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Resumo 

Resumo 

Este estudo teve como finalidades desenvolver uma estratégia de ensino que 
aborde a problemática dos resíduos sólidos urbanos, bem como evidenciar a 
importância de contextos do quotidiano e do trabalho de projecto na motivação dos 
alunos. Este estudo pretende ainda contribuir para o estabelecimento de um modelo de 
desenvolvimento profissional de professores baseado na investigação e na colaboração 
entre professores e cientistas de forma a melhorar a compreensão, por parte dos 
professores, de como se faz ciência e como trabalham os cientistas. 

O estudo desenvolveu-se em duas partes. 

Uma primeira parte, em que a professora/investigadora fez um estágio num 

laboratório de investigação, onde desenvolveu um conjunto de técnicas para analisar a 

degradação química de um material geossintético. 

Uma segunda parte, em que a professora/investigadora interiorizou a experiência 

adquirida no trabalho desenvolvido na primeira parte, para aplicar na leccionação do 

tema escolhido, a uma turma do 8o ano de escolaridade do Ensino Básico, no âmbito da 

área curricular não disciplinar de Área de Projecto. 
A implementação da metodologia de ensino incluiu a discussão oral de ideias -

que permitiu diagnosticar as ideias dos alunos sobre o tema -, o trabalho de grupo sob a 
forma de projecto, parte experimental, elaboração de mapas conceptuais ("mind maps"), 
e a utilização de um questionário para avaliar a aprendizagem. 

Foi possível concluir, genericamente, que houve uma aprendizagem significativa 
dos alunos após a leccionação do tema segundo a metodologia adoptada. 

Segundo a reflexão da professora/investigadora, os professores através da 
integração em equipas de investigação podem desenvolver competências que lhes 
permitam propor aos seus alunos actividades capazes de contribuir para o 
desenvolvimento dessas competências nos alunos. 
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Summary 

Summary 

This study had as a goal to develop a teaching strategy which deals with the 
problem of a urban solid waste, as well as put in evidence of daily context an project 
work in the student's motivation. This study intends also to contribute to the 
establishment of a professional development model of teachers based on researching 
and cooperation between teachers and scientists in order to make teachers improve their 
understanding of how science is done and how scientists work. 

The study has developed in two parts. 

A the first part in which the teacher/researcher did a probation work in a 

research lab, were she developed a series of special skills to analyse the chemical 

degradation of a geosynthetic material. 

In the second part the teacher/researcher used the experience obtained in the first 

part of the study, in teaching the eighth grade classes the chosen theme of "Área de 

Projecto", an area which is part of the curriculum but it's not a subject. 

The execution of the teaching methodology included the oral discussion of ideas 

- which allowed a diagnosis of the student's ideas about the theme - , group work as a 

project work, experimental part, mind maps and finally the use of a questionnaire to 

evaluate student's learning. 
It was possible conclude, generically, that there was a significant learning 

progress made by the student's, after the teaching the theme according to the adopted 
methodology. 

According to the teacher/researcher's reflection, the teachers, through 

integration in researching teams are able to develop in themselves skills that allow them 

to propose to their student's activities capable of contributing to the development of 

those same skills in their student's. 
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Résumé 

Résumé 

Les finalités de cette étude ont été le développement d'une stratégie 
d'enseignement qui aborde la problématique des résidus solides urbains, bien comme 
mettre en évidence l'importance de contextes du quotidien et remarquer l'importance du 
travail de projet dans la motivation des élèves. Cette étude prétend aussi contribuer pour 
l'établissement d'un modèle de développement professionnel des professeurs basé dans 
l'investigation et collaboration entre professeurs et scientifiques, pour forme a améliorer 
la compréhension des professeurs de comme faire science et comme travaillent les 
scientifiques. 

L'étude s'est développée en deux parts. 
Dans une première part la professeur/chercheur a fait un stage dans un 

laboratoire de recherche, où s'est développé un ensemble de techniques afin d'analyser 
la dégradation chimique d'un matériel geosynthétique . 

Dans une deuxième part, la professeur/chercheur a intériorisé l'expérience 

acquise dans le travail développé dans la première part, afin d'appliquer à 

l'enseignement du thème choisi, dans une classe de huitième année de l'Enseignement 

Basique. 

L'application de la méthodologie de l'enseignement a compris la discussion 

orale d'idées - qui a permit le diagnostic des idées des élèves sur le thème -, le travail 

en groupe sous la forme de projet, le travail expérimental, l'élaboration de cartes 

conceptuelles («mind maps»), et l'usage d'un questionnaire pour évaluer 

l'apprentissage. 
Il a été possible de conclure, génériquement, qu'il a eu un apprentissage 

significatif après l'enseignement du thème selon la méthodologie adoptée. 
D'après la réflexion de la professeur/chercheur, les professeurs à travers de 

l'intégration en équipes de recherche, peuvent développer compétences que permettre 
proposer à ses élèves activités capables de contribuer pour le développement des 
compétences en les élèves. 
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1. Introdução 

1.1 - Enquadramento do estudo 

Nas sociedades desenvolvidas o excesso de resíduos sólidos urbanos (RSU) 
produzidos não acompanhados de uma gestão adequada tornou-se uma ameaça para a 
biosfera. Este assunto começou a receber particular atenção pela parte de 
investigadores, legisladores, e educadores, uma vez, que este problema adquiriu grande 
dimensão, como resultado do aumento da qualidade de vida das populações. 

A educação para o ambiente tornou-se pertinente, porque estes problemas 
ambientais necessitam, para a sua resolução, de profundas alterações do estilo de vida 
das pessoas, dos seus hábitos de consumo, para além de acções governamentais. Assim 
sendo, torna-se necessário investir na educação para o ambiente dos cidadãos em geral, 
e das crianças em particular, já que estas serão as responsáveis pelo futuro do planeta e 
as principais afectadas caso a humanidade não tenha em consideração estes problemas. 

Assim, considerou-se importante desenvolver estratégias para o ensino-
aprendizagem do tópico relativo aos resíduos sólidos urbanos (RSU), para intervir 
directamente na sala de aula e que pela sua natureza motivem os alunos. 

1.2 - Problema a estudar 

1.2.1 - Tópico a estudar 

A problemática dos resíduos sólidos urbanos foi escolhida para este estudo 

atendendo aos seguintes factos: 

• É um tema actual, muito referido pelos media. 

• Tem associado ideias alternativas [Glazar, 1998]. 
• Faz parte das orientações curriculares de Ciências Físicas e Naturais para o 3o 

ciclo do Ensino Básico. O tema organizador Sustentabilidade na Terra, pretende 
que os alunos tomem consciência da importância de actuar ao nível do sistema 
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Terra, de forma a não provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão 
regrada dos recursos existentes [Galvão et ah, 2001]. 

• Faz parte das orientações curriculares de Geografia para o 3o ciclo do Ensino 
Básico. O tema organizador Ambiente e Sociedade, pretende que os alunos 
desenvolvam atitudes críticas, e tomem decisões por forma a ultrapassar os 
problemas ambientais detectados [Câmara et ah, 2001]. 

1.2.2 - Escolha do nível de ensino 

O 3o ciclo do Ensino Básico foi o nível de ensino escolhido neste estudo, 
atendendo que a autora deste estudo leccionava nesse nível de ensino a disciplina de 
Ciências Físico Químicas, e porque o tema se integrava nos programas em vigor. 

Sabendo que os fenómenos ambientais a estudar são complexos por se 
relacionarem com diversas áreas científicas (Biologia, Geografia, Geologia e Ecologia), 
no entanto é do domínio da Química algumas das explicações para a compreensão dos 
fenómenos. Talvez seja por esta razão que as orientações curriculares dos programas de 
Ciências Físicas e Naturais e de Geografia para o 3o ciclo do Ensino Básico, tratem 
deste assunto atribuindo-lhe algum ênfase. 

1.2.3 - Enquadramento no currículo do Ensino Básico 

A seguir indica-se o tema e os conteúdos em que foram encontradas referências 

à problemática dos resíduos sólidos urbanos: 

• Tema organizador Sustentabilidade na Terra, que faz parte integrante do programa 
de Ciências Físicas e Naturais do 3o ciclo do Ensino Básico [Galvão et ah, 2001 ]. 

Dentro deste tema organizador, existe um sub-tema intitulado Gestão 
Sustentável dos Recursos, em que a abordagem deste tema pode ter como linhas 

orientadoras três questões: 
- "Quais são as consequências para a Terra da utilização desregrada dos recursos 

naturais?" 
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- "Quais são as consequências das aplicações científicas e tecnológicas para a 

Terra?" 
- "Como poderemos contribuir para a sustentabilidade da Terra?" 

Este tema faz referência aos seguintes conteúdos: 
- Protecção e conservação da natureza. 
- Custos, benefícios e riscos das inovações científicas e tecnológicas. 

As competências essenciais que se pretende que sejam desenvolvidas são as 

seguintes: 
- Reconhecimento de que a intervenção humana na Terra, ao nível da 

exploração, transformação e gestão sustentável dos recursos, exige 

conhecimento científico e tecnológico em diferentes áreas. 

- Reconhecimento da necessidade de tratamento de materiais residuais, 

para evitar a sua acumulação, considerando as dimensões económicas, 

ambientais, políticas e éticas. 
- Pesquisa sobre custos, benefícios e riscos das inovações científicas e 

tecnológicas para os indivíduos, para a sociedade e para o ambiente. 
- Tomada de decisão face a assuntos que preocupam as sociedades, tendo 

em conta factores ambientais, económicos e sociais. 
- Divulgação de medidas que contribuam para a sustentabilidade na Terra 

• Tema organizador Ambiente e Sociedade, que faz parte integrante do programa de 

Geografia do 3o ciclo do Ensino Básico [Câmara et ai, 2001]. 

