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RESUMO: A presente produção didática destina-se aos alunos 

do 3º ano do Ensino Médio público de Química. 

Objetiva utilizar abordagem didática alternativa, que 

possibilite ao aluno com deficiência visual integrar-

se, incluir-se e melhorar a qualidade das aulas de 

Química no Ensino Médio. Sob a forma de unidade 

didática, o material compreende três etapas de 

atividades, e os exercícios buscam averiguar o 

conhecimento prévio dos alunos em relação ao 



conteúdo estudado. Com base nas informações, são 

propostas atividades buscando um maior 

aprofundamento através de mediação realizada pelo 

professor. Na primeira etapa, será trabalhada a 

história do petróleo por meio de vídeos, objetos 

educacionais, pesquisa extraclasse. Na segunda, a 

nomenclatura dos hidrocarbonetos, através de 

vídeo, atividades e atividades lúdicas e na terceira 

etapa, serão trabalhadas fontes energéticas, por 

meio de textos, aula prática e visita a indústria. 
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2  APRESENTAÇÃO 

  

 O presente trabalho tem como finalidade a produção de um material didático 

de Química para alunos do 3°ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Carlos 

Gomes, localizado no município de Ubiratã-PR. Os objetivos serão utilizar 

abordagens didáticas alternativas, que possibilitem ao aluno com deficiência visual 

integrar-se, incluir-se e melhorar a qualidade das aulas de Química, no Ensino 

Médio. Desta forma, torna- se fundamental desenvolver materiais didáticos 

baseados em experiências táteis para que auxiliem no entendimento dos conceitos 

químicos por meio de representações. 

 

A utilização da significação visual para a representação de modelos que 
auxiliam no entendimento de vários conteúdos no Ensino de Química 
distancia os alunos com deficiência visual dos conceitos explorados por 
estas representações. Nesta perspectiva, são necessários meios para que 
estes alunos tenham acesso ás informações e assim possa participar de 
uma formação ampla e democrática, como objetivado pela Química 
(ARAGÃO, 2012, p.02).  
 



O ensino de Química está comumente relacionado às experiências visuais. 

Utilizam representações abstratas, fórmulas, equações químicas e durante as aulas 

experimentais se apoiam fortemente na observação de diversos fenômenos. Assim, 

é extremamente complicado e de difícil compreensão para alunos com deficiências 

visuais. Isso ocorre também, em virtude da falta de contextualização dos conteúdos, 

da ausência de modelos palpáveis e da inexistência de materiais adequados. 

Com relação às aulas de Química, Nascimento (2010) afirma que o 

aprendizado em química aparentemente encontra-se desvinculado de atividades 

cotidianas. Isso significa que são dadas ênfases às teorias, às repetições e deixada 

de lado a contextualização dos conteúdos, sendo este um fator importantíssimo para 

despertar o interesse e a curiosidade por parte do educando.  

Conforme Nascimento e seus colaboradores, o ensino de Química deve ter 

uma inter-relação entre “a informação química e o contexto social”, sendo  isso uma 

condição básica e necessária para participação no meio social, propiciando 

condições de fazer uma avaliação e transformar sua realidade. 

 

3  MATERIAL DIDÁTICO 

 

O presente material é um Caderno Pedagógico composto de um questionário 

inicial, que procura obter informações a partir do conhecimento prévio dos alunos a 

respeito da temática “petróleo e seus derivados”. Há também três etapas de 

atividades que discriminam o que será desenvolvido. Primeira etapa: história do 

petróleo através de vídeos, objetos educacionais e pesquisas extraclasse; segunda 

etapa: nomenclatura dos hidrocarbonetos, através de vídeo, atividades e atividades 

lúdicas e terceira etapa: fontes energéticas, por meio de textos, aulas práticas e 

visita à indústria. 

A avaliação ocorrerá durante o desenvolvimento das aulas, por meio da 

participação nas atividades, trabalho em equipe e produção das atividades 

propostas no período de implementação da unidade em um tempo previsto de 32 

horas. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Atividade 1:  Questionário diagnóstico  

 

Objetivo: 

 Identificar o conhecimento prévio dos alunos acerca da temática a ser 

abordada.  

 A utilização do petróleo como fonte de energia mudou drasticamente a história 

da sociedade nos últimos 100 anos e assumiu o lugar de principal fonte de energia 

para diversos setores da economia. (SANTOS et al., 2010, p. 90). 

