que os alunos deram às 

visualizações, nas quais eram demonstrados processos físico-químicos que se 

encontravam descritos no manual. 
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Na perspetiva dos alunos, a utilidade das visualizações também está 

relacionada com a dinâmica que estas incutem às aulas. Na entrevista em 

grupo focado, os alunos expressaram essa opinião: 

 

Professor– Então, como avaliam o uso de visualizações na aula de 
química?  
A2- É uma forma mais dinâmica (…)  
 
 

O diálogo anterior evidencia que os alunos consideraram o uso de 

visualizações uma forma dinâmica de aprendizagem. 

Estes resultados são corroborados pela transcrição dos registos áudio da 

terceira aula.  

 

Professor – O que está a acontecer aí? o professor aponta para a 

simulação computacional que os alunos estão a explorar  
A1 – Os compostos tem diferentes temperaturas. 
Professor - Os pratos tem diferentes temperaturas.  
A1- Sim. 
Professor - Exatamente. A coluna tem diferentes temperaturas.  

A2- Da mais alta até à mais baixa temperatura. o aluno aponta 

para a simulação que está a correr  

A1 – Significa que eles são mais voláteis. o aluno aponta para 

uma imagem da simulação que está a correr no computador  

Professor - Quais é que tem os maiores pontos de ebulição? o 
professor aponta para compostos orgânicos que aparecem na 

simulação  

A1- É estes o aluno aponta para uns dos compostos orgânicos 

que aparecem na simulação  
A2- Não.  
Professor - Maiores ou menores? 
A2-Menores. 
A2 - Maior ponto de ebulição é maior temperatura.  

A1 – Pois. 
Professor – Exatamente.  

…  
Professor – Vamos avançar, vamos avançar. 

os alunos avançam na simulação, seguindo as indicações escritas 

no  guião  

…  

Professor - Estão a ver o vapor? Os gases a subirem? o professor 

aponta para a simulação  Quais são os que chegam lá em cima? 
As moléculas que tem mais carbonos ou menos carbonos? Já 
avaliaram essa situação? 
A1- Com menos carbonos. 
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Professor - Muito bem, porque tem pontos de ebulição…. pausa  

A1- Diferentes. 
Professor - Menores. 

A1 e A2- Menores os alunos falam ao mesmo tempo  

Professor - Carreguem aí para ver o professor aponta para um 

comando da simulação  

 
 

A transcrição anterior revela que os alunos aprenderam de uma forma 

dinâmica. Através da exploração da simulação, os alunos responderam às 

perguntas do professor e discutiram as ideias com o colega de grupo. 

 

SÍNTESE 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados relativos às questões que 

orientam este trabalho.  

Os resultados referentes à primeira questão revelaram que, na 

realização de tarefas com recurso às visualizações, os alunos tiveram 

dificuldades na operacionalidade, gestão do tempo, na interpretação das 

visualizações, na exploração da visualização e na síntese da informação 

recolhida.  

Os dados relativos à segunda questão mostraram que os alunos 

desenvolveram competências nos domínios de conhecimento substantivo e 

atitudinal.  

No que respeita à terceira questão, os resultados mostraram que os 

alunos consideram que as potencialidades das visualizações estão relacionadas 

com a interatividade que estas proporcionam, a dinâmica que incutem às 

aulas e com a possibilidade de visualizarem processos físico-químicos que se 

encontram descritos no manual escolar.  

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

DISCUSSÃO, CONCLUSÕES E REFLEXÃO FINAL 

 

 

 

Com este trabalho pretendeu-se conhecer como reagem os alunos do 

12.º ano de escolaridade à implementação de estratégias de ensino que 

fomentam a interação CTSA, com recurso às visualizações, durante a 

abordagem ao tema “Combustíveis, Energia e Ambiente”. Mais 

especificamente pretendeu-se conhecer as aprendizagens realizadas e 

identificar as dificuldades sentidas pelos alunos quando recorrem ao uso de 

visualizações nas aulas de Química. Para além disso, pretendeu-se saber quais 

as potencialidades que os alunos atribuem às visualizações exploradas durante 

a lecionação da subunidade temática “Combustíveis fósseis: o carvão, o crude 

e o gás natural”. 

Para alcançar estas finalidades do trabalho, foram utilizados como 

instrumentos de recolha de dados a observação, a entrevista em grupo focado 

e os documentos escritos. Da análise realizada aos dados recolhidos 

emergiram as categorias que facilitaram a sua apresentação, interpretação e 

compreensão (Bardin, 2004).  

Este capítulo encontra-se organizado em duas secções. Na primeira 

secção discutem-se os resultados e na segunda apresentam-se as conclusões 

do trabalho e faz-se uma reflexão final. 
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DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

 

A primeira questão orientadora do trabalho está relacionada com as 

dificuldades enfrentadas pelos alunos durante a implementação de estratégias 

de ensino com recurso às visualizações. Os resultados obtidos colocaram em 

evidência as dificuldades sentidas pelos alunos na operacionalidade, na gestão 

do tempo, na interpretação e exploração de visualizações e na síntese de 

informação.  

A dificuldade de operacionalidade está relacionada com as 

características de software dos computadores usados pelos alunos. Devido à 

fraca capacidade dos computadores em estabelecer uma ligação de qualidade 

à rede Internet da escola, os alunos tiveram dificuldades para abrir e correr 

os programas de simulação online e os vídeos. Esta dificuldade é referida por 

Morais e Paiva (2007), salientando que as simulações computacionais de 

qualidade necessitam de grande potência computacional. 

Na gestão do tempo, os resultados revelaram que, em várias tarefas, os 

alunos tiveram dificuldade em gerir o tempo disponível para explorar as 

visualizações. Em vários momentos, os alunos paravam a ação de exploração 

para tirarem dúvidas com o professor e com os colegas de grupo acerca dos 

conteúdos que estavam a abordar, demorando mais tempo que o inicialmente 

previsto para a sua finalização.  