A abordagem deste tema organizador pode ter como linhas orientadoras quatro 

questões: 
- "Quais os grandes problemas ambientais da actualidade?" 
- "Que conflitos podem surgir perante agressões ambientais provocadas pela 

população?" 
- "Como conciliar o desenvolvimento com o equilíbrio ambiental?" 
- "Que medidas se podem tomar de modo a contribuir para o desenvolvimento 

sustentável?" 

Este tema faz referência aos seguintes conteúdos: 
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- Grandes desafios ambientais. 
- Estratégias de preservação do património. 

As competências essenciais no domínio do Dinamismo das Inter-Relações entre 
Espaços que se pretende que sejam desenvolvidas são as seguintes: 

- Analisar casos concretos de impacte dos fenómenos humanos no 
ambiente natural, reflectindo sobre as soluções possíveis. 

- Reflectir criticamente sobre a qualidade do lugar/região, sugerindo 
acções concretas viáveis que melhorem a qualidade ambiental desses 
espaços. 

- Analisar casos concretos de gestão do território que mostrem a 
importância da preservação e conservação do ambiente como forma 
de assegurar o desenvolvimento sustentável. 

A área curricular de Área de Projecto, atendendo à sua natureza, surgiu como a 

área mais adequada ao desenvolvimento deste tema. 
Esta nova área curricular não disciplinar, tem como objectivo central envolver os 

alunos na concepção, realização e avaliação de projectos, permitindo-lhes a articulação 
de saberes de diversas áreas curriculares, em torno de problemas ou temas de pesquisa 
ou de intervenção, de acordo com as necessidades e interesses dos alunos [Felizardo, 
2002], Assim, a Área de Projecto mobiliza e integra competências desenvolvidas no 
âmbito das diferentes áreas disciplinares do plano de estudos dos alunos, para que estes 
resolvam problemas, estudem e compreendam fenómenos do mundo que os rodeia. 

1.2.4 - Finalidades do estudo 

Neste estudo pretende desenvolver-se uma estratégia de ensino que aborde a 
problemática dos resíduos sólidos urbanos, bem como evidenciar a importância de 
contextos do quotidiano e do trabalho de projecto na motivação dos alunos. Pretende-se 
ainda contribuir para o estabelecimento de um modelo de desenvolvimento profissional 
de professores baseado na investigação e na colaboração entre professores e cientistas 
de forma a melhorar a compreensão, por parte dos professores, de como se faz ciência e 
como trabalham os cientistas. 
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1.2.5 - Desenho do estudo 

O estudo desenvolveu-se em duas partes. 
Uma primeira parte, em que a professora/investigadora fez um estágio num 

laboratório de investigação, onde desenvolveu um conjunto de técnicas para analisar a 
degradação química de um material geossintético. O trabalho desenvolvido nesta parte 
apresenta-se no capítulo três desta dissertação. 

Uma segunda parte, em que a professora/investigadora interiorizou a experiência 
adquirida no trabalho desenvolvido na primeira parte, na leccionação do tema escolhido 
e em que foi feita a avaliação da aprendizagem dos alunos. O trabalho desenvolvido 
nesta parte apresenta-se no capítulo quatro desta dissertação. 

Uma revisão de literatura relacionada com este estudo apresenta-se no capítulo 
dois desta dissertação. 

As conclusões finais de todo o trabalho desenvolvido apresentam-se no capítulo 
cinco desta dissertação. 

Na tabela 1.1 apresenta-se o desenho do estudo. 

Tabela 1.1 - Desenho do estudo 

Estágio da autora num laboratório de investigação 
"Degradação química de um material geossintético'' 

1 
Leccionação 

"A problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos" - Tema para projectos 

I I 
Avaliação da 

aprendizagem dos alunos 

I 
Apreciação pelos alunos do 

trabalho desenvolvido 

Conclusões finais 
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Os estudos que seguidamente se apresentam foram considerados pertinentes para 
o desenvolvimento deste trabalho. Serviram de suporte à identificação das ideias dos 
alunos sobre o tema, impulsionando a concepção de estratégias de intervenção no 
processo ensino-aprendizagem, sustentam o modelo de desenvolvimento profissional de 
professores e referem-se à perspectiva CTS no ensino da ciência. 

2.1 - Estudos acerca de Resíduos Sólidos Urbanos 

Glazar (1998) refere um estudo acerca da compreensão de conceitos 
relacionados com resíduos sólidos urbanos. O estudo envolveu alunos do 2o ao 5o ano de 
escolaridade, com idades compreendidas entre os 8 e os 11 anos, e foi efectuado em 
duas escolas da capital da Eslovénia e em duas escolas das redondezas, com a duração 
de um mês, para todos os grupos. A amostra consistiu em aproximadamente trinta 
alunos para cada grupo etário, por escola, tendo os alunos sido seleccionados 
aleatoriamente. Este autor desenvolveu um questionário que consistiu em cinco 
questões abertas. O objectivo da primeira parte do questionário, era identificar as ideias 
dos alunos acerca do conceito de resíduo, e possibilidades da utilização dos resíduos 
como fonte secundária de matérias-primas e energia. O objectivo da segunda parte do 
questionário era identificar as ideias dos alunos acerca do conceito de composto e papel 
reciclado. 

A nível dos primeiros anos de escolaridade os alunos definiram o conceito de 
resíduo enumerando tipos de RSU, e somente nos 4o e 5o anos de escolaridade, os 
alunos foram capazes de fazer generalizações. Entre os diversos tipos de RSU os alunos 
mencionaram o papel, o vidro, os resíduos de alimentos, os metais e os plásticos. 

Um pequeno número de alunos, número este que não aumentou com o nível de 
escolaridade, referiram as características dos resíduos recolhidos em casa, tais como as 
propriedades dos resíduos, o tamanho, a forma e a cor. A toxicidade, a capacidade de 
degradação, o perigo para o ambiente, e a sua utilidade também foram considerados. 
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Alguns alunos, cerca de 5% do 2o ao 4o ano, e 25% do 5o ano mencionaram a 
composição dos resíduos e os materiais que são encontrados nos resíduos. 

Quase todos os alunos, referiram que os resíduos tinham utilidade. 
Cerca de 10% dos alunos do Io e 2o anos de escolaridade identificaram composto 

como resíduos orgânicos decompostos e fertilizante, cerca de 15% dos alunos do 3o ao 
5o ano referiram composto como o local em que os resíduos são colocados, e cerca de 
15% dos alunos do 2o ao 5o ano referiram que é solo para o transplante de flores. 

Cerca de 10% dos alunos do Io ano e cerca de 30% dos alunos do 2o ao 5o ano 
referiram que o papel reciclado é papel novo feito a partir de papel velho. Alguns alunos 
descreveram as suas propriedades (dureza, transparência, cor), o preço, e outros 
atribuíram-lhe uma nota ambiental (para o fabrico deste papel não é necessário o 
derrube de árvores). O autor sugere que estes assuntos façam parte integrante do 
currículo logo nos primeiros anos de escolaridade. 

Valeiras (2001) refere um estudo realizado com alunos de 15 anos de idade, 

implementado numa instituição privada da cidade de Córdoba (Argentina), durante três 

meses, pretendendo-se que os alunos reconhecessem as consequências ambientais das 

concentrações urbanas, bem como o impacto das acções humanas e tecnologias 

utilizadas. 
Este investigador esboçou uma unidade didáctica sobre esta temática, leccionou 

os conteúdos programáticos, foram desenvolvidas actividades na sala de aula e 
realizaram-se acções de transferibilidade orientadas para a comunidade. 

A primeira actividade realizada na sala de aula teve por finalidade conhecer as 
ideias dos alunos acerca dos RSU. Assim iniciou a aula com a projecção de um vídeo, 
como elemento motivador. O vídeo, com a duração de cerca 12 minutos, foi elaborado 
especialmente para esta unidade de ensino a partir de notícias locais e casos concretos, e 
introduz essencialmente aspectos emotivos, como a noção de pobreza, factores sociais e 
a deterioração ambiental. 

Em seguida os alunos responderam a um questionário e debate das respostas ao 
questionário. A actividade foi completada com um outro vídeo, centrado nos aspectos 
conceptuais, tais como, a definição, quantidade, contaminação e tratamento de RSU 
Seguidamente estabeleceu-se um diálogo guiado pelo professor sobre esse segundo 
vídeo. Pretendia-se identificar as ideias prévias dos alunos relativamente ao tema. 

Em seguida foram desenvolvidos vários temas: 
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• "História do ordenamento social e territorial", obtenção de informação através de 
textos que descreviam o homem nómada, revolução agrícola, a industria e a 
revolução de carácter cultual. 

• " As cidades como grandes sistemas consumistas e geradoras de resíduos"; leitura 
de textos previamente seleccionados pelo docente. 

• "Efeitos e impactos dos RSU", os alunos seleccionaram artigos de jornais e revistas 
de divulgação científica abordando aspectos económicos, jurídicos, saúde, consumo 
dos diferentes tipos de resíduos. Os alunos em grupo, discutiram os diferentes 
aspectos analisados, utilizando a técnica da "mesa redonda". 

• "Destino final dos resíduos" exposição realizada pelo docente, justificada pela 
complexidade técnica dos conteúdos, e pela dificuldade dos alunos acederem por si 
próprios a estes conhecimentos. 

• "Outras alternativas para a utilização dos resíduos" explicado por alunos de outros 
cursos da escola que se encontravam a trabalhar estes conteúdos. A interacção 
vertical entre alunos é apontada como vantagem neste tipo de trabalho. 

• "Novas alternativas para a utilização dos resíduos", concretizado mediante um jogo 
de papéis. Foi proposta uma assembleia, em que os alunos exerciam o papel de 
representantes de organizações ambientalistas, comerciantes, industriais da zona, 
donas de casa, alunos, etc.. Os alunos propunham formas de resolução do problema, 
e discutiam as suas vantagens e desvantagens. 