 Pensando nisso, responda individualmente às questões a seguir expressando 

o seu conhecimento a respeito da temática, petróleo e seus derivados. 

 

1ª ETAPA 

Descoberta do petróleo e suas  

aplicações 

 

 

aplicações 

aplicações 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL CARLOS GOMES – ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E 
PROFISSIONALIZANTE 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - PDE 

PROFESSORA PDE: MARIA APARECIDA DO PRADO TORRES 

DISCIPLINA: QUÍMICA 

ALUNO: ___________________________________________ SÉRIE:_______ 

DATA: ______/______/______ 

 
QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO 

 

Responda as perguntas abaixo de forma clara e objetiva, expressando sua opinião 

e impressões sobre o seu contato com o estudo da Química. 

 

1) Você gosta de estudar Química?   

 (   ) sim   (   ) não 

 

2) Você acha importante estudar Química?  
(   ) sim   (   ) não – Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________                                           

 
3) Observe a imagem e responda as questões abaixo. 

 
Figura 1- Plataforma de petróleo 

 
FONTE: SEED PR., 2013. 

 

a) O que esta imagem representa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) Que relação é possível estabelecer com a Química? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



c) Que técnicas são aplicadas em seu processamento? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
d) Cite alguns derivados desta substância. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4) Já ouviu falar em hidrocarbonetos ou funções oxigenadas? 
      (   ) sim              (   ) não 
 
5) Apresenta conhecimento de alguma função orgânica? 
      (    ) sim  (   ) não justifique sua resposta. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
6)  Os compostos orgânicos fazem parte de seu cotidiano? Caso seja 
afirmativa, de que forma se faz presente. 
 

 

 

7) Qual a importância do petróleo para nossa atual sociedade? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8) Em sua casa tem algum veículo automotor? Em caso afirmativo, que tipo de 

combustível utiliza com mais frequência? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
9) Que critérios são utilizados na escolha do combustível no momento de 

abastecer o automóvel? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
10) Por que é necessário buscar novas fontes de energia  para substituir o 

petróleo? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
i 

 



 

Atividade 2: História do petróleo 

Objetivo: 

 Verificar o conhecimento prévio dos alunos acerca da origem do petróleo e sua 

importância através de representação por desenhos. 

 

O petróleo já era conhecido desde a antiguidade. No Egito, era utilizado   

para iluminação, impermeabilização de casas, construção de pirâmides e 

embalsamamento de corpos. (SANTOS et al., 2005, p.334) 

 

Com base nas informações citadas acima, em grupo de quarto alunos, represente 

na cartolina “E nos dias de hoje como o petróleo vem sendo utilizado?” ii 

 

 

 

Atividade 3: Vídeo, a história do petróleo no mundo  

Objetivo: 

 Abordar o tema, mostrando sua importância em diferentes épocas; 

 Promover uma reflexão sobre a importância do petróleo para a evolução   

tecnológica.   

Assistiremos agora a um vídeoiii que retrata a história do petróleo no mundo, logo 

após, irão responder às questões propostas e discutiremos sobre o ponto de vista 

de cada equipe. 

Questões propostas: 

a) Por que o petróleo torna-se um bem de primeira necessidade? 

b) Como o avanço tecnológico puncionou o consumo de petróleo? 

c) Quais os motivos da disputa pelo petróleo durante a I e II guerra mundial? 

d) Que fatores ocasionaram a crise do petróleo? iii 

http://www.youtube.com/watch?v=CAaCCrgiaPc&hd=1


 

 

Atividade 5: Vídeo, história do petróleo no Brasil 

Objetivo: 

 Conhecer os fatos históricos que marcaram a descoberta do petróleo no Brasil. 

 

Agora iremos assistir a um  vídeo  sobre a história do petróleo no Brasil e a partir 

do vídeo responder as questões propostas. 

Questões propostas: 

a) Qual o lema da campanha do petróleo?  

b) Que motivos levaram a Petrobras, inicialmente a não investir no Brasil? 

Em um trecho do vídeo fala - se “Povo sem petróleo e povo sem liberdade”. 
Comente sobre esta frase.v 

 

 

 

Atividade 6: Diário 

Objetivo: 

 Registrar uma síntese das atividades desenvolvidas, expressando sua 

 

Atividade 4: Fatos históricos  no Brasil 

Objetivo:  

 Averiguar o conhecimento prévio do aluno a respeito de fatos históricos de 

nossa sociedade.  