Outra dificuldade sentida pelos alunos relaciona-se com a interpretação 

de visualizações. As respostas escritas por alguns alunos evidenciaram que não 

entenderam ou confundiram conceitos científicos presentes em diversas 

visualizações. Estes resultados vão ao encontro do que é referido por Ribeiro e 

Greca (2003), segundo os quais o uso de simulações, por si só, não assegura a 

compreensão conceitual dos fenómenos abordados. Também de acordo com 

Linn (2003), várias investigações na área cognitiva mostram que as 

visualizações, muitas vezes, confundem os alunos ao invés de informar, pois 

os alunos prestam atenção à informação errada e não combinam o 

conhecimento de outras fontes com as informações da visualização. 

A dificuldade na exploração da visualização foi visível nas tarefas com 

recurso às simulações computacionais e aos vídeos demonstrativos, tendo os 
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alunos referido, nos documentos escritos, a necessidade do professor explicar 

os conteúdos antes de iniciarem a exploração da visualização. Esta dificuldade 

é também identificada por Linn (2003), salientando que os alunos podem 

achar os processos explorados na visualização “demasiados complexos para 

entenderem” (p. 745). Relativamente à dificuldade na síntese de informação, 

esta esteve presente nos registos escritos de alguns alunos, que apenas 

retiraram algumas ideias gerais da visualização sem justificação científica, 

utilizando um discurso pouco estruturado. 

A segunda questão orientadora do trabalho está relacionada com as 

competências desenvolvidas pelos alunos quando estão envolvidos em 

estratégias de ensino que contemplam o uso de visualizações. 

O programa de Química do 12.º ano tem uma orientação CTSA, tendo 

como finalidade desenvolver nos alunos competências fundamentais para a 

promoção da literacia científica (Martins et. al., 2004). Estas competências 

podem ser consideradas ao nível do domínio do conhecimento, raciocínio, 

comunicação e atitudes (Galvão et al., 2002). Os resultados obtidos 

evidenciaram que os alunos realizaram aprendizagens no domínio do 

conhecimento substantivo e atitudinal.  

No que respeita ao domínio do conhecimento substantivo, os resultados 

obtidos revelaram que os alunos conseguiram mobilizar conhecimentos 

científicos sobre os combustíveis fósseis e relacioná-los com os aspetos 

económicos, tecnológicos e ambientais da sociedade. Esta mobilização, tal 

como é sugerido pelas Programa de Química do 12.ºano de escolaridade, foi 

feita a partir de questões e problemas da vida real dos alunos.  

No domínio atitudinal, os resultados mostraram que os alunos 

aprenderam através da exploração de visualizações em grupo. Os alunos 

salientaram ter partilhado e discutido com os colegas de grupo os conteúdos 

presentes nas visualizações. Estes resultados estão em sintonia com Arroio e 

Giordan (2006), que salientam que na exploração de um vídeo com uma 

função investigativa, os alunos deverão ser capazes de extrair as principais 

informações e discuti-las.  

A última questão do trabalho prendia-se com as potencialidades que os 

alunos atribuem ao uso de visualizações em aulas de Química. Os resultados 
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obtidos revelaram que uma das potencialidades atribuídas pelos alunos é a 

possibilidade de poderem visualizar processos físico-químicos com mais 

pormenor e que são difíceis de observar no seu dia a dia. Esta potencialidade 

é referida por Hennessy et al., (2007), salientando que, a simulação 

multimédia possibilita a animação e simulação de processos reais. Por outro 

lado destacaram a dinâmica que o uso de visualizações proporcionava, 

possibilitando-lhes participar de forma ativa no seu processo de 

aprendizagem. Estas potencialidades vão ao encontro do que é referido por 

Rogers (2004), segundo o qual a exploração de simulações oferece uma 

interatividade genuína, envolvendo ativamente o aluno na sua aprendizagem.   

 

CONCLUSÕES E REFLEXÃO FINAL  

 

A implementação da proposta didática permitiu envolver os alunos num 

ambiente tecnológico e interativo de aprendizagem. Durante a lecionação da 

subunidade, os alunos realizaram tarefas promotoras de uma interação CTSA 

com recurso às TIC, nomeadamente às visualizações. A realização deste tipo 

de tarefas permitiu aos alunos desempenharem um papel mais ativo no 

processo de ensino-aprendizagem e desenvolverem competências a partir da 

mobilização de conhecimentos científicos, na abordagem a questões e 

problemas do dia a dia. 

Foi intenção do professor desenvolver um conjunto de tarefas com 

recurso às visualizações, que promovessem de uma forma enriquecedora e 

motivante a aprendizagem dos alunos, contribuindo para o aumento do seu 

interesse pela Ciência, em particular pela Química. 

No âmbito global, a resposta dada pelos alunos às tarefas, que lhes 

foram propostas, reforça a hipótese levantada inicialmente para a realização 

deste trabalho, de que os alunos podem ganhar algo com a utilização e 

exploração de visualizações nas aulas de Química, nomeadamente na 

aprendizagem de conteúdos e na valorização de atitudes de colaboração e 

partilha de ideias. 

A realização deste trabalho permitiu ao professor entender a 

importância da integração das TIC no ensino das ciências, conhecer vários 



73 
 

tipos de visualizações que podem ser introduzidos nas novas práticas 

pedagógicas, preconizadas pelas Orientações Curriculares, e perceber as suas 

potencialidades para a promoção da literacia científica dos alunos.  

Finalmente, como indicação para futuros trabalhos neste âmbito, penso 

que seria interessante implementar uma proposta didática na qual os alunos 

pudessem escolher e/ou produzir as suas próprias visualizações. 
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Planificação de aula de Química do 12º ano de escolaridade 

Aula nº 1 Duração: 90 minutos 2º Período 

Unidade Temática: Combustíveis, Energia e Ambiente 
Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e o gás natural 

Sumário: Realização de um role-play sobre o papel dos combustíveis fósseis no desenvolvimento 
mundial: problemas políticos, económicos e sociais. 

Conteúdos 
Competências Momentos da 

aula 
Instrumentos de 

Avaliação 
Recursos 

Conhecimento Raciocínio Atitudes Comunicação 

• Problemas 
políticos, 
económicos e 
sociais, 
associados ao 
uso de 
combustíveis 
fósseis. 
 
 

• Identificar os 
combustíveis 
fósseis como 
fontes de 
energia; 
 
• Compreender 
diferentes 
perspetivas no 
que diz respeito 
a problemas 
mundiais; 
 
• Recolher 
informação 
necessária para 
a realização de 
uma discussão 
em turma; 
 
• Sintetizar 
informação 
relevante para 
argumentar um 
ponto de vista. 
 