• "Explorações diagnosticas" realização de explorações diagnosticas sobre a situação 
dos RSU no bairro, que serviu de base para o trabalho prático que iria ser 
desenvolvido nas aulas seguintes. 

Começou-se com a preparação de um trabalho prático de "Explorações 
diagnosticas". Esta actividade foi um procedimento importante para o estudo do meio 
ambiente, já que permitiu observar uma situação real dos RSU na escola e no bairro, 
que serviu para relacionar os conteúdos teóricos aprendidos nas aulas. 

Seguidamente desenvolveram-se propostas que contribuíram para o tema 
"Aplicação de conhecimentos para a solução de problemas dos RSU', minimizando os 
resíduos da escola e do bairro. A execução destas propostas foram levadas a cabo 
posteriormente através do centro de alunos da escola e do clube de ciências. Em seguida 
os alunos elaboraram uma série de cartazes em que se destacaram os aspectos mais 
importantes do trabalho sobre RSU. 
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Para culminar o processo de aprendizagem propôs-se uma actividade extra-
escolar, uma exposição dos trabalhos dos alunos num local perto da escola e de grande 
movimento. Elegeu-se a praça de alimentação de um hipermercado, por ser um local 
comunitário. 

Na situação planeada a praça de alimentação converteu-se num lugar de 
exposição, e numa aula em que os alunos explicaram aos alunos de outros cursos e ao 
público as suas experiências. A exposição foi precedida de um convite à participação 
das autoridades da divisão do meio ambiente do município, das organizações não 
governamentais dedicadas à preservação do meio ambiente, do público em geral, e de 
alunos de toda a escola. O público que acorreu a fazer as suas compras começou a 
interessar-se constituindo um grupo numeroso de espectadores, que se integraram na 
"aula". Formularam perguntas e interessaram-se fundamentalmente por aspectos 
relacionados com os dados obtidos no diagnóstico dos RSU do bairro. 

Kortland (1997) refere um estudo sobre experiências de ensino de um tópico do 
8o ano do currículo alemão envolvendo a problemática dos "lixos", incluindo aspectos 
como recursos renováveis e não renováveis, utilidade e função das embalagens, 
reutilizar, reciclar ou enviar para o "lixo" as embalagens utilizadas, e problemas 
ambientais relacionados com os "lixos". Antes de levar a cabo as experiências de 
ensino, foram identificadas através de entrevistas dificuldades conceptuais sentidas por 
alunos daquele nível de ensino nos temas considerados. Com base no conhecimento 
dessas dificuldades foi desenvolvida uma estratégia de ensino, em que se pretendia que 
o professor "explicasse" aos alunos tão claramente quanto possível os aspectos em que 
tinham surgido dificuldades, na presunção de que os alunos com essa ajuda 
desenvolveriam uma visão mais completa e mais correcta do assunto. O autor 
caracterizou a estratégia como uma estratégia de transmissão de conhecimentos. Os 
resultados indicaram que as dificuldades identificadas inicialmente se mantiveram na 
sua maior parte, tendo a estratégia falhado o seu objectivo. Uma nova estratégia foi 
experimentada considerada pelo autor como interactiva. Nessa estratégia era incluída 
uma actividade fína,l onde os alunos deveriam tomar decisões em situações do 
quotidiano dirigidas implicitamente aos problemas conceptuais identificados 
inicialmente. Pretendia-se que esses problemas se tornassem explícitos de modo que os 
alunos tomassem conhecimento das suas ideias, que as confrontassem com as ideias dos 
colegas e do professor, reflectissem sobre elas e se necessário considerassem a alteração 
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dessas ideias. Também neste caso os resultados foram fracos no que diz respeito ao 
desenvolvimento conceptual dos alunos sobre o tema em questão. Observações na sala 
de aula permitiram identificar algumas razões que poderiam explicar os fracos 
resultados. O autor apresenta como razão principal, a atitude do professor que não 
permitiu a criação de um ambiente na sala de aula capaz de promover a discussão 
adequada entre os alunos e o próprio professor que teve uma atitude muito directiva e 
judicative O autor sugere que uma estratégia que parta de uma actividade em que as 
ideias dos alunos acerca do "lixo" sejam usadas produtivamente de forma a gerarem um 
conjunto de questões a investigar, pode promover a motivação dos alunos para aprender. 
O autor sugere ainda que a utilização de uma "rede de conceitos" (semelhante a um 
mapa conceptual) poderá fornecer aos alunos um instrumento com objectivos 
educacionais a longo - prazo, facilitando futuras e independentes aprendizagens dos 
alunos noutros tópicos. 

2.2 - Importância da colaboração entre as Universidades e as Escolas 

O'Neal (2003) refere um estudo que envolveu dezassete professores do Ensino 
Secundário de uma escola pública do estado do Maryland, sendo a maioria dos 
participantes do sexo feminino e com uma experiência de quatro a dez anos de ensino. 
Este estudo pretendia envolver os professores em experiências que lhes permitissem 
desenvolver um melhor conhecimento e compreensão de alguns conteúdos de geologia, 
através do desenvolvimento de investigações e de trabalhos de campo, e demonstrar a 
validade dos resultados obtidos pelos professores durante a investigação. 

No fim do estudo todos os participantes referiram que estavam satisfeitos com o 
ambiente criado durante a investigação, que os conceitos foram aprendidos mais 
profundamente e num menor período de tempo devido à experiência activa e ao 
ambiente de aprendizagem. A maioria dos participantes sentiu que participar em 
investigações reais fez aumentar a relevância dos conceitos/contextos quando estão a 
ensinar esse assunto aos alunos. Os resultados obtidos pelos professores nas 
investigações que realizaram foram publicados e apresentados em conferências. 

Gosselin et ai (2003) refere um estudo em que se pretendia melhorar a 
colaboração entre os investigadores universitários e os professores do Ensino 
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Secundário, envolvendo-os num projecto de investigação de forma a melhorar a 

compreensão dos professores do Ensino Secundário pelas investigações cientificas 

actuais. Pretendia-se ainda que os investigadores universitários contactassem com as 

actuais pedagogias de ensino. Participaram neste estudo de oito semanas de duração, 

oito grupos, sendo cada grupo constituído por três elementos: um investigador, um 

professor e um aluno. 

Este estudo apresenta como conclusões mais relevantes que os investigadores 

constataram que os professores do Ensino Secundário podem fazer ciência, passaram a 

dar mais apreço ao que os professores do Ensino Secundário fazem na sala de aula, e 

compreenderam melhor as potenciais contribuições que eles próprios podem trazer à 

ciência que se ensina. 

Por outro lado, os professores do Ensino Secundário verificaram que as 

investigações científicas são menos definidas do que esperavam, descobriram que as 

etapas na investigação encontram-se interligadas, e aperceberam-se de que a 

investigação pode ser divertida e importante. 

Radford (1998) refere um estudo em que descreve os efeitos do programa Life 
(programa de desenvolvimento profissional dos professores) onde os professores 
participaram em projectos de investigação ao lado de investigadores, analisando-se os 
efeitos desta participação quer nos professores quer nos seus alunos. Os participantes 
eram maioritariamente professores do Ensino Básico (89%), sendo 88% do sexo 
feminino e 12% do sexo masculino. Os anos de experiência no ensino variavam de um a 
vinte e um anos, sendo a média de 10,7 anos. Participaram no total 90 professores, cerca 
de 30 professores em cada ano. 

A tabela 2.1 indica como era constituída a amostra de alunos, dos professores 

envolvidos no projecto. 

Tabela 2.1 - Amostra de alunos 

Anos do projecto Anos de escolaridade 

1° 4o -10° (sendo a maioria do 6o e 7o anos) 

2o 5o-8o 

3 o 6o, T e 10° 
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Os resultados do projecto revelaram que os professores melhoraram a nível dos 
conhecimentos científicos, a nível dos processos científicos e nas atitudes em relação à 
ciência. A confiança destes professores quanto a ensinar ciência aumentou. Os 
professores referiram que a experiência que tinham tido os levara a pela primeira vez 
compreender como se faz investigação . 

Em relação às atitudes e aos processos científicos dos alunos, os resultados 
mostraram que os desempenhos nos processos científicos melhoraram, desenvolveram 
atitudes mais positivas em relação à ciência e às aulas de experiências. Verifícou-se 
ainda que o projecto teve um grande impacto na instrução em ciência nas aulas dos 
professores participantes, e que estes utilizavam ideias, materiais e actividades do 
projecto nas suas aulas. 

Buck (2003) refere um estudo em que analisa os efeitos da participação de 

professores e alunos do Ensino Secundário num projecto de investigação com 

investigadores universitários. Pretendia-se neste projecto: 
- aumentar a compreensão dos professores do Ensino Secundário relativamente 

às investigações reais; 
- aumentar a colaboração profissional entre professores do Ensino Secundário e 

investigadores; 

- ajudar os professores do Ensino Secundário a incorporarem a investigação nas 

suas aulas; 
- aumentar o envolvimento de alunos do Ensino Secundário na investigação. 
A amostra foi constituída por cinquenta professores do Ensino Secundário e 

setenta e quatro alunos. 
Os resultados mostraram que os investigadores envolvidos no processo 

consideraram que os dados obtidos durante o projecto tinham qualidade para ser 
incluídos na sua investigação, e os professores e alunos mostraram-se satisfeitos com a 
experiência. Os professores referiram que iriam levar para as suas aulas o espírito do 
projecto de investigação em que tinham estado envolvidos, e que iriam mudar algumas 
das planificações das suas aulas. 

Westerlund et ai (2002) refere um estudo em que professores participaram em 
projectos de investigação ao lado de investigadores durante o Verão, analisando-se os 
efeitos nos professores e nos seus alunos de tal participação. 