Vocês conhecem algum fato marcante, noticiado pela mídia, em relação ao 

petróleo brasileiro? 

- Relate-o em um texto de forma clara e coerente. iv 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oixPbC8A850&hd=1


opinião sobre o assunto. 

Registre em seu diário o que você aprendeu sobre a história do petróleo e a 
importância para nossa vida. vi 
 
 
 

 

 

Atividade 7: Pesquisa extraclasse 

Objetivo: 

 Desenvolver o espírito de pesquisa por meio de busca e exploração em 

diversos meios; 

 Dividir a sala em grupos, sendo que cada grupo terá um tema diferente. 

 Exploração de petróleo no Brasil (Localização das reservas petrolíferas, 

capacidade, refinarias, transporte). 

 Pré-sal (O que é camada pré-sal? Localização, extração, capacidade, fator 

sócio econômico). 

 Gasolina (Refinarias, variedades, pontos positivos e negativos nos  aspectos, 

sócio, econômico e ambiental). 

 Álcool (Regiões produtoras, variedades, pontos positivos e negativos do álcool 

combustível  nos aspectos, sócio, econômico e ambiental). 

 Óleo diesel (Variedades, pontos positivos e negativos do  combustível nos 

aspectos, sócio, econômico e ambiental). vii 

 

 

 

 



 

 

Atividade 8: Extração do petróleo  

Objetivo: 

 Disponibilizar através de recursos tecnológicos a simulação do funcionamento 

de uma plataforma de petróleo como estratégia de aprendizagem. 

No laboratório de informática, acesse o link  e  participe deste Objeto de 

Aprendizagem, sobre extração do petróleo e  refino. 

Figura 2: Plataforma de petróleo 

FONTE: SEED PR., 2013. 

a) Refaça a simulação quantas vezes necessárias para uma melhor compreensão. 

b) Explore o máximo todas as partes do simulador. 

c) Desligue o computador e em dupla, responda as questões. 

I- Como ocorre a extração do petróleo? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

II- Explique como é feito o refino do petróleo. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

III- Quais os derivados obtidos no refino?  viii 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8351/open/file/plataforma.swf?sequence=9


 

Atividade 9: Vídeo, as aventuras de Sammy 

Objetivo: 

 Discutir sobre os problemas ambientais ocasionados por derramamento de 

petróleo. 

Assistiremos agora a um vídeo sobre as aventuras de Sammy que retrata um 

pouco dos problemas ambientais causados por derramamento de petróleo no mar. 

   Figura 3- Sammy 

FONTE: SEED PR., 2013. 

A partir do vídeo responda as questões abaixo: 

a) Quais as formas de poluição ocasionadas pelo petróleo? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b) Quais as consequências ambientais em um acidente com uma plataforma de 

petróleo ou em um navio petroleiro? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c) Que atitudes são possíveis de serem realizadas para evitar um desastre 

ambiental ou recuperar o ambiente? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

d) Quais as consequências ambientais oriundas da combustão de combustíveis 

fósseis?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

http://educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=21578


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

e) Discuta com os colegas e professor sobre a importância do petróleo para nossa 

atual sociedade e os problemas ocasionados por eleix. 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Atividade 1:  Nomenclatura dos hidrocarbonetos 

Objetivo: Compreender como é dado o nome aos hidrocarbonetos. 

 O petróleo é uma cobiçada fonte de matérias-primas, em parte por sua 

diversidade: ele é formado por uma mistura de muitas substâncias diferentes, 

que por sua vez darão origem a tantos outros produtos industrializados de 

grande valor, sem mencionar seu uso como combustível, movendo a gigantesca 

indústria petroquímica. (CISCATO e PEREIRA, 2008, p. 540). 

Como nomear os diferentes tipos de hidrocarbonetos? 

 

 

 

2ª Etapa: 
Nomenclatura dos 
hidrocarbonetos 



 

Atividade 2: Vídeo, “Aí tem química! Química do carbono – Química orgânica” 

Objetivo: 

 Introduzir o estudo da Química orgânica por meio de recursos tecnológicos de 

modo a despertar o interesse dos alunos. 