• Sintetizar 
informação a 
partir de vídeos; 
• Argumentar 
com base em 
conceitos 
científicos. 
 
 
 

• Demonstrar 
perseverança; 
 
• Respeitar 
colegas e o 
professor; 
 
• Demonstrar 
curiosidade; 
 
• Trabalhar 
cooperativamente. 

• Partilhar 
ideias; 
 
• Evidenciar 
estrutura lógica 
do texto em 
registos escritos 
e orais; 
 
• Utilizar uma 
linguagem 
científica e 
contextualizada; 
 
• Debater a 
informação 
recolhida em 
turma. 
 
 
 

 

 

1º Introdução da 
tarefa (10 min); 
 
2º Realização de 
uma ficha de 
trabalho e um 
role-play  
(80 min). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

• Grelha de 
avaliação do 
desempenho dos 
alunos na 
realização da 
tarefa. 
 
 
 
 
 

• Ficha de 
trabalho;  
 
• Manual 
escolar;  
 
•Computador 
com ligação à 
Internet; 
 
•Videoprojetor; 
 
• Tela. 
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Planificação de aula de Química do 12º ano de escolaridade 

Aula nº 2 Duração: 90 minutos 2º Período 

Unidade Temática: Combustíveis, Energia e Ambiente 
Combustíveis fósseis: o carvão, o crude e o gás natural 

Sumário: Composição, extração e transporte de combustíveis fósseis. 

Conteúdos 
Competências Momentos da 

aula 
Instrumentos de 

Avaliação 
Recursos 

Conhecimento Raciocínio Atitudes Comunicação 

• Combustíveis 
fósseis - 
depósitos de 
hidrocarbonetos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Propriedades 
dos 
hidrocarbonetos 
presentes nos 
combustíveis 
fósseis; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conhecer os 
meios de 
extração e 
transporte dos 
combustíveis 
fósseis;  
 
• Identificar os 
combustíveis 
fósseis como 
fontes de 
energia; 
 
• Identificar os 
compostos 
orgânicos 
presentes na 
composição dos 
combustíveis 
fósseis; 
 
• Compreender a 
formação dos 
combustíveis 
fósseis como 
resultado da 
compactação e 
endurecimento 

• Sintetizar 
informação a 
partir de vídeos; 
 
• Estabelecer 
relações entre os 
conceitos. 
 
 

• Respeitar 
colegas e o 
professor; 
 
• Demonstrar 
perseverança; 
 
• Demonstrar 
curiosidade; 
 
• Trabalhar 
cooperativamente. 

• Partilhar 
ideias; 
 
• Evidenciar 
estrutura lógica 
do texto em 
registos escritos 
e orais; 
 
• Utilizar uma 
linguagem 
científica e 
contextualizada. 
 
 
 
 

 

 

1ºIntrodução da 
tarefa (10 min); 
 
2º Realização da 
ficha de 
trabalho  
(45 min); 
 
3º Discussão 
coletiva e 
síntese 
(apresentação 
de um 
PowerPoint)  
(20 min); 
 
4º Realização de 
exercícios do 
manual  
(15 min). 
 
 
 
 
 

• Grelha de 
avaliação do 
desempenho dos 
alunos na 
realização da 
tarefa.  
 
 

• Ficha de 
trabalho; 
 
• Powerpoint; 
 
• Videoprojetor; 
 
• Tela; 
 
• Computador 
com ligação à 
Internet; 
 
• Manual 
escolar. 
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• Recursos 
energéticos não-
renováveis. 
 

 

 

 

de matéria 
orgânica; 
 
• Identificar as 
principais 
utilizações 
energéticas dos 
combustíveis 
fósseis; 
 
• Conhecer o uso 
dos combustíveis 
fósseis como 
fonte 
esgotável de 
energia. 
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Planificação de aula de Química do 12º ano de escolaridade 

Aula nº 3 Duração: 135 minutos 2º Período 

Unidade Temática: Combustíveis, Energia e Ambiente - 
Do crude ao GPL e aos fuéis: destilação fracionada 

Sumário: Destilação fracionada do crude. Realização de ficha de trabalho. Planificação de uma 
atividade laboratorial. 

Conteúdos 
Competências Momentos da 

aula 
Instrumentos de 

Avaliação 
Recursos 

Conhecimento Raciocínio Atitudes Comunicação 

• Propriedades 
de líquidos: 
ponto de 
ebulição; 
 
 
• Ponto de 
ebulição e a 
constituição 
química dos 
compostos; 
 
 
 • Separação de 
misturas líquidas 
homogéneas. 
 

• Reconhecer ao 
processo da 
destilação 
fracionada como 
uma técnica 
adequada para a 
separação de 
misturas 
homogéneas; 
  
• Relacionar a 
variação do 
ponto de 
ebulição com o 
tamanho e peso 
molecular das 
cadeias dos 
hidrocarbonetos;  
 
 • Identificar os 
principais 
produtos obtidos 
na destilação 
fracionada do 
petróleo;  
 
 

• Sintetizar 
informação a 
partir de vídeos; 
 
• Estabelecer 
relações entre os 
conceitos. 
 

• Demonstrar 
perseverança; 
 
• Respeitar 
colegas e o 
professor; 
 
• Demonstrar 
curiosidade; 
 
• Aceitar as 
decisões do grupo; 
 
• Trabalhar 
cooperativamente. 

• Partilhar 
ideias; 
 
• Evidenciar 
estrutura lógica 
do texto em 
registos escritos 
e orais; 
 
• Utilizar uma 
linguagem 
científica e 
contextualizada. 
 

1º Introdução da 
tarefa (10 min); 
 
2º Resolução da 
1ª Parte da 
ficha de 
trabalho  
(40 min); 
 
3º Discussão 
coletiva e 
síntese 
(apresentação 
de um 
PowerPoint)  
(30 min); 
 
4º Início da 
resolução da 2ª 
Parte da ficha 
(20 min);  
 
5º Discussão 
coletiva e 
síntese  
(15 min.); 
 

• Grelha de 
avaliação do 
desempenho dos 
alunos na 
realização da 
tarefa. 
 