Mestrado em Química para o Ensino Maria Fernanda Andrade Resende 33 



2. Revisão de Literatura 

O estudo pretendia determinar qual a natureza da experiência de investigação de 
Verão para os professores, que características os professores adquiriam com a 
experiência, e como é que a investigação de Verão afectou os professores e os seus 
alunos no ano lectivo que se seguiu ao curso. Participaram neste estudo vinte e três 
professores. Catorze professores foram colocados em laboratórios de biologia, três em 
laboratórios de química, quatro em laboratórios de física, e um num laboratório de 
ciências computacionais. 

O estudo mostrou claramente que um modelo de desenvolvimento profissional, 
em que o professor é envolvido em actividades de investigação, pode levar os 
professores a promover um ensino mais investigative 

Como principais conclusões referem-se: 

- os professores melhoraram o seu conhecimento científico na área em que 

estiveram envolvidos; 
- os professores aumentaram o seu gosto e entusiasmo para ensinar ciência; 
- os professores aumentaram a componente laboratorial nas suas aulas; 
- os alunos passaram a ver os professores de maneira diferente, como participantes 

de pesquisas científicas; 
- os alunos aumentaram o entusiasmo pela ciência devido ao aumento da 

componente laboratorial e investigativa nas suas aulas. 

Johnson (2002) reflecte sobre a sua própria experiência de envolvimento num 
projecto de investigação na Universidade de Arizona, nos Estados Unidos. Refere que 
aprendeu Química, Física e Geologia quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de 
vista prático, trabalhou no laboratório aprendendo como realmente se faz ciência e teve 
acesso a equipamentos sofisticados. Refere também que ganhou confiança para 
desenvolver com alunos projectos na área da ciência, e que devido à sua participação no 
programa se vê a si próprio como professor e como investigador. 

2.3 - Perspectiva CTS para o Ensino das Ciências 

Perez (1983) propõe um novo modelo para a aprendizagem das ciências quando 
faz uma breve análise dos diversos modelos de ensino-aprendizagem das ciências. É 
então que surge uma nova corrente pedagógica segundo a qual os alunos devem ser 
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preparados para compreenderem as interacções entre a ciência, a tecnologia e a 
sociedade, e desenvolver capacidades que lhes permitam ser activos na tomada de 
decisões das sociedades democráticas, no que diz respeito aos problemas tecnológicos e 
científicos [Cid e Valente, 1997]. Nesta base, a aprendizagem deve partir de situações 
problemáticas abertas que os alunos juntamente com o professor vão tentar resolver. O 
trabalho seria realizado em grupo, idêntico ao de uma equipa de investigação científica 
sob orientação de um coordenador, contudo o professor tem conhecimento das soluções 
das questões propostas. Assim sendo, o trabalho dos alunos nas aulas de ciências, deve 
ter as características próprias do trabalho científico que levará a uma mudança quer na 
metodologia, quer nas atitudes. 

Nesta linha de raciocínio, as situações problemáticas abertas, o trabalho em 
equipa e a interacção entre as equipas são três elementos fundamentais a considerar 
quando a aprendizagem das ciências é radicalmente construtivista [Wheatley, 1991]. 

Sequeira (1997) refere que o principal objectivo do ensino das ciências no 

Ensino Básico e Secundário não é simplesmente o de formar futuros cientistas, mas 

também cidadãos que conheçam as ciências de um modo pluridimensional e 

pluridisciplinar. 

Freire (1997) refere que ao aproximar a ciência escolar do quotidiano dos 
alunos facilita-se-lhes a compreensão da sociedade baseada numa economia onde são 
predominantes os valores veiculados pela ciência e tecnologia. 

Campanário (1999) refere que deveria fornecer-se aos alunos, quer do Ensino 
Primário quer do Ensino Secundário, elementos básicos contidos nas disciplinas 
científicas de modo a que os alunos entendam a realidade que os rodeia, e compreendam 
melhor qual o papel da ciência na nossa sociedade. Quanto ao professor, este deverá 
orientar o melhor possível este processo tornando-o eficiente, tendo também a função de 
decidir se a turma passa ou não a uma fase de aprendizagem seguinte, mesmo que 
alguns alunos não tenham terminado as tarefas anteriores. Deste modo, evita-se que 
alguns alunos percam o interesse (os mais rápidos) e ajudam-se outros a finalizarem os 
seus trabalhos (os mais lentos) [Pérez, 1993]. 

A partir de uma abordagem CTS consegue-se que o conhecimento seja 
valorizado, pois os alunos necessitam de informação básica para compreenderem os 
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temas abordados nas aulas e as questões que se lhes colocam. Esta abordagem integra-se 
numa perspectiva construtivista, pois, o que se pretende é que a base da construção do 
conhecimento do aluno seja a sua própria necessidade de conhecer [Santos, 1995]. 

No entanto, a escolaridade obrigatória que desempenha um papel fundamental 
nas nossas sociedades, e que é responsável por uma parte da educação formal dos 
nossos jovens, é um aspecto importante a ter em conta. Esta deve contribuir para a 
inserção das novas gerações na sociedade, educando-as para uma atitude de 
responsabilidade social. É a escola e a educação que dá a conhecer aos nossos jovens a 
sociedade onde nasceram e onde vivem, que lhes mostra a ligação entre o presente, o 
passado e o futuro. 

Arends (1971) refere que a escola contribui para preparar os alunos para a 

construção da futura sociedade. 

Segundo a perspectiva CTS, os currículos devem centrar-se no ser humano, na 

sociedade e nos seus problemas. Os conteúdos que se abordam deverão ser de natureza 

pluridisciplinar, escolhidos tendo em conta não só os interesses do aluno, mas também 

pondo em destaque as interacções entre a ciência e a sociedade. 

Nesta ordem de ideias, não só os conteúdos científicos são importantes, como 

também é necessário que os alunos aprendam algumas noções sobre a natureza da 

ciência e das teorias científicas. 

Driver e Oldham (1986) refere que o currículo deveria ser concebido como um 

programa de actividades através das quais os saberes e competências poderiam ser 

construídos. 

Hurd (1987), refere a importância de um currículo de ciências, tendo em conta 

que, através dele, os alunos fiquem capacitados a compreenderem os problemas sociais 

causados pelos avanços tecnológicos e científicos. 
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3 - Estágio num Laboratório de Investigação 

Degradação Química de um 

Material Geossintético 
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3 - Estágio num Laboratório de Investigação - Degradação 
Química de um Material Geossintético 

3.1 - Aterros Sanitários 

3.1.1 - Introdução 

Os avanços científicos e tecnológicos que ocorreram, após o início da Revolução 
Industrial, e que têm vindo a acontecer nas últimas décadas, provocaram um aumento da 
qualidade de vida das pessoas e um nível de desenvolvimento nunca antes atingido. Por 
outro lado, estes avanços acarretaram novos problemas e desafios a que é preciso dar 
resposta. Entre eles salientam-se: alterações no equilíbrio dos sistemas naturais, em que 
as diferentes formas de poluição são a face mais visível; alterações a nível global que 
podem vir a colocar em risco, a médio e a longo prazo, a continuidade de muitas formas 
de vida no planeta; o impacto das diferentes actividades humanas nos frágeis equilíbrios 
naturais do planeta. 

O desenvolvimento da ciência química, com produção de novos materiais, tem 
aos poucos modificado quer a quantidade quer a composição dos resíduos. Os resíduos 
"melhoram de qualidade", resistem ao passar do tempo, às intempéries, a fermentações 
e a combustões. Dadas as gigantescas e perigosas quantidades de RSU, que não param 
de aumentar, a situação pode tomar proporções alarmantes num contexto mundial. 

Numa sociedade caracterizada por uma relação predatória e consumista para 
com os recursos naturais, a atitude de nada fazer, será catastrófica. 

Assim, é necessário uma política coerente e estrategicamente orientada na área 
dos RSU para proporcionar para além da redução significativa da produção dos 
mesmos, um aumento do grau de consciência ambiental da maioria da população, 
estabelecendo com isso um elo necessário entre, por um lado, a defesa do ambiente e da 
qualidade de vida, e, por outro, o exercício empenhado e participativo de uma cidadania 
solidária, responsável e democrática [Ferreira, 1994]. 
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3.1.1.1 - Os resíduos 

Os resíduos podem definir-se como a matéria que não tem nenhuma utilidade 
imediata para a sociedade e que deve, por isso, ser rejeitada. 

Os lixos produzidos pelos diferentes sectores de actividade de um município, 
cujo tratamento e destino final é da responsabilidade da autarquia, designam-se resíduos 
sólidos. Estes podem dividir-se em domésticos, normalmente designados de resíduos 
sólidos urbanos (RSU), industriais, comerciais, e artesanais que não sejam perigosos e 
ainda hospitalares que não se encontrem contaminados. As lamas de estações de 
tratamento de águas residuais também são consideradas resíduos sólidos. 

Para além destes, existem ainda os chamados resíduos especiais devido à sua 
especificidade e perigosidade. Estes podem subdividir-se em resíduos produzidos, em 
pequena escala, pelo sector industrial (resíduos industriais perigosos) e pelo pequeno 
comércio (lavandarias, laboratórios fotográficos, etc.), resíduos produzidos em larga 
escala pelo sector industrial e ainda resíduos hospitalares contaminados. 

3.1.1.1.1 - Composição dos resíduos 

Os resíduos descartados pela sociedade urbana são uma mistura complexa de 
muitas substâncias, e a natureza desta mistura é grandemente influenciada pela cultura e 
grau de desenvolvimento da sociedade, variando por isso com o país, com as origens e 
com a estação do ano. 