Assistiremos ao vídeo x, “Aí tem química! Química do carbono- Química 

orgânica”.   

a) A partir do vídeo, cite o nome de alguns hidrocarbonetos mencionados e sua 

utilização?xi 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Estes hidrocarbonetos fazem parte de seu cotidiano? Justifique. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

  

 

Atividade 3: Nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal 

Objetivo:  

 Compreender como é dado o nome aos hidrocarbonetos. 

I) Dada a fórmula estrutural simplificada dos compostos, classifique os 

hidrocarbonetos, determine sua nomenclatura segundo IUPAC e indique sua 

utilização: xii 

a) H3C – CH2 – CH3  

http://www.youtube.com/watch?v=1q-PAI93C80&hd=1


b) H3C – CH3 

c) HC Ξ C – CH2 – CH2 – CH3  

d) H3C – CH2 – CH2 – CH2 – C  Ξ C – CH3  

e) H3C – CH2 – CH2 – CH3 

 

Atividade 4: Nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada 

Objetivo: 

 Compreender como é dado o nome aos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. 

 Mais longe da natureza, mais próximo do dia-a-dia das grandes cidades, 

encontramos o iso-octano, hidrocarboneto ambulante na mistura que abastece a 

maioria dos automóveis espalhados pelo mundo: a gasolina ( CISCATO E 

PEREIRA, 2008, p. 551). 

                        Figura 4: Fórmula estrutural do iso-octano e n-heptano 

FONTE: SEED PR., 2013. 

a) Analisando as fórmulas do iso-octano e do n-heptano. O que elas apresentam 

de diferentes? Esta diferença observada na fórmula interfere na qualidade do 

produto? xiii 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b) Represente a fórmula  molecular de cada substância. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c) Analisando as fórmulas das substâncias. Qual apresenta maior temperatura de 

ebulição? 



 

 

Atividade 5:  Exercícios, nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada 

Objetivo:  

 Compreender como é dado o nome aos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. 

I) Uma bola de cauchu, nome dado pelos índios, chamou a atenção dos 

espanhóis quando chegaram à America Central devido suas propriedades 

elásticas. Cauchu é hoje chamado de látex, matéria prima na produção da 

borracha. O látex tem como um dos principais constituintes o isopreno ou nome 

oficial 2-metilbut-1,3-dieno. (Atividade adaptada de CISCATO e PEREIRA, 2008) 

Qual a fórmula estrutural simplificada e a fórmula molecular do 2-metilbut-1,3-

dieno? xiv 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

II) O composto orgânico limoneno é o principal constituinte dos óleos presentes nas 

cascas da laranja e limão e em outros compostos presentes em nosso cotidiano. 

BIOTRANSFORMAÇÃO DE LIMONENO: UMA REVISÃO DAS PRINCIPAIS 

ROTAS METABÓLICAS ( 2007) 

 Limoneno 

 

 

Limoneno 

______________________________________________________________ 
d) Seria possível ter outras substâncias, com esta mesma fórmula molecular? 

    Justifique. 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



 

III) Dê o nome e classifique os hidrocarbonetos 

a)                          d)  

 

 

b)                             e)  

 

 
   c) 

 

 

 

 

Com base nas informações 

a) Dê o nome oficial segundo Iupac. 

________________________________________________________________ 

b) Classifique o hidrocarboneto. 

________________________________________________________________ 

c) Determine a fórmula molecular. 

________________________________________________________________ 

                                     



 

 

II)   A naftalina, conhecida pelo cheiro forte é um sólido altamente volátil, usado 

em armários para as traças, devido à sua toxidade.( CISCATO e PEREIRA, 2008). 

Qual o nome oficial deste composto? E como podemos classificar esta cadeia 

carbônica? 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

 

Atividade 6: Hidrocarbonetos aromáticos  

Objetivo: 

 Possibilitar ao aluno a identificação de compostos aromáticos presente em seu 

cotidiano. 

I) Realize uma leitura do texto  “Os hidrocarbonetos aromáticos e a ocorrência 

de câncer de pulmão entre fumantes”(anexo I), extraído do livro Química, v. 