 
 
 
 

• Ficha de 
trabalho; 
 
• Powerpoint; 
 
• Videoprojetor; 
 
• Tela; 
 
• Computador 
com ligação à 
Internet; 
 
• Material de 
laboratório;   
 
• Manual 
escolar. 
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• Interpretar os 
princípios em 
que se 
fundamenta a 
destilação 
fracionada;  
 
• Planear 
atividades 
laboratoriais. 

6º Resolução de 
exercícios do 
manual  
(20 min). 
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Planificação de aula de Química do 12º ano de escolaridade 

Aula nº 4 Duração: 90 minutos 2º Período 

Unidade Temática: Combustíveis, Energia e Ambiente - 
Do crude ao GPL e aos fuéis: destilação fracionada. 

Sumário: Destilação fracionada de uma mistura de três componentes. Realização de uma 
atividade experimental. Discussão da atividade experimental realizada. 

Conteúdos 
Competências Momentos da 

aula 
Instrumentos de 

Avaliação 
Recursos 

Conhecimento Raciocínio Atitudes Comunicação 

• Propriedades 
de líquidos: 
ponto de 
ebulição; 
 
• Ponto de 
ebulição e a 
constituição 
química dos 
compostos; 
 
 • Separação de 
misturas líquidas 
homogéneas. 
 

• Observar 
fenómenos; 
 
• Elaboração e 
interpretação de 
gráficos 
(temperatura em 
função do 
volume).    

• Tirar 
conclusões. 
 
 

• Demonstrar 
perseverança; 
 
• Respeitar 
colegas e o 
professor; 
 
• Demonstrar 
curiosidade; 
 
• Aceitar as 
decisões do grupo; 
 
• Trabalhar 
cooperativamente. 

• Recolher 
evidências;  
 
• Argumentar 
com base nas 
evidências 
recolhidas. 
 

1º Realização de 
uma atividade 
experimental  
(60 min);  
 
2º Discussão 
coletiva e 
síntese.  
(30 min). 
  
 

• Grelha de 
avaliação do 
desempenho dos 
alunos na 
realização da 
tarefa; 
 
• Grelha de 
avaliação do 
relatório escrito. 

• Material de 
laboratório;   
 
• Caderno de 
atividades 
laboratoriais;  
 
• Papel 
milimétrico. 
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Planificação de aula de Química do 12º ano de escolaridade 

Aula nº 5 Duração: 135 minutos 2º Período 

Unidade Temática: Combustíveis, Energia e Ambiente - 
Do crude ao GPL e aos fuéis: destilação fracionada e 
cracking do petróleo. 

Sumário: Resolução de uma tarefa sobre o Cracking catalítico do petróleo e o uso de zeólitos 
como catalisadores. Discussão de resultados e resolução de exercícios. 

Conteúdos 
Competências Momentos da 

aula 
Instrumentos de 

Avaliação 
Recursos 

Conhecimento Raciocínio Atitudes Comunicação 

• Hidrocarbonetos 
derivados do 
petróleo;  
 
• Quebra de 
ligações nos 
hidrocarbonetos; 
 
• Catálise da 
reação de quebra 
das ligações nos 
hidrocarbonetos. 
 
 

• Identificar os 
hidrocarbonetos 
presentes no 
petróleo; 
 
• Reconhecer o 
cracking como 
um processo de 
quebra de 
ligações carbono 
– carbono;  
 
• Identificar 
produtos 
resultantes da 
reação de 
cracking dos 
hidrocarbonetos 
derivados do 
petróleo; 
• Reconhecer a 
importância do 
cracking 
catalítico no 
processo de 
refinação do 
petróleo. 

• Sintetizar 
informação a 
partir de vídeos; 
 
• Estabelecer 
relações entre os 
conceitos. 
 
 

• Demonstrar 
perseverança; 
 
• Respeitar os 
colegas e o 
professor; 
 
• Demonstrar 
curiosidade; 
 
• Aceitar as 
decisões do grupo; 
 
• Trabalhar 
cooperativamente. 

• Partilhar 
ideias; 
 
• Evidenciar 
estrutura lógica 
do texto em 
registos escritos 
e orais; 
 
• Utilizar uma 
linguagem 
científica e 
contextualizada. 
 
 

1º Introdução da 
tarefa (10 min); 
 
2º Resolução da 
ficha de 
trabalho  
(65 min); 
 
3º Discussão 
coletiva e 
síntese 
(apresentação 
de um 
PowerPoint)  
(30 min); 
 
4º Resolução de 
exercícios do 
manual  
(30 min). 
 
 

• Grelha de 
avaliação do 
desempenho dos 
alunos na 
realização da 
tarefa. 
 

• Ficha de 
trabalho; 
 
• Powerpoint; 
 
• Videoprojetor; 
 
• Tela; 
 
• Computador 
com ligação à 
Internet; 
 
• Manual 
escolar. 
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Planificação de aula de Química do 12º ano de escolaridade 

Aula nº 6 Duração: 90 minutos 2º Período 

Unidade Temática: Combustíveis, Energia e Ambiente - 
Do crude ao GPL e aos fuéis: destilação fracionada e 
cracking do petróleo. 

Sumário: Índice de octano na gasolina (I.O). Diferença entre a gasolina de verão e de inverno. 
Realização de ficha de trabalho. 

Conteúdos 
Competências Momentos da 

aula 
Instrumentos de 

Avaliação 
Recursos 

Conhecimento Raciocínio Atitudes Comunicação 

• Composto 
Carburante; 
 
• Combustão; 
 
• Índice de 
Octano (I.O); 
 
• Poder 
detonante; 
 
• Aditivos anti-
detonantes na 
gasolina; 
 
 
 
 
 
• Propriedades 
físicas dos 
hidrocarbonetos;  
 

• Reconhecer a 
gasolina como 
um composto 
carburante (1º e 
2º vídeo); 
 
• Compreender o 
“índice de 
octano” como 
uma medida de 
resistência da 
gasolina ou de 
outros 
combustíveis à 
auto-ignição (1º 
e 2º vídeo); 
 
• Reconhecer as 
vantagens do uso 
de aditivos anti-
detonantes na 
gasolina (1º e 2º 
vídeo);  
 
• Identificar o 
tipo de 
substâncias 

• Sintetizar 
informação a 
partir de vídeos; 
• Argumentar 
com base em 
conceitos 
científicos. 
 