A fracção de resíduos sólidos correspondente à matéria vegetal diminui com o 
aumento do grau de desenvolvimento do país. Já a fracção de resíduos derivados do 
papel, aumenta com o aumento do grau de desenvolvimento do país, sendo o sector 
comercial o que mais contribui. O volume de resíduos derivados do papel que era 
principalmente devido aos jornais, é actualmente constituído em iguais partes por papel 
das embalagens [Baird, 1995; vanLoon et ai, 2001]. 

A composição característica dos resíduos sólidos urbanos nos Estados Unidos da 
América é apresentada na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Composição dos RSU determinada em vários estudos efectuados nos 
Estados Unidos da América [vanLoon et ai, 2001]. 

Composição Gama (%) Típico (%) 
Desperdícios alimentares 8.0-22.8 8.8 
Resíduos de jardim (relva, folhas) 11.0-28.2 19.8 
Outros 7.8-16.2 8.9 
Total de produtos orgânicos 28.8 - 50.8 39.0 
Papel de jornal 3.1-7.3 5.2 
Cartão 6.2-10.8 7.0 
Outros papeis 5.6-32.7 21.8 
Total de papel 14.9 - 48.7 35.0 
Metais ferrosos 3.2-7.5 5.1 
Alumínio 0.3-1.6 1.2 
Outros metais 0.2-0.7 0.2 
Total de metais 4.9-9.0 6.0 
Plásticos 7.0-9.4 7.3 
Vidro 2.4-8.3 5.0 
Outros produtos inorgânicos 1.9-12.2 5.3 
Total plásticos + vidro + produtos inorgânicos não 16.1-27.3 18.0 
metálicos 

3.1.1.1.2 - O que fazer aos resíduos? 

A recolha, a remoção e posterior destino dos RSU é uma das atribuições das 
autarquias locais. É da responsabilidade do governo a construção de meios para o 
tratamento e recuperação dos RSU, assim como da implementação de medidas que 
minimizem os riscos ambientais. É necessária uma nova consciencialização, uma nova 
atitude por parte de cada cidadão. É ainda importante que se accionem eficazmente os 
mecanismos que permitam punir aqueles que se descartam de resíduos na via pública. 

No entanto, só o governo e a iniciativa privada não bastam para reparar os 
desperdícios e danos ambientais resultantes do comportamento das populações. É com a 
tomada de medidas simples por parte dos cidadãos que se começam a resolver os 
problemas de um planeta em que todos somos responsáveis. 

Não existem soluções ideais para o desaparecimento dos resíduos. Melhor seria 
não os produzirmos. Contudo, existem várias soluções para resolver o problema, 
embora nenhuma solução seja óptima, deve-se procurar a mais adequada a cada caso 
pontual. 

A implementação da compostagem, da incineração ou de medidas de 
recuperação de materiais deverão ser ponderadas do ponto de vista de uma gestão 
integrada do sistema de resíduos. Uma adequada gestão dos RSU passa por reduzir a 
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quantidade de resíduos produzida, reutilizar certos materiais, o que contribuiu para uma 
menor acumulação, e reciclar, convertendo certos resíduos em materiais úteis, 
diminuindo o seu impacto e tirando partido do seu valor ao mesmo tempo que se poupa 
energia e recursos naturais valiosos. 

3.1.2 - O aterro sanitário 

Um aterro sanitário, hoje em dia mais correntemente designado somente de 
aterro, embora seja de preferir a terminologia clássica pela maior conotação com a 
saúde pública humana, e pela incidência preventiva que lhe ofereceram os pioneiros 
norte-americanos, é um tipo de estrutura técnica relativamente recente, e como todas as 
obras de engenharia, começou por executar-se duma forma totalmente empírica, após a 
Segunda Guerra Mundial e durante os anos cinquenta. 

Somente a partir do início dos anos setenta, com o crescimento do interesse por 
tudo o que se relacionasse com o ambiente e a poluição, o aterro sanitário começou a ser 
alvo de grande preocupação, centrada nos efeitos dos lixiviados sobre as águas 
subterrâneas. 

Já nos anos oitenta, o comportamento funcional dos aterros sanitários, então com 
tecnologias de construção datadas de há mais de quarenta anos, centrou todas as 
atenções da comunidade científica interessada e deu lugar às modernas teorias sobre 
esta matéria. No passado, os aterros sanitários eram simplesmente "buracos no solo", 
que tinham sido criados para exploração mineira, em especial a exploração de areias ou 
a extracção de areia grossa. Muitas vezes, ocorria a contaminação de lençóis de água 
que se encontravam nas proximidades dos aterros sanitários, este facto ocorria 
frequentemente em aterros sanitários derivados da extracção de areias, uma vez, que a 
água facilmente infíltrava-se através da areia. Estes aterros sanitários não eram 
projectados, controlados, nem supervisionados e neles era colocado todo o tipo de 
resíduos, incluindo os perigosos [Ferreira, 1994; Faria, 1997 a]. 

Actualmente, um aterro sanitário é definido como uma "instalação de 
eliminação utilizada para a deposição controlada de resíduos, que se encontra acima 
ou abaixo da superfície natural" (Decreto - Lei n° 239/97), em que " os resíduos são 
lançados ordenadamente e cobertos com terra ou material similar, existe controlo 
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sistemático das águas lixiviantes e dos gases produzidos, bem como monitorização do 

impacto ambiental durante a operação e após o seu encerramento " [Baird, 1995]. 

Os modernos aterros sanitários são projectados, controlados e supervisionados; 

não aceitam resíduos perigosos e encontram-se em locais seleccionados para 

minimizarem o impacto ambiental. A figura 3.1 ilustra um esquema de um aterro 

sanitário. 

—Siitema de recolha 
de gás de aterro 

Sistema de recolha 
de&dviado 

Geomcmbtana argila GeotêxtiJ 

Figura 3.1 - Esquema de um aterro sanitário [Baird, 1995] 

As vantagens dos aterros sanitários relativamente a outros métodos de 

tratamento de resíduos são: 
- o capital investido é baixo quando comparado com outros métodos; 
- num aterro sanitário podem ser depositadas grandes quantidades de resíduos, sem 

haver a necessidade de muito pessoal técnico nem equipamento; 
- aceitam quase todo o tipo de resíduos, incluindo os resultantes dos outros processos 

de eliminação, recorrendo-se a uma concepção distinta consoante o tipo de resíduos 
a depor; 

- as operações podem ser facilmente terminadas sem grande perda de equipamento 
pois este pode ser utilizado noutras funções municipais; 

- o aterro sanitário necessita de menos superfície de terreno que as lixeiras a céu 
aberto, porque os resíduos são compactados entre 40 a 50% do volume inicial, e 
podem ser depositados a grandes profundidades; 

- quando existe terra disponível, é geralmente o método de tratamento mais 
económico de resíduos sólidos; 

- após a selagem do aterro sanitário, a sua superfície pode ser utilizada, para parques, 
campos de golfe, etc.. 
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Quando bem concebidos os aterros sanitários são esteticamente agradáveis e 
uma vez encerrados podem ser transformados em áreas recreativas. Minimizam os 
impactes ambientais e permitem a decomposição dos resíduos sob condições 
controladas até à sua eventual transformação em matéria relativamente inerte, ou seja, 
material estabilizado. Não permitem o acesso a pássaros, ratos e outros animais, nem a 
pessoas que pretendam retirar resíduos, com consequências graves para a saúde pública. 
Nos aterros sanitários, os odores e os fogos são controlados. 

No entanto, existem desvantagens na construção de aterros sanitários: 
- são necessárias grandes quantidades de terrenos; 
- os locais situados fora das cidades encontram-se normalmente sob outras jurisdições 

governamentais; 
durante o Inverno, as operações apresentam certas dificuldades; 

- a prevenção da poluição das águas subterrâneas pode ser dispendiosa; 
se a distância até ao aterro for grande, o custo das operações de transporte pode ser 
elevado. 

Contudo os aterros sanitários que não são devidamente projectados ou operados, 
podem apresentar impactes ambientais, tais como: 

- agravamento do efeito de estufa, devido à emissão de metano; 
- a depleção do ozono, devido à emissão de hidrocarbonetos clorados e fluorados; 
- a presença no ar de dióxido de carbono, sulfureto de hidrogénio e compostos 

orgânicos voláteis, tais como dioxinas, furanos, cloreto de vinilo e benzeno, que são 
potencialmente cancerígenos e tóxicos; 

- os odores, que são causados pelo sulfureto de hidrogénio e compostos orgânicos 
sulfurados (mercaptos), sendo mais intensos na fase acidogénica da decomposição 
biológica. Os seus níveis estão, no entanto, abaixo dos causadores de problemas 
para a saúde; 

o ruído, que está associado à operação do aterro sanitário, nomeadamente trânsito e 
equipamentos de compactação e ainda às aves da vizinhança; 

- as aves, os roedores, os insectos, etc., que procuram o aterro sanitário em busca de 
alimento. O problema principal deve-se ao facto de serem vectores de transmissão 
de doenças. As aves, sendo as gaivotas as mais frequentes, constituem um problema 
se o aterro sanitário estiver situado nas proximidades de aeroportos, durante as 
descolagens e aterragens dos aviões; 
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- os detritos e o pó, que ao serem arrastados pelo vento causam incómodo nas 
populações vizinhas; 

- a explosão e os incêndios, que podem ocorrer devido ao teor de metano cujo limite 
de explosão é de 5 a 15% no ar à pressão atmosférica normal e temperatura 
ambiente. A acumulação de metano nos alicerces dos edifícios vizinhos pode 
também constituir um problema; 

- danos na vegetação, provocados por asfixia devida à remoção de oxigénio na zona 
da raiz, que pode ser provocada pela passagem do gás do aterro sanitário ou 
oxidação do metano. Concentrações elevadas de dióxido de carbono (> 20%) podem 
ser tóxicas, assim como de sulfureto de hidrogénio, compostos organo-halogenados, 
etc.; 

- a poluição das águas superficiais, que é provocada pelos lixiviados e que se reflecte 
na diminuição do teor de oxigénio nas águas, na sufocação dos peixes jovens devido 
ao aumento de oxidantes de ferro nas guelras, na alteração na fauna e flora e na 
toxicidade da amónia para os peixes; 

- a poluição das águas subterrâneas, que é o principal problema. Contudo o problema 
deixa, normalmente, de ser significativo à distância de um quilómetro do aterro 
devido à atenuação natural [Arantes, 1997]. 