03 (MORTIMER, p. 40- 42).  

a) Quais as substâncias químicas mencionadas no texto? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

b) Você conhece alguma das substâncias citadas? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

c) Você utiliza alguma forma de tabagismo? Se utilizar conhece os riscos? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

d) Pesquise em sua casa nos rótulos de embalagens e bulas de medicamentos 

fórmulas que contém compostos aromáticos e na próxima aula discuta com o 

grupo e apresente para o restante da sala.xv 

         _____________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________ 



 

 

IV) Dê o nome aos hidrocarbonetos e indique sua aplicabilidade. 

a)                                          c)  

 

 

c)  

 

 

III) O benzopireno é uma substância mutagênica e altamente cancerígena. ( CISCATO e 

PEREIRA, 2008)xvi 

  

A partir das informações  

a) Onde o benzopireno pode ser encontrado? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b) Há medidas que podem ser dotadas para evitar o contato com esta substância?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

c) Todas as substâncias que possuem anel benzênico causam riscos à saúde humana? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 1: Fontes energéticas  

Objetivo: 

 Discutir sobre as fontes energéticas. 

 A escolha das fontes energéticas é uma opção individual, mas na escolha de 

um combustível é necessário levar em conta alguns fatores como suas  

propriedades físicas e químicas: Volatilidade,  eficiência energética etc. (SANTOS 

e MOL, 2010)  

Gasolina x álcool. Qual a melhor opção de combustível?xvii 

 

 

 

Atividade 2: Seminário sobre álcool, petróleo e seus derivados xviii 

Objetivos: 

 Discutir a temática, álcool, petróleo e seus derivados analisando seus pontos 

positivos e negativos. 

 Permitir uma reflexão sobre os problemas ambientais ocasionados. 

a) Cada grupo fará apresentação de sua pesquisa e discussão no final ou no 

momento em que for pertinente. 

b) O professor fará intervenções quando necessário. 

 
3ª ETAPA: 

Fontes energéticas 



 

c) Gasolina x álcool. Qual a melhor opção de combustível? 

 

 

 

 

Atividade 3: Texto “Política Energética” 

Objetivo: 

  Desenvolver habilidades de leitura e compreensão. 

 Analisar informações e estabelecer relações com a Química no cotidiano. 

Realize uma leitura do texto “Política energética” ( anexo II), extraído do livro 

Química Cidadã ( SANTOS e MOL, p. 259-263). xix 

a) De acordo com o texto, que fatores devem ser levados em conta na escolha de 

um combustível? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

b) Analise a tabela de poder calórico apresentada no texto e diga qual seria o mais 

indicado? Justifique. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

c) Discuta o texto com seus colegas e professor. 

d) Cada grupo fará uma pesquisa em  postos de combustíveis da cidade, sobre a 

porcentagem do consumo de combustíveis local e posteriormente com as 

informações coletadas de cada grupo, construir um gráfico que representa o 

consumo médio. 

 



 

Atividade 4: Preservação do meio ambiente 

Objetivo: 

 Desenvolver o espírito de pesquisa e busca de  informações  de uma forma 

atraente para os alunos. 

Agora irão conhecer o Ed, um robô muito simpático do programa COMPT, ele ira 

conversar com vocês sobre preservação de energia e recursos naturais. Tenham 

uma excelente conversa e explorem o máximo que poderem a respeito do 

conteúdo. xx     

Após terem conversado com Ed, produzam um texto com as informações obtidas 

neste bate papo e socialize com os demais alunos. xxi    

 

 

 

 

Atividade 5: Texto “As bebidas alcoólicas e o etanol” xxii 

Objetivo: 

 Analisar informações e estabelecer relação com o cotidiano em diversos 

aspectos da sociedade. 

a) Realize uma leitura do texto “As bebidas alcoólicas e o etanol”(anexo III) 

do livro, Química, v. 03 (MORTIMER, p. 50- 53). 

b) Leia o texto e grife as substâncias químicas encontradas. 

c) Discuta com os colegas e professor sobre cada uma delas. 

d) Que diferença apresenta uma bebida alcoólica do álcool combustível? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Discuta com os colegas e professor os problemas sociais provocados pelo 

plantio da cana-de-açúcar. 

 

http://www.ed.conpet.gov.br/br/converse.php


 

Atividade 6:  Experimento, determinação do teor de álcool em gasolina 

Objetivos: 

 Discutir conceitos químicos, e demonstrar como seus resultados podem ser 

interpretados de modo que os alunos formem cidadãos críticos atuando como 

consumidor consciente. xxiii 

Atividade: Experimento determinação do teor de álcool em gasolina 

 A gasolina comercializada no Brasil contém álcool etílico conforme normas 

da ANP (Agencia Nacional do Petróleo). Nesta atividade vamos determinar o 

volume de álcool presente na gasolina de algumas amostras coletadas em 

postos de combustíveis da cidade, na qual receberão nomes fictícios.  