 

• Demonstrar 
perseverança; 
 
• Respeitar 
colegas e o 
professor; 
 
• Demonstrar 
curiosidade; 
 
• Trabalhar 
cooperativamente. 

• Partilhar 
ideias; 
 
• Evidenciar 
estrutura lógica 
do texto em 
registos escritos 
e orais; 
 
• Utilizar uma 
linguagem 
científica e 
contextualizada; 
 
• Debater a 
informação 
recolhida em 
turma. 
 
 
 

1º Introdução da 
tarefa (10 min); 
 
2º Realização da 
tarefa (50 min);  
 
 3º Discussão 
coletiva e 
síntese 
(apresentação 
de um 
PowerPoint)  
(30 min). 
 
 
 
 
 
 

• Grelha de 
avaliação do 
desempenho dos 
alunos na 
realização da 
tarefa. 
 
 
 
 
 

• Ficha de 
trabalho;  
 
• Manual 
escolar;  
 
•Computador 
com ligação à 
Internet; 
 
•Videoprojetor; 
 
• Tela. 
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usadas para 
aumentar o 
índice de octano 
na gasolina (1º, 
2º vídeo);  
 
• Reconhecer a 
gasolina como 
uma mistura 
líquida de 
hidrocarbonetos 
voláteis (4º 
vídeo); 
 
• Recolher 
informação 
necessária para 
a realização de 
uma discussão 
em turma (todos 
os vídeos). 
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Planificação de aula de Química do 12º ano de escolaridade 

Aula nº 7 Duração: 90 minutos 2º Período 

Unidade Temática: Combustíveis, Energia e Ambiente 
Sumário Resolução de uma tarefa sobre “ A produção de combustíveis alternativos”. Discussão 
da tarefa realizada. 

Conteúdos 
Competências Momentos da 

aula 
Instrumentos de 

Avaliação 
Recursos 

Conhecimento Raciocínio Atitudes Comunicação 

• Eletrólise da 
água;  
 
 
 
 
 
• Funcionamento 
de pilhas de 
combustível; 
 
 
 
 
 
 
• Decomposição 
de compostos 
orgânicos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconhecer a 
eletrólise como 
um processo em 
que se utiliza a 
energia elétrica 
para se realizar 
uma reação 
oxidação-redução 
não espontânea; 
 
• Reconhecer as 
pilhas de 
combustível 
como dispositivos 
eletroquímicos 
que produzem 
energia elétrica, 
a partir de 
reações redox (de 
oxidação e 
redução); 
 
• Reconhecer a 
importância da 
fermentação 
anaeróbia na 
produção de 
biogás; 

• Sintetizar 
informação a 
partir de vídeos; 
 
• Estabelecer 
relações entre 
os conceitos. 
 
 

• Demonstrar 
perseverança; 
 
• Respeitar os 
colegas e o 
professor; 
 
• Demonstrar 
curiosidade; 
 
• Aceitar as 
decisões do grupo; 
 
• Trabalhar 
cooperativamente. 

• Partilhar 
ideias; 
 
• Evidenciar 
estrutura lógica 
do texto em 
registos escritos 
e orais; 
 
• Utilizar uma 
linguagem 
científica e 
contextualizada. 
 
 

1º Introdução da 
tarefa (10 min); 
 
2º Resolução da 
ficha de 
trabalho  
(60 min); 
 
3º Discussão 
coletiva e 
síntese 
(apresentação 
de um 
PowerPoint)  
(20 min). 
 
 
 

• Grelha de 
avaliação do 
desempenho dos 
alunos na 
realização da 
tarefa. 
 

• Ficha de 
trabalho; 
 
• Powerpoint; 
 
• Videoprojetor; 
 
• Tela; 
 
• Computador 
com ligação à 
Internet; 
 
• Manual 
escolar. 
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• Reações de 
hidrocarbonetos. 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
• Reconhecer a 
importância da 
fermentação 
alcoólica de 
açúcares na 
produção de 
bioetanol;  
 
• Identificar os 
produtos 
resultantes da 
reação de 
transesterificação 
entre um éster e 
um álcool; 
 
• Identificar 
diferentes tipos 
de combustíveis 
alternativos ao 
petróleo e ao 
carvão como 
álcoois (metanol 
e etanol), o 
hidrogénio e o 
metano. 
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APÊNDICE B 

TAREFAS APLICADAS NA SALA DE AULA 
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Tarefa 1 

 

Química 12.º Ano - Ano Lectivo 11/12 

Duração da Actividade: 90 minutos      Data:   /   /  

  Nome _________________________________________________ N.º ____  Turma __ 

 

O papel dos combustíveis fósseis no 

desenvolvimento mundial 

  

 

 

 

1. Visualizem os seguintes vídeos: 

http://youtu.be/zUOIEyA6-yQ 

http://youtu.be/SLgt4BUwQ_0 

http://youtu.be/EfRpyhTnH-Q 

2. Façam uma lista com os principais tópicos abordados nos vídeos. 

3. Imaginem agora que vão participar numa audiência na Assembleia da 

República com a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). Nessa 

audiência vão debater o modo como se vai explorar uma jazida de 

petróleo, encontrada numa área protegida na região Alentejana. Cada 

grupo vai assumir o papel de um dos intervenientes no debate. No final do 

debate deverá ser redigido pela DGEG um protocolo de exploração da 

jazida. 

Selecionem um dos seguintes papéis para representar: 

 Representante da população local 

 Membros da Juventude para a Acção Ambiental  

 Associação das empresas internacionais de extração de petróleo 

 DGEG 

Cada interveniente terá 10 minutos para apresentar os seus argumentos. 

A DGEG pode fazer perguntas adicionais. Se acharem necessário, podem 

http://youtu.be/zUOIEyA6-yQ
http://youtu.be/SLgt4BUwQ_0
http://youtu.be/EfRpyhTnH-Q
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voltar a visualizar os vídeos. Após serem ouvidos todos os grupos, a 

DGEG redige o protocolo de exploração da jazida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas questões para o debate: 

- Quem administrará a jazida? O governo ou as multinacionais que 

controlam o setor? 