3.1.2.1 - Classificação de aterros sanitários por tipo de funcionamento 

Apesar da classificação dos grandes aterros sanitários de RSU poder ser 
desenvolvida com base em várias hipóteses, considerou-se a modalidade de 
funcionamento, pois é esta que vai decidir até que ponto se poderá controlar o 
funcionamento e a eficiência da exploração, bem como garantir a sustentabilidade 
ambiental. 

Assim, os grandes aterros sanitários de RSU classificam-se em quatro tipos, 
todos eles compatíveis com a divisão em classes apresentada no Artigo 4o da proposta 
de Directiva (UE, Conselho "Ambiente" - 1994). 

• Aterro Sanitário tipo HTU 
Aterro sanitário hermético total, tipo único. 
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Características: inibição total de entradas ou saídas de líquidos no aterro; solução 

dispendiosa. 

Utilização: para resíduos perigosos e apenas com monitorização muito extensa. 

• Aterro Sanitário tipo HP A 

Aterro sanitário hermético parcial, tipo A. 

Características: entrada de precipitação, saída do lixiviado controlada por 

monitorização normal; solução menos onerosa que a anterior. 

Utilização: para resíduos inertes; solução aconselhada. 

• Aterro Sanitário tipo HPB 

Aterro sanitário hermético parcial, tipo B. 

Características: impermeabilização inferior e lateral; drenagem e tratamento de 

águas lixiviantes. 

Utilização: para resíduos não perigosos; solução pouco aconselhada. 

• Aterro Sanitário tipo HPC 

Aterro sanitário hermético parcial, tipo C. 

Características: impermeabilização inferior e lateral; drenagem, tratamento e 

recirculação das águas lixiviantes. 

Utilização: para resíduos não perigosos; solução aconselhada, mais onerosa, 

sustentável e mais moderna que a anterior [Faria, 1997 a]. 

Tabela 3.2 - Compatibilização entre as classes de aterros sanitários sugerida pela 
União Europeia e os tipos propostos [Faria, 1997 a] 

TIPOS 
CLASSES 

TIPOS Aterros sanitários 
para resíduos 

perigosos 

Aterros sanitários 
para resíduos não 

perigosos 

Aterros sanitários 
para resíduos 

inertes 
HTU Sim Não sustentável Sim 

BDPA Não Não sustentável A melhor 

HPB Com reservas Sim Não aplicável 

HPC Com reservas A melhor Não aplicável 
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3.1.2.2 - Construção de um aterro sanitário 

Um aterro sanitário é um local devidamente construído, em que uma primeira 
camada é constituída por uma barreira geológica, com cerca de um metro de espessura. 
Esta barreira pode ser natural do local onde vai ser implantado o aterro sanitário, ou ser 
transportada por forma a garantir um certo grau de impermeabilização (1 x 10 "9 m.s-1 ). 
A segunda camada é constituída por um forro de impermeabilização de geotêxtil e 
geomembrana. A impermeabilização é garantida quase na totalidade com estas duas 
camadas, e tem como principal objectivo evitar a contaminação dos aquíferos e dos 
solos circundantes. Por fim surge uma camada de drenagem das águas lixiviantes. 

É essencial a existência de uma série de instalações e de infra-estruturas para que 
a exploração de um aterro sanitário ocorra da melhor maneira possível, para tal a 
unidade tem de possuir: 

- vedações e portões, por forma a impedir a entrada de pessoas, animais e 
descargas clandestinas de resíduos perigosos; 

- à entrada do aterro sanitário deve existir uma báscula, de forma a pesar as 
viaturas de recolha dos RSU antes e depois de depositarem os resíduos, com o 
objectivo de controlar a quantidade de resíduos produzidos pelas populações ao 
longo do tempo; 

- unidade de lavagem dos rodados dos veículos, para que após a deposição dos 
resíduos, os rodados dos veículos sejam lavados, de modo a evitar que pequenos 
resíduos sejam transportados para o exterior e assim possam surgir possíveis 
contaminações; 

- rede de drenagem de águas pluviais, uma vez, que o volume das águas 
lixiviantes que se acumulam no interior do aterro sanitário, depende em grande 
parte da infiltração das águas pluviais; 

- rede de drenagem do lixiviado, para diminuir possíveis riscos de contaminação, 
devido à sua elevada carga poluente; 

- rede de drenagem de biogás, para que haja uma minimização dos riscos 
provocados pela emissão de gases, porque durante o processo de degradação dos 
resíduos formam-se produtos gasosos de origem aeróbia e anaeróbia; 

- Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), pois durante o processo de 
degradação da fracção fermentável ocorre a produção de líquidos residuais, 
constituídos principalmente por matéria orgânica proveniente dos resíduos mais 
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facilmente degradáveis e ácidos inorgânicos. Estas águas por serem muito 
concentradas, devem ser sujeitas a pré-tratamento antes de serem encaminhadas 
para a rede de colectores municipais; 

- instalação de abrigo para o guarda, para que o aterro sanitário possa ser 
devidamente vigiado; 

- instalações de apoio, que têm como objectivo proporcionar aos funcionários as 
melhores condições sociais e administrativas para poderem executar as suas 
funções. 

Antes da construção de um aterro sanitário deve-se conhecer: 
- composição e propriedades dos resíduos a serem depositados; 
- variação da composição e potencial de contaminação do lixiviado; 
- qualidade e caudal das águas subterrâneas sob o aterro sanitário; 

potencial de diluição e dispersão do lixiviado nas águas subterrâneas (apesar de a 
construção do aterro sanitário dever impedir a fuga de lixiviados); 

- vulnerabilidade das águas superficiais receptoras de lixiviado. 

3.1.2.3 - Selagem de um aterro sanitário 

Após a exploração de um aterro sanitário, ou seja, quando é atingida a cota 
máxima de enchimento, procede-se à sua selagem. 

Sobre os resíduos é aplicada uma camada de terra com espessura suficiente para 
permitir a regularização do topo dos resíduos, e proteger o material a aplicar 
superiormente de cortes ou rupturas, caso se trate de um material geossintético. 

Sobre a camada de terra aplica-se uma camada impermeabilizante, artificial ou 
natural. Os materiais susceptíveis de utilizar nesta camada são a argila e os materiais 
geossintéticos, devendo em qualquer dos casos ser possível, após aplicação, garantir 
índices de permeabilidade inferiores a 1 x IO"7 m.s"1. No caso de utilização de 
impermeabilização artificial é necessário utilizar uma geomembrana ou outro tipo de 
material para protecção superior. 

As águas pluviais que se infiltram nas terras de cobertura são escoadas por uma 
camada de drenagem. A camada de drenagem a utilizar poderá ser construída por um 
material inerte ou materiais artificiais que existem actualmente no mercado. 
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Os lixiviados produzidos são drenados por gravidade para os pontos mais baixos 
com ligação a caixas colectoras, a partir daí são conduzidos, também por gravidade, a 
um tanque de armazenamento de lixiviados. 

O tanque de retenção e armazenamento de lixiviados permite o seu 
armazenamento durante algum tempo, tempo esse que depende da produção de 
lixiviados. Findo esse tempo, os lixiviados são recolhidos e transportados a uma ET AR, 
para tratamento. A descarga destes efluentes numa ETAR deverá ser feita de acordo 
com um plano que permita evitar alterações na qualidade do efluente tratado e tendo em 
conta a capacidade de recepção da ETAR. 

Na massa de resíduos são construídos poços de biogás, cheios com material 
drenante que permitem o escoamento do metano para o exterior por uma chaminé. 

Estes poços são construídos posteriormente aos trabalhos de cobertura e são 
projectados de modo a eliminar potenciais riscos de explosão, com desgasifícação da 
massa de resíduos. 

Sobre a camada de drenagem de águas pluviais são aplicadas camadas de terras 
de média e boa qualidade, que permitam a germinação das sementes e fixação das 
plantas a introduzir no arranjo paisagístico. A espessura destas camadas terá de ser 
suficiente para permitir o desenvolvimento normal das raízes de árvores e arbustos, que 
permitirão transformar a zona num local seguro e agradável. 

Estas áreas verdes podem servir para campos de jogos, jardins públicos, uma 
vez, que esta área fica interdita à construção [Baird, 1995; Justino et ai, 1998]. 

3.1.3 - Lixiviado 

Lixiviado é a água que contém determinadas quantidades de substâncias em 
solução, que resultam da percolação através de um meio filtrante (solo ou outros 
materiais) contendo substâncias solúveis. O lixiviado resulta não só da água das chuvas 
que percola e que se infiltra na massa dos resíduos aterrados, e da água irrigada para o 
interior do aterro, como também da humidade inicialmente existente nos resíduos. 
Quando a capacidade de retenção de água pelos resíduos é atingida, ocorre um 
movimento gravítico de água no interior do aterro sanitário. 

O lixiviado de um aterro sanitário forma-se quando a água percola através dos 
resíduos incorporando compostos orgânicos e inorgânicos derivados da decomposição 
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de materiais biológicos e constituintes químicos dos resíduos depositados. O lixiviado 

contém normalmente concentrações elevadas de matéria orgânica solúvel, 

nomeadamente carbono orgânico, iões inorgânicos e metais pesados [ Tchobanoglous et 

a/,,1993]. 