 Ao abastecer um automóvel é possível identificar se o combustível está 

adulterado? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  É possível distinguir os componentes álcool e gasolina?  

____________________________________________________________ 

 Ao acrescentar a gasolina na água que sistema terá?  E qual apresenta 

maior densidade? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Materiais utilizados 

 Proveta de 100 ml com tampa; 

  Amostra de gasolina; 

 Solução saturada de cloreto de sódio; 

 Luvas e óculos de proteção. 

Procedimento. 

 Colocar 50 ml de gasolina comum em uma proveta de 100 ml; 

 Completar o volume até 100 ml com a solução saturada de NaCl; 



 

 Fechar a proveta e misturar os líquidos. 

 

     Figura 5: Determinação do teor de álcool na gasolina. 

FONTE: SEED PR., 2013. 

 
Interpretando os resultados 

a) O que ocorreu quando a mistura de gasolina e água foi agitada? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

b) Seria possível fazer o teste da gasolina com outras substâncias sem ser a 

água? Justifique. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

c) Com base nos dados do experimento, calcule a porcentagem do álcool 

presente na gasolina e diga se ela se encontra dentro dos padrões  

estabelecido por lei. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

d) Explique por que o álcool que estava dissolvido na gasolina ficou dissolvido 

na água. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

e) Seria possível adulterar a gasolina acrescentando água no lugar de álcool? 

Justifique sua resposta. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

f) Proponha uma forma de separar a mistura água, álcool e gasolina. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



 

 

Atividade 7: Visita a uma usina de álcool e açúcar 

Objetivo:xxiv 

 Conhecer todas as etapas empregadas no processamento da cana de 

açúcar na fabricação do álcool e açúcar. 

 O Brasil é o maior produtor mundial de cana de açúcar e álcool, fazendo 

com que os derivados de petróleo sejam substituídos e ainda é aproveitado o 

vinhoto para produzir metano e fertilizantes e o bagaço em biodigestores na 

geração de energia. (SANTOS e MOL, 2010) 

  Agora vamos aprender como é realizado todo o processo de 

industrialização desde o momento em que a cana-de-açúcar chega à 

indústria até seu processamento final. 

 A visita será realizada a uma usina, em uma cidade vizinha e deverão ser 

investigados os seguintes pontos: 

 Onde é produzida a cana de açúcar empregada na usina? 

 Como é realizada a colheita da cana?  

 Como se dá o processo de industrialização da cana? 

 Quais os componentes químicos utilizados no processo? 

 

g) Seria possível separar a água do álcool? De que forma?  

_____________________________________________________________ 

 

h) Discuta com os colegas e professor o resultado obtido em cada grupo. 

 

                          

  



 Qual a diferença na produção do álcool em relação ao açúcar? 

 Qual a produção diária? 

 Para que regiões são transportadas os produtos? 

 O que é feito do vinhoto e o bagaço? 

 Que medidas são adotas pela empresa para amenizar os impactos 

ambientais visto que ela produz uma grande quantidade de poluentes?  

 Em grupo redija um texto com as informações da visita e a conclusão do 

grupo considerando os aspectos sócios ambientais.    
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ANEXOS 



ANEXO I  

 



 



 

 

 



ANEXO II  

 



 



 



 



 

 

 



ANEXO III  

 



 



 



 

 
 
 



ANEXO IV  
Figura: Modelos moleculares 

 
FONTE: Maria A.P.Torres/ arquivo próprio 2013. 



 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 
                                                
i
  Na primeira atividade serão abordadas questões sobre o petróleo, realizando através de 

questões por escrito um levantamento do conhecimento prévio dos alunos, com a finalidade 
de averiguar o nível de conhecimento sobre a temática. A atividade deverá ser respondida 
individualmente e recolhida, pois servirá como um parâmetro para aprofundamento do 
conteúdo e futuras avaliações. 
A imagem e as questões estarão transcritas em braile. 
 
ii Os alunos receberão cartolina e pinceis para realização da atividade, sendo esta realizada 
sem pesquisa em outros materiais. Após a realização dos trabalhos as equipes deverão 
apresentar seu trabalho para os demais. Nesta atividade as alunas não videntes farão parte 
de grupos diferentes, pois participarão da atividade por meio de discussões sobre a questão. 
 