- Como devem ser repartidos os lucros? De modo igual por todas as 

regiões do país ou a região onde se situa a jazida deverá ficar com 

uma fração maior dos lucros? 

- Em que setores da sociedade é que Portugal deve aplicar os lucros 

da exploração da jazida?  

- Que tipo de parcerias internacionais Portugal poderia realizar? 
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Tarefa 2  

 

Química 12.º Ano - Ano Lectivo 11/12 

Duração da Actividade: 45 minutos      Data:   /   /  

Nome _________________________________________________ N.º ____  Turma ____ 

 

 

 

 

Parte I 

 

1. Visualizem os seguintes vídeos: http://youtu.be/2LQwxTm94Ps 

        http://youtu.be/HEBT3F5UoG8 

        http://youtu.be/MDTPbCPKpxI 

2. Descrevam, tendo em consideração os vídeos que visualizaram, o processo de 

extração e transporte do carvão e do petróleo (podem usar esquemas). 

3. Apresentem à turma o resultado do vosso trabalho (podem usar os recursos 

multimédia). 

 

 

Parte I I 

 

1. Visualizem a seguinte animação e explorem-na. Comecem por clicar no botão 

 para surgir o menu de exploração. 

http://www.shell.com/home/content/innovation/meeting_demand/natural_gas/lng/l

ng_animation/ 

2. Façam uma lista com os principais tópicos presentes na animação. 

3. Escolham quatro tópicos e escrevam um pequeno texto sobre cada um deles. 

 

http://youtu.be/2LQwxTm94Ps
http://youtu.be/HEBT3F5UoG8
http://youtu.be/MDTPbCPKpxI
http://www.shell.com/home/content/innovation/meeting_demand/natural_gas/lng/lng_animation/
http://www.shell.com/home/content/innovation/meeting_demand/natural_gas/lng/lng_animation/
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4. Atribuam um título à actividade. 

  

 

Apliquem 
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Tarefa 3 

 

Química 12.º Ano - Ano Lectivo 11/12 

Duração da Actividade: 225 minutos      Data:   /   /  

Nome _________________________________________________ N.º ____  Turma ____ 

 

Destilação fracionada do petróleo 

1ª Parte 

 

 

1. Explorem a animação que se encontra no seguinte site: 

http://resources.schoolscience.co.uk/Exxonmobil/infobank/4/flash/distillation.htm 

(Utilizem o roteiro que se segue) 

 

 

 

 

 

 

1- Após clicarem sobre o atalho para a página Web, aparecerá uma simulação de 

uma área de destilação, com uma pequena explicação acerca do local. De 

seguida carregam na opção . 

 

 

ROTEIRO DE EXPLORAÇÃO DA SIMULAÇÃO 

“ Destilação fracionada do petróleo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://resources.schoolscience.co.uk/Exxonmobil/infobank/4/flash/distillation.htm
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2- Selecionem um equipamento da área de destilação. Comecem pelos tanques de 

armazenamento do petróleo. 

 

3- De seguida surge o equipamento selecionado numa escala maior, onde aparecem 

as características do equipamento selecionado. Carregam no botão .  

 

4- Aparecem no vosso ecrã os botões . Primeiro selecionam o 

botão  que carrega a simulação e de seguida o , que põe a simulação 

a correr .  

5- Para saírem deste equipamento e voltarem à área de destilação, primam o botão

. 

 

 

7- O mesmo procedimento deve ser seguido para analisar o funcionamento de 

todos os equipamentos, por exemplo os motores e bombas, o separador de 

impurezas e a fornalha. 

 

6 - Escrevam um resumo do que visualizaram. 
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8- Na torre de destilação à pressão atmosférica, depois de efetuarem o mesmo 

procedimento, vão surgir dois novos botões . Devem carregar no 

botão   para avançar a pontos mais específicos da coluna e no  para 

retroceder. Quando avançarem carregam no botão  para correr a simulação 

no ponto que escolheram. O botão  permite escolher o tamanho das 

moléculas dos hidrocarbonetos presentes no petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- Selecionem a coluna de destilação a vácuo e efectuem o mesmo procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Pesquisem no vosso manual informações acerca dos processos físicos 

e químicos que estão a ocorrer na coluna de destilação fracionada, à 

pressão atmosférica. 

10- Refiram os principais produtos obtidos nesta coluna de destilação 

fracionada.  

 

 

 

12- Mencionem os principais produtos obtidos nesta coluna de 

destilação fracionada.  
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2ª Parte  

 

 

 

 

 

 

1. Planifiquem uma atividade laboratorial, que vos permita simular a separação dos 

componentes do petróleo bruto. 

2. Executem a atividade planeada.  

3. Registem as vossas observações 

4. Tirem conclusões. 

5. Elaborem um relatório da atividade desenvolvida. 
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Tarefa 4 

 

 

Química 12.º Ano - Ano Lectivo 11/12 

Duração da Actividade: 65 minutos      Data:   /   /  

Nome _________________________________________________ N.º ____  Turma ____ 

 

Cracking catalítico do petróleo 

 

 

 

2. Explorem a animação que se encontra no seguinte site: 

http://resources.schoolscience.co.uk/Exxonmobil/infobank/4/flash/cracking.htm 

 (Utilizem o roteiro que se segue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://resources.schoolscience.co.uk/Exxonmobil/infobank/4/flash/cracking.htm
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6- Cliquem sobre o atalho para a página Web, aparecerá a simulação da área onde 

ocorre o processo de cracking catalítico, com uma pequena explicação acerca do 

local. Carregam na opção . 

 

 

7- Coloquem o ” rato” sobre os equipamentos, surgirá sobre estes um texto com as 

suas características.  

 

 

8- Façam um click sobre o conversor catalítico ou sobre o regenerador e surgirá 

numa escala maior os dois equipamentos. Carregam no botão .  

 

 

ROTEIRO DE EXPLORAÇÃO DA SIMULAÇÃO 

“ Cracking catalítico do petróleo”  
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9- Aparecem no vosso ecrã os botões . Selecionam o botão 

 que carrega a simulação e de seguida o , que põe a simulação a 

correr . 