3.1.3.1 - Produção de lixiviado 

Os mecanismos que regulam a transferência de massa entre os resíduos sólidos e 
a água que percola, e que origina o lixiviado, podem ser classificados em três tipos: 
hidrólise dos resíduos sólidos e degradação biológica; solubilização de sais solúveis 
existentes nos resíduos; e arrastamento de partículas. 

Os dois primeiros são os que mais influenciam a composição do lixiviado 
produzido. A degradação dos resíduos ocorre por processos aeróbios, limitados à 
camada superficial do aterro sanitário, devido à acessibilidade de oxigénio, e processos 
anaeróbios, presentes em locais do aterro sanitário onde a difusão de oxigénio não é 
possível, daí este ser o processo mais significativo. 

Na figura 3.2 estão representados ambos os processos e as suas fases 

sequenciais. 
A fase I é a fase de ajustamento inicial em que os componentes orgânicos 

biodegradáveis dos resíduos são submetidos à decomposição microbial à medida que 
são colocados no aterro sanitário. Nesta fase a decomposição biológica ocorre em 
condições aeróbias, devido à quantidade de ar que fica encerrada no aterro sanitário. O 
solo que é utilizado todos os dias como cobertura final, é a principal fonte de 
organismos aeróbios e anaeróbios, responsáveis pela decomposição dos resíduos. 

A seguinte equação química representa a conversão da fracção orgânica dos 
resíduos que são convertidos em resíduos orgânicos estáveis, designados de composto, 
num período de tempo relativamente curto (quatro a seis semanas). 

Matéria orgânica + O2 + nutrientes -> novas células + matéria orgânica resistente + 

+ C02 + H2 + NH3 + S04
2" + energia 
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Lixiviado 

Fases ] Q RI D? 

Tempo 

Tempo 

Figura 3.2 - Fases do processo de estabilização de um aterro sanitário ao longo do tempo 
[Arantes, 1997] 

Na fase II, designada de fase de transição, o oxigénio esgota-se e dá-se início ao 
desenvolvimento das condições anaeróbias. Como o aterro sanitário torna-se anaeróbio, 
o nitrato e sulfato, que podem servir como aceitadores de electrões nas reacções de 
conversão biológica, são muitas vezes reduzidos a azoto e a sulfureto de hidrogénio. O 
início das condições anaeróbias pode ser monitorizado pela medição do potencial de 
oxidação/redução dos resíduos. Para potenciais de -50 a -100 mV ocorre a redução de 
nitrato e sulfato, enquanto que a produção de metano ocorre quando o potencial de 
oxidação/redução varia de -150 a -300 mV. À medida que o potencial de 
oxidação/redução continua a diminuir, os membros da comunidade microbial 
responsáveis pela conversão da matéria orgânica dos resíduos a metano e dióxido de 
carbono iniciasse o terceiro passo do processo, em que ocorre a conversão do material 
orgânico complexo a ácidos orgânicos e outros produtos intermédios. O valor do pH do 
lixiviado, começa a diminuir na presença dos ácidos orgânicos. 

Na fase III, ou fase ácida, a actividade microbial iniciada na fase II é acelerada 
com a produção de quantidades significativas de ácidos orgânicos e uma menor 
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quantidade de hidrogénio. O primeiro passo desta fase envolve transformações 
catalisadas por enzimas (hidroláses) de compostos com elevada massa molecular, como 
é o caso de lípidos, polissacarídeos, proteínas e ácidos nucleicos, em compostos 
adequados para o uso dos microrganismos como fonte de energia e carbono. O segundo 
passo no processo (acidogénica) envolve a conversão microbial de compostos 
resultantes do primeiro passo em compostos de massa molecular intermédia, tais como, 
ácido acético e pequenas quantidades de ácidos fúlvicos e outros ácidos orgânicos mais 
complexos. O dióxido de carbono é o principal gás formado nesta fase, apesar de serem 
produzidas pequenas quantidades de hidrogénio. 

O pH do lixiviado, muitas vezes, desce a valores da ordem de 5 ou até inferiores, 
devido à presença de ácidos orgânicos e às elevadas concentrações de dióxido de 
carbono. A CBO5, a CQO, e a condutividade do lixiviado aumentam significativamente 
durante esta fase, devido aos ácidos orgânicos dissolvidos no lixiviado. Também devido 
aos baixos valores de pH, um significativo número de constituintes inorgânicos, 
principalmente metais pesados são solubilizados. 

Na fase IV, ou fase de fermentação metanogénica, um segundo grupo de 
microrganismos converte o ácido acético e o hidrogénio formado durante a fase ácida 
em metano e dióxido de carbono. Os microrganismos responsáveis por esta conversão 
são estritamente anaeróbios e são designados de metanogénicos. Nesta fase, quer a 
formação de metano quer a formação de ácido ocorre simultaneamente, apesar da 
velocidade de formação do ácido ser consideravelmente menor. Como os ácidos e o 
hidrogénio produzidos pelos microrganismos foram convertidos em metano e em 
dióxido de carbono, logo o pH aumenta para valores entre 6,8 e 8,0, a concentração de 
CBO5, CQO e o valor da condutividade do lixiviado diminui. Devido aos elevados 
valores de pH, poucos constituintes inorgânicos podem permanecer em solução. Logo a 
concentração de metais pesados presentes no lixiviado diminui. 

A fase V, ou fase de maturação final, ocorre depois da matéria orgânica 
biodegradável disponível ter sido convertida em metano e dióxido de carbono. A 
humidade continua a migrar através dos resíduos, porções de material biodegradável 
que não se encontrava previamente disponível será convertido. A velocidade de 
formação de gás diminui significativamente durante esta fase, porque a grande maioria 
dos nutrientes disponíveis foram removidos com o lixiviado durante as fases anteriores, 
e os substratos que ainda se encontravam no aterro sanitário são de biodegradação lenta. 
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Os gases principais de aterro sanitário envolvidos nesta fase são o metano e o dióxido 
de carbono. 

Dependendo do processo de encerramento do aterro sanitário, pequenas 
quantidades de azoto e oxigénio também podem ser encontradas no gás de aterro 
sanitário. Durante esta fase, o lixiviado frequentemente contém ácidos húmicos e 
fúlvicos, que são difíceis de processar biologicamente [Tchobanoglous et ai., 1993]. 

3.1.3.2 - Factores que afectam a composição do lixiviado 

A composição de diferentes lixiviados referentes a diferentes aterros sanitários 
citados na literatura demonstra grandes variações. Como a formação e a composição de 
lixiviados é influenciada por diversos factores, descrevem-se em seguida os principais: 

a) Idade do aterro - a variação da composição do lixiviado com a idade do 
aterro sanitário é esperada, devido ao facto da matéria orgânica continuar a 
estabilização. É de salientar que a libertação dos constituintes dos resíduos sólidos é 
obviamente governada pelos processos de decomposição, bem como da velocidade e 
volume de infiltração de água através do aterro sanitário. A carga poluente normalmente 
atinge valores máximos cerca de 2-3 anos após a deposição dos resíduos, seguida de 
uma diminuição gradual. Esta tendência aplica-se à grande maioria dos constituintes, 
mas em particular aos indicadores orgânicos (tais como CBO5, CQO, COT) e à 
população microbiana. Muitos outros constituintes também exibem uma diminuição na 
concentração, após 3 a 5 anos de deposição, isto ocorre devido à limpeza contínua dos 
resíduos. Entre estes constituintes encontram-se o ferro, zinco, sódio, cobre, anião 
fosfato, anião cloreto, azoto orgânico, e sólidos suspensos. No entanto, em alguns casos, 
a concentração dos metais pesados sofre flutuações devido à precipitação, dissolução, 
adsorção e a mecanismos de complexação, que podem reter ou mobilizar os metais no 
interior do aterro sanitário. As bactérias patogénicas encontram-se presentes em 
lixiviados frescos, também os vírus são ocasionalmente detectados. No entanto, ocorre 
uma desactivação da população bacteriana e virai com a idade do aterro sanitário. Tal 
facto é atribuído às condições ambientais adversas, tais como aumento da temperatura, 
baixos valores de pH e à presença de compostos químicos que são normalmente 
associados a processos de decomposição de sólidos [Qasim et ai, 1994]. 
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b) Composição dos resíduos sólidos - sendo a natureza da fracção orgânica dos 
resíduos a principal fonte de alimento para os microrganismos da decomposição 
biológica, a presença de substâncias tóxicas e outros inibidores para a flora bacteriana 
podem diminuir ou inibir os processos de degradação biológica. O efeito da composição 
dos resíduos é menor nos aterros sanitários mais arejados e maior para os aterros 
sanitários em que os resíduos se encontrem mais triturados ou compactos. Como a 
deposição dos resíduos, a infiltração de água e a presença de microrganismos é 
heterogénea, logo a movimentação de nutrientes e de microrganismos no interior do 
aterro sanitário é muito lenta. Distintos tipos de resíduos possuem graus de resistência à 
degradação diferentes. 

c) Temperatura - Como existem duas gamas privilegiadas para a fermentação 
anaeróbia: a gama mesofílica, cuja temperatura ideal varia entre os 30 e 35 °C, e a gama 
termofílica, cuja temperatura ideal varia entre os 55 e 60 °C, sendo 65 °C o limite 
máximo, logo as temperaturas intermédias são consideradas críticas. Como o processo 
de humificação é favorecido por temperaturas elevadas durante a deposição dos 
resíduos, logo no Verão, quando as temperaturas são mais elevadas, os resíduos 
estabilizam mais rapidamente do que os resíduos que são depositados durante o Inverno. 