iii O vídeo apresentado é um documentário na qual prioriza a audição, fator fundamental para 
trabalhar com alunos não videntes, tem duração de 25:51 minutos e aborda toda a história 
do petróleo no mundo desde seu surgimento, possibilitando várias discussões  sobre o 
assunto como modernização, avanços tecnológicos etc. As questões propostas serão 
trabalhadas em grupo de no máximo quatro alunos, e apresentadas as demais equipes 
favorecendo momentos de discussões.  
 
iv Nesta atividade os alunos irão expressar seu conhecimento prévio a respeito da história do 
petróleo no Brasil. Será desenvolvido em dupla, possibilitando discussões, troca de 
informações sobre o tema e posteriormente socialização das produções. 
 
v O vídeo História do petróleo no Brasil, tem duração de 8:22 minutos, e aborda desde as 
primeiras pesquisas realizadas e fatos históricos marcantes na história. Após assistir o vídeo 
terão um momento para responder as questões propostas e para socialização do mesmo. 
- Uma atividade interessante que poderia ser aplicada ou de forma interdisciplinar,  é o livro, 
O poço de Visconde  de Monteiro Lobato. 
 
vi  Esta atividade extraclasse, será realizada após cada aula, na qual os alunos farão seus 
registros do que aprenderam no decorrer do período sobre o tema abordado, servindo 
posteriormente de análise para a professora . 
 
vii Como aprofundamento do tema petróleo, será realizada uma pesquisa extraclasse para 
apresentação de seminários pelos alunos, incentivando-os a conhecer mais sobre os  
diferentes combustíveis e ter um posicionamento critico  em relação aos aspectos que 
devem ser considerados na escolha do mesmo. Se algum grupo for apresentar gráficos ou 
mapas os mesmos deverão ser adaptados para que as alunas não videntes tenham acesso 
às informações.  
- http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71402007000100006&script=sci_arttext 

- http://www.conservation.org.br/arquivos/mapa.pdf 
-http://www.isarj.org.br/pdf/artigos/Entenda-o-que-a-camada-pre-sal.pdf 

-http://www.conservation.org.br/arquivos/mapa.pdf 

-  

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Agroenergia/estatisticas/p
roducao/Perfil_Setor_Acucar_Alcool_2007_08_PDF.pdf 

 

 
viii No laboratório de informática o trabalho será desenvolvido em duplas, os alunos devem 
explorar no máximo as informações dentro do objeto para saber detalhes das partes 
presente em uma plataforma de petróleo. Ao clicar no ícone I, os alunos irão encontrar 
diversas informações sobre a refinaria. Após terem explorado o objeto retornaremos para 
sala de aula e eles irão responder as questões.  As alunas  não videntes participarão desta 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71402007000100006&script=sci_arttext
http://www.conservation.org.br/arquivos/mapa.pdf
http://www.isarj.org.br/pdf/artigos/Entenda-o-que-a-camada-pre-sal.pdf
http://www.conservation.org.br/arquivos/mapa.pdf
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Agroenergia/estatisticas/producao/Perfil_Setor_Acucar_Alcool_2007_08_PDF.pdf
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Agroenergia/estatisticas/producao/Perfil_Setor_Acucar_Alcool_2007_08_PDF.pdf


                                                                                                                                                   
atividade com auxilio de outro aluno e da professora para descrever as imagens de difícil 
adaptação; a tela do processo do refino do petróleo, será copiada, ampliada e adaptada em 
alto relevo para uma melhor compreensão do conteúdo.  
 
ix Este vídeo tem duração de 5:00 minutos , e mostra a poluição ambiental causada por 
derreamento de óleo. A partir deste vídeo, o professor poderá trabalhar outras formas de 
poluição e efeitos causados pelo mesmo no meio ambiente.   
 
x Só o link, devido a lei dos direitos autorais. 
 
xi O vídeo tem duração de 12:25, e será apresentado como introdução ao estudo das 
nomenclaturas dos hidrocarbonetos e a partir do vídeo  serão apresentadas a classificação 
dos hidrocarbonetos e as normas de nomenclatura oficial de Iupac  para os hidrocarbonetos 
de cadeia normal. Com as alunas não  videntes será trabalhada a nomenclatura dos 
hidrocarbonetos com modelos moleculares conforme a imagens em  anexo IV. Será utilizado 
o atomlig 77 educação, e um conjunto de montagem de moléculas orgânicas/ orgânicas D. 
 