 

 

10- Surgem dois novos botões . Carregam no botão   para 

visualizarem mais pormenores do processo e no  para retroceder. Avancem 

e carreguem no botão  para correr a simulação no ponto que escolheram.  
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7- Carreguem no botão  e irá aparecer a seguinte imagem no vosso ecrã. 

Carregam na opção . 

 

 

8-  Surgem novamente os botões , carregam no botão  para 

correr a simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Escrevam um resumo do que visualizaram. 

 

 

 

9- Pesquisem no vosso manual informações sobre as reações químicas 

que ocorrem no processo visualizado. 

10- Refiram as principais características dos catalisadores utilizados 

neste processo. 

11- Indiquem os principais produtos obtidos no conversor catalítico. 
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12- Pesquisem no vosso manual e/ou na internet, exemplos de reações químicas de 

hidrocarbonetos, usadas na produção de materiais do dia-a-dia. 

13- Apresentem à turma o resultado do vosso trabalho (podem usar os recursos 

multimédia). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vão mais além 
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Tarefa 5 

Química 12.º Ano - Ano Lectivo 11/12 

Duração da Actividade: 50 minutos      Data:    /   /  

  Nome _________________________________________________ N.º ____  Turma __ 

 

Gasolinas 

 

 

 

O preço do progresso – o chumbo nas nossas vidas (fornecido pelo professor) 

http://youtu.be/yLmWzCV6CI8 

http://www.youtube.com/watch?v=Y93coPtWlVs&feature=related 

 

      Tendo em consideração o que visualizaram: 

1. Descrevam o funcionamento dos motores de combustão interna (podem usar 

esquemas). 

2. Refiram as vantagens do aumento do “índice de octano “ na gasolina.  

3. Refiram as desvantagens do uso de chumbo como aditivo da gasolina.  

4. Indiquem qual a vantagem de diminuir as quantidades de propano e butano 

na composição da gasolina no verão. 

5. Pesquisem no vosso manual e/ou internet as fórmulas de estrutura dos 

aditivos mencionados nos vídeos. 

6. Elaborem um pequeno texto que resuma o que visualizaram (podem usar 

esquemas). 

7. Apresentem o resultado da vossa pesquisa à turma (podem usar os recursos 

multimédia).  

 

 

 

 

Visualizem os seguintes vídeos:    

 

http://youtu.be/yLmWzCV6CI8
http://www.youtube.com/watch?v=Y93coPtWlVs&feature=related
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Tarefa 6 

 

Química 12.º Ano - Ano Lectivo 11/12 

Duração da Actividade: 60 minutos      Data:    /   /  

  Nome _________________________________________________ N.º ____  Turma __ 

 

Produção de combustíveis alternativos 

 

 

 

 

 

 

Com base no que visualizaram:  

1. Refiram onde atualmente é usado o hidrogénio como combustível. 

2. Indiquem o processo químico usado para a produção de hidrogénio. 

3. Descrevam o funcionamento de uma pilha de combustível a hidrogénio (podem 

usar esquemas). 

4.  Refiram as vantagens do uso de hidrogénio como combustível. 

5. Mencionem os pontos fundamentais (tecnologia, processos) que são necessários 

desenvolver para que a utilização do hidrogénio como combustível seja uma 

energia completamente “limpa”. 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizem o seguinte vídeo:    

http://science360.gov/obj/video/e6c0e1eb-0706-4854-9663-0806b14b2799 

 

http://science360.gov/obj/video/e6c0e1eb-0706-4854-9663-0806b14b2799
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8. Pesquisem no vosso manual e/ou internet exemplos de combustíveis verdes. 

9. Escrevam um pequeno texto sobre um dos combustíveis que pesquisaram 

(podem usar esquemas). 

10. Apresentem o resultado da vossa pesquisa à turma (podem usar os recursos 

multimédia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vão mais além… 
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  
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Critérios de avaliação  

 

Grelha de Avaliação do trabalho em grupo (adaptada do projeto PARSEL) 

   

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 Pontos 

 

Correcção 

científica 

(1) 

Comunicação com 

várias incorrecções 

ao nível dos 

conceitos ou das 

informações 

Comunicação com 

algumas 

incorrecções ao 

nível dos conceitos 

ou das informações 

Comunicação sem 

qualquer 

incorrecção ao 

nível dos conceitos 

ou das informações 

Comunicação 

reveladora de um 

excelente domínio 

de conceitos e 

informações 

__/ 4 

 

 

Justificação da 

argumentação 

(2) 

Os elementos do 

grupo não estão 

suficientemente 

preparados para 

defender aspectos 

do seu trabalho; 

Não possuem os 

conhecimentos ou 

as capacidades 

necessárias 

Vários elementos 

do grupo têm um 

conhecimento 

deficiente do 

conteúdo do seu 

trabalho OU são 

incapazes de 

justificar os 

argumentos 

A maioria dos 

elementos do grupo 

revela um bom 

conhecimento do 

conteúdo do seu 

trabalho e de 

justificação de 

argumentação 

Todos os 

elementos do 

grupo revelam um 

conhecimento 

profundo do 

conteúdo do seu 

trabalho e 

justificação de 

argumentação 

__/ 4 

 

 

Correcção do 

discurso 

(3) 

Dificuldade de 

discurso e 

incorrecções 

gramaticais, de 

pronúncia e de 

linguagem científica 

Lapsos gramaticais 

e dificuldades de 

pronúncia e de 

linguagem 

científica 

Discurso 

razoavelmente 

bem articulado e 

sem incorrecções 

gramaticais ou de 

pronúncia e de 

linguagem 

científica 

Discurso muito 

bem articulado e 

sem incorrecções 

gramaticais ou de 

pronúncia e de 

utilização correcta 

de linguagem 

científica 

 

 

 

__/ 4 
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Articulação 

entre os 

elementos do 

grupo 

(4) 

Não existe 

qualquer 

articulação 

entre os vários 

elementos do 

grupo; 

Comunicação 

desorganizada 

Fraca articulação 

entre os vários 

elementos do 

grupo. Torna-se 

evidente que 

alguns deles não 

prepararam a 

Comunicação 

Boa 

articulação 

entre a 

maioria dos 

elementos do 

grupo. 