xii Nesta atividade os alunos irão trabalhar a nomenclatura e as alunas não videntes 
receberão esta atividade adaptada de modo a ter uma melhor compreensão das cadeias 
carbônicas. O professor poderá também  trabalhar a geometria das cadeias carbônicas. 
 
xiii Nesta etapa cabe ao professor explorar um pouco a problematizarão para posteriormente 
apresentar os grupos funcionais e as regras de nomenclatura de cadeias ramificadas 
segundo Iupac. O material adaptado, ou seja, transcrito em Braille tem como referência, 
Grafia Química Braille para Uso no Brasil, e a transcrição foi realizada com a colaboração do 
CAPs ( Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento à  Pessoa Com Deficiência Visual ) 
de Cascavel. 
 
xiv Os alunos poderão realizar os exercícios complementares  como tarefas assim terão 
como refletir se compreenderam as normas de nomenclatura e colocá-las em prática. 
 
xv Para introduzir hidrocarbonetos aromáticos, a estratégia utilizada será a leitura e 
interpretação. Ela  será realizada em voz alta e  após a leitura instigar a participação dos 
alunos por meio de discussões a respeito de substâncias aromáticas presente no cotidiano e 
os alunos responderão as questões referentes ao texto. 
 
xvi As atividades III e IV serão realizadas como tarefa, pois necessitam de pesquisa para 
realização da mesma.  
 
xvii A partir da citação, organizar a sala em  grupos de  no máximo quatro alunos  e 
responder a questão sobre a melhor opção de combustível, justificando-o e após apresentar 
para os demais o resultado da discussão do grupo. 
 
xviii A sala deverá ser organizada em meio círculo para realização do seminário sobre álcool 
petróleo e seus derivados e o professor fará intervenções quando for necessário e no final 
da apresentação de cada grupo de modo a contribuir com as discussões. Ao final, retornar a 
questão gasolina x álcool “Qual a melhor opção de combustível?”. Instigar os alunos para 
ver se eles mudarão de opinião em relação à primeira resposta. 
 
xix Ler o texto em voz alta e discutir os fatores que devem ser levados em conta na hora da 
escolha de um combustível. Como atividade extraclasse, os alunos farão uma pesquisa em 
postos de combustíveis a fim de coletar informações sobre o combustível mais 
comercializado na cidade.  
 



                                                                                                                                                   
xx Só o link, devido a lei dos direitos autorais. 
 
xxi Esta atividade os alunos irão trabalhar em dupla na sala de informática e terão um tempo 
de 30 minutos para falar com Ed. Após essa interação, irão produzir um texto sobre as 
informações obtidas e posteriormente socializar com a sala, gerando  momentos de 
discussões. 
 

 
xxii

  Realizar leitura  em voz alta e após discutir sobre o álcool presente nas diversas bebidas 
alcoólicas e efeitos no organismo, álcool presente em produtos de limpeza e comercializado 
como combustível e problemas sociais ocasionados pelos mesmos. 
 
xxiii A atividade experimental constitui a estratégia de ensino desta última etapa. Esta deve 
ser realizada em laboratório, respeitando as normas de seguranças para que o objetivo da 
atividade seja cumprido. Os materiais a serem utilizados estarão separados previamente 
para cada grupo, em um grupo terão matérias adaptados para as alunas não videntes, como 
um elástico, que será utilizado na proveta como alto relevo para verificar o deslocamento no 
volume da gasolina. A princípio os alunos serão questionados a respeito de como  identificar 
um combustível adulterado, para posteriormente realizar o experimento. Cada grupo 
receberá uma amostra diferente algumas previamente adulteradas justamente para ter 
discussões a respeito dos resultados. Após ter realizado os experimentos devem retornar 
para sala. Cada grupo deverá responder as questões e em seguida discutir  com os colegas 
o resultado obtido em cada grupo. 
Como sugestão de atividade, o professor pode utilizar o objeto de aprendizagem caso não 
queria realizar o experimento.  Disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/QUIMICA/sim_qui_gas

olinaadulterada.swf 
 
xxiv Os alunos farão a visita a  uma usina, acompanhados pelo professor, onde poderão 
conhecer como é realizado todo o processo industrial e ao retornar irão produzir um texto 
com base nas informações que obtiveram durante a visita à usina. 
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