Contudo, 

algum dos 

elementos não 

preparou a 

Comunicação 

com os 

restantes 

Excelente 

articulação 

entre os vários 

elementos do 

grupo; 

Comunicação 

lógica e 

extremamente 

bem 

organizada 

__/ 4 

 

Clareza e 

objectividade 

 

(5) 

Exposição 

pouco clara, 

pouco 

objectiva e 

sem 

evidenciação 

dos aspectos 

fundamentais 

Exposição clara, 

mas pouco 

objectiva; Foram 

apresentados 

muitos aspectos 

supérfluos 

Exposição 

clara, mas com 

alguns 

aspectos 

supérfluos 

Exposição 

clara, 

objectiva e 

com 

evidenciação 

dos aspectos 

fundamentais 

 

__/ 4 

 

Gestão do 

tempo 

(6) 

Não respeita o 

tempo ou por 

excesso ou por 

defeito 

A Comunicação 

ultrapassa 

consideravelmente 

o período temporal 

que lhe estava 

destinado 

A Comunicação 

ultrapassa 

ligeiramente o 

período 

temporal que 

lhe estava 

destinado 

Óptima gestão 

do tempo 

disponível 

__/ 4 

 

Utilização da 

voz 

(7) 

Discurso 

inaudível, com 

voz monótona, 

sem inflexões 

e 

expressividade 

Discurso com 

grandes oscilações 

no volume de voz, 

mas sem 

expressividade 

Discurso 

audível 

durante a 

maior parte da 

Comunicação, 

com inflexão e 

expressividade 

Discurso 

audível 

durante toda a 

Comunicação, 

boa 

articulação de 

voz com 

suportes 

audiovisuais 

__/ 4 

 

 

   

Total 

 

__/28 
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Grelha de avaliação de competências 

Legenda de operacionalização: 1- Muito insuficiente; 2- Insuficiente; 3- Suficiente; 

      4- Bom; 5- Muito Bom 

 

 

 

Competências mobilizadas Tarefas 

1 2 3 4 5 6 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

 

Explorar o problema através de vídeos/simulações 
multimédia       

Sintetizar informação relevante para argumentar 
um ponto de vista.       

Recolher informação necessária para a realização 
de uma discussão em turma       

Pesquisar informação relevante no manual escolar e/ou 
Internet       

Selecionar material de laboratório adequado a uma 
atividade experimental       

Planificar e executar atividades experimentais, discutir 
observações e registar conclusões       

Respeitar normas de segurança na manipulação de 
material e equipamento       

Observar fenómenos       

Interpretar e recolher informações de tabelas e 
gráficos       

R
a
c
io

c
ín

io
 

Sintetizar informação a partir de vídeos       

Estabelecer relações entre conceitos       

Tirar conclusões       

Refletir sobre o trabalho realizado e as dificuldades 
sentidas       

  
 A

ti
tu

d
e
s Demonstrar perseverança       

Demonstrar curiosidade       

Aceitar as decisões do grupo       

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 Partilhar ideias       

Evidenciar estrutura lógica do texto em registos 
escritos e orais       

Utilizar uma linguagem científica e contextualizada       

Debater a informação recolhida em turma       
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Grelha de Avaliação do relatório escrito (adaptada do projeto PARSEL) 

 

 

 

 

 
Critérios de 
avaliação 

 
Descrição 

 

 
Pontuação 

Ideias e 
desenvolvimento 

 

Desenvolvimento extensivo dos temas; ideia 
principal suportada com detalhes 

4 

Bom desenvolvimento dos temas; muitos detalhes de 
suporte 

3 

Desenvolvimento adequado dos temas; alguns 
detalhes 

2 

Insuficiente desenvolvimento dos temas; poucos ou 
nenhuns detalhes 

1 

Organização 
geral 

 

Muito bem organizado; boa sequência e subdividido 
por assuntos 

4 

Bem organizado; sequência evidente 3 

Alguma organização; falta de sequência 2 

Não organizado 1 

Organização dos 
dados 

 

Bem organizados, categorizados, em tabelas e fáceis 
de ler 

4 

Organizados, por vezes em tabelas e fáceis de ler 3 

Com alguma organização em tabela, alguns 
dispersos 

2 

Alguma desorganização e dados difíceis de ler 1 

Representação 
em gráfico (se 

aplicável) 

Bem construídos, adequados aos dados e fáceis de 
interpretar 

4 

Adequados sem distorcer os dados, de leitura não 
muito fácil 

3 

Alguma distorção dos dados, não sendo facilmente 
interpretados 

2 

Distorce seriamente os dados e interpretação quase 
impossível 

1 

Vocabulário 
 

Escolha de palavras imaginativa e viva. Utilização 
correcta de termos científicos 

4 

Boa escolha de palavras; significado claro. 
Utilização correcta de termos científicos 

3 

Escolha de palavras suficiente; palavras simples. 
Utilização correcta de termos científicos 

2 

Escolha de palavras pobre e pouco adequada. 
Utilização correcta de termos científicos 

1 

Linguagem 
 

Excelente discurso; sem erros ortográficos e frases 
de tamanho variado 

4 

Adequada; poucos erros ortográficos e frases com 
alguma variedade de tamanho 

3 

Suficiente; alguns erros ortográficos, frases simples 2 

Pobre; muitos erros ortográficos 1 
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APÊNDICE D 

GUIÃO DA ENTREVISTA EM GRUPO FOCADO 
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GUIÃO DA ENTREVISTA EM GRUPO FOCADO 

 

1- O que aprenderam com as visualizações na aula de química? 

2- Como avaliam o uso de visualizações na aula de química? Em termos de 

gosto e utilidade. 

3- O que acharam mais interessante na realização de tarefas com recurso 

às visualizações? Porquê? 

4- O que acharam menos interessante na realização de tarefas com 

recurso às visualizações? Porquê? 

5- Quais as dificuldades que sentiram na realização das tarefas com 

recurso às visualizações? Como as ultrapassaram?  

6- De todas as visualizações que exploraram nas aulas, quais é que 

gostaram mais? Quais é que gostaram menos? Porquê?  

7- Que potencialidades atribuem às visualizações? E limitações? 

8- Acham que o uso de visualizações poderá ser útil para as vossas futuras 

aprendizagens na disciplina de química? Porquê? 

9- Que tipo de visualizações foram utilizadas? 

 

 

 

 