d) Tamanho das partículas - A redução do tamanho das partículas provoca 
indirectamente um aumento da compactação do aterro. Contudo os resíduos triturados 
podem provocar um aumento da biodegradação devido ao aumento da área superficial e 
acessibilidade da humidade disponível. A trituração dos resíduos além de provocar uma 
maior homogeneidade, facilita a difusão da água que poderia encontrar barreiras devido 
a resíduos impermeáveis. No entanto, pode ser prejudicial por remover uma hidrólise 
inicial excessiva e a formação de ácidos que inibe o estabelecimento de um ambiente 
metanogénico. Isto somente será benéfico se houver a tamponização de pH. No entanto, 
triturar os resíduos é uma técnica muito comum devido ao enorme volume que de outra 
maneira seria necessário, mas tem a desvantagem de prolongar o tempo durante o qual o 
aterro constitui uma potencial fonte de contaminação, e de não poder ser utilizado para 
outros fins. 

e) Compactação dos resíduos - Geralmente a produção de lixiviados é maior 
quando os resíduos se encontram menos compactados, a sua densidade é menor, pois a 
compactação reduz o caudal de infiltração. Quanto maior for o grau de compactação 
menor é a condutividade hidráulica, e menor a quantidade de água irrigada é recuperada 
sob a forma de lixiviado. Uma das razões desta ocorrência é a formação de compostos 
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húmicos coloidais, com grande capacidade de retenção de água. Se os resíduos forem 
secos a compactação acelera os processos de degradação, pois a quantidade de 
humidade disponível por unidade de volume aumenta, o que provoca uma melhor 
distribuição de nutrientes e o contacto entre as substâncias e as bactérias. No entanto, 
quando o teor de humidade é elevado um aumento da densidade atrasa a produção de 
metano, por a fase acidogénica ter sido estimulada. A compactação tem a vantagem de 
reduzir o desenvolvimento de vermes, fogos e odores. 

f) Clima - Em climas temperados verifica-se um aumento da produção de 
lixiviado após a ocorrência de precipitação que é quando a evaporação e a 
evapotranspiração da cobertura vegetal é menor. Em climas frios, a produção de 
lixiviado diminui após a queda de precipitação, principalmente por esta cair sob a forma 
de neve, nestes casos o aumento do caudal ocorre na Primavera aquando do degelo. Na 
Europa é notória a diferença entre a quantidade de lixiviados nos países do norte, onde a 
pluviosidade é maior, podendo atingir os 4000 mm/ano, e os países do sul, mais secos, 
onde os valores podem descer aos 500 mm/ano. 

g) Hidrologia do local - O caudal volumétrico de lixiviado nos aterros sanitários 
varia de local para local, e sazonalmente em cada local. Este é determinado 
principalmente pela concepção do aterro sanitário, em particular pelo isolamento dos 
lençóis freáticos, pelo sistema utilizado para a recolha do lixiviado e pela sua separação 
da água da chuva, através da utilização de coberturas à prova de água ou pelo 
crescimento de vegetação adequada na camada de solo que cobre o aterro sanitário. 
Numa primeira aproximação, a quantidade de lixiviado produzida pode ser vista como 
proporcional ao volume de água percolada através dos resíduos. Contudo após ser 
atingido o ponto de saturação, a actividade microbiológica pode ser afectada. Minimizar 
a entrada de água no aterro sanitário é uma das práticas mais importantes de gestão para 
minimizar a poluição, contudo as vantagens de reduzir a quantidade de água entrada 
pode ser balanceada em contraponto com as desvantagens de uma possível redução 
concomitante do nível de decomposição dos resíduos. A humidade óptima está 
referenciada como sendo igual ao superior a 60%. 

h) pH - O valor do pH influencia os processos químicos que estão na base da 
transferência de massa no sistema de lixiviação de resíduos, tais como precipitação, 
dissolução, adsorção e reacções de oxidação-redução. Normalmente, as condições 
ácidas que são características da fase anaeróbia inicial de degradação dos resíduos, 
aumentam a solubilização dos constituintes químicos (óxidos, hidróxidos e carbonatos), 
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e diminuem a capacidade de adsorção dos resíduos. O máximo de actividade do 
ecossistema encontra-se quando o valor do pH se encontra perto da neutralidade. Para as 
bactérias celulósicas, o valor de pH ideal varia entre 7,2 e 7,4, para as bactérias 
acetogénicas é de 7,2, para as bactérias metanogénicas é de 6,8, e para as bactérias 
acidogénicas é de 5,5 a 6. Quando o valor de pH é inferior a 6, o produto final da fase 
acidogénica é o ácido butírico. Mas se o valor de pH se situar entre 6 e 7, os produtos 
formados são o ácido láctico e o ácido acético. Os valores ideais referenciados são de 6 
a 8 ou 6,4 a 7,2. 

i) Tipo de solo - O tipo de solo onde o aterro sanitário se encontra localizado 
tem grande importância no isolamento e na atenuação devido a processos físicos e 
químicos, tais como filtração (importante na retenção de microrganismos), precipitação 
(importante na remoção de metais), adsorção/dessorção, permuta iónica e processos 
biológicos, resultantes da actividade microbiológica, que ocorrem durante a migração 
do lixiviado. Esta é particularmente significativa em solos de textura fina e a sua 
velocidade depende de condições de condutividade hidráulica, porosidade e dispersão. 
Existem interacções entre os lixiviados e os solos argilosos que possuem pequena 
condutividade hidráulica, sendo por este motivo uma barreira efectiva à passagem de 
lixiviados tanto mais que adsorvem alguns contaminantes (chumbo, arsénico, zinco, 
cádmio e mercúrio), não retendo contudo sais. Por vezes são utilizadas barreiras de 
argila, com o objectivo de evitar a possibilidade do revestimento ceder, e daí resultar a 
ruptura da membrana e consequentemente a migração de lixiviado, e poluição das águas 
subterrâneas. Este factor é importante em aterros sanitários de grande porte, pois as suas 
cargas poluentes podem exceder a capacidade de atenuação de remoção de 
contaminantes [Arantes, 1997]. 

j) Profundidade do aterro sanitário - obtém-se maiores valores de 
concentrações de constituintes em lixiviados de aterros sanitários mais profundos, em 
condições semelhantes de precipitação e percolação. Os aterros sanitários mais 
profundos necessitam de uma maior quantidade de água para que possam atingir a 
saturação, logo necessitam de mais tempo para que a decomposição e a distribuição do 
material extraído ocorra. Como nos aterros sanitários mais profundos o tempo e o 
contacto entre a água e os poluentes químicos é maior, pelo facto da distância percorrida 
ser maior, os valores das concentrações serão mais elevados. 

Também as variações da composição química do lixiviado podem ser atribuídas 
a procedimentos de amostragem, tais como, preservação, e armazenamento da amostra, 
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bem como aos métodos analíticos utilizados para caracterizar o lixiviado [Qasim et ai., 

1994]. 

3.1.3.3 - Composição do lixiviado 

Com o decorrer do tempo ocorre uma diminuição da concentração da matéria 
orgânica do lixiviado, bem como a de compostos inorgânicos medidos como sólidos 
fixos. A diminuição da razão CQO/COT no lixiviado representa um estado de oxidação 
mais elevado do carbono orgânico que se encontra menos acessível como fonte de 
energia para o crescimento microbiológico. Estes compostos orgânicos são 
normalmente produtos da degradação da actividade microbiológica e os teores 
aumentam com a idade do aterro sanitário. O que faz com que o lixiviado seja menos 
receptivo a tratamentos biológicos. 

Com a idade do aterro sanitário o teor dos compostos orgânicos no lixiviado 
decresce mais rapidamente do que o dos compostos inorgânicos. Esta diminuição é 
devida à decomposição e à lavagem, enquanto que a diminuição da concentração dos 
compostos inorgânicos só é devida à lavagem por filtração da água das chuvas. 

A diminuição da razão SO f/Cl" com o tempo é atribuída à diminuição da 

concentração do anião sulfato como resultado das condições anaeróbias que prevalecem 

no aterro sanitário, no qual o anião sulfato é reduzido a anião sulfureto. Mais tarde este 

é precipitado com ferro e outros metais pesados. A razão SO^/Cl" é inversamente 

proporcional ao potencial de oxidação-redução. A grande diminuição desta razão 

corresponde aos baixos valores do potencial de oxidação/redução e confirmam o 

elevado grau de "anaerobiosis" no aterro sanitário. A diminuição do potencial de 

oxidação/redução com o tempo, também reflecte o grau de estabilização do lixiviado. O 

aumento do valor do pH do lixiviado com o tempo, reflecte a diminuição da 

concentração dos ácidos gordos voláteis livres parcialmente ionizados. 

Todos estes factores indicam claramente que: 

- a composição do lixiviado é muito variável; 

- a composição do lixiviado varia com a idade do aterro, como consequência, o 

tratamento a aplicar deve ser flexível para poder resolver as alterações da sua 

composição; 
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- a partir de relações prévias pode-se estimar a composição do lixiviado; 
- os dados analíticos devem ser desenvolvidos para condições específicas. 

Devido aos factores anteriormente referidos a composição do lixiviado de um 
aterro sanitário é muito diversificada e como varia ao logo do tempo, logo deve ser feita 
em termos de gamas de valores. Na literatura encontram-se dados de diversas partes do 
mundo. De seguida apresentam-se as gamas e valores médios de alguns parâmetros. 

Tabela 3.3 - Composição química de lixiviados de aterros sanitários [Qasim et ai, 1994; 
Tchobanoglous et ai, 1993 ] 

Parâmetro Aterros sanitários Aterros sanitários 
novos velhos 
Gama Gama 

pH 4.5-7.5 6.6-7.5 
CB05 (mg.1/1) 2000 - 30000 100 - 200 
COT (mg.1/1) 1500-200 80 - 160 
CQO (mg.L/1) 3000 - 60000 100-150 
TSD (mg.1/1) 10000 -14000 1200 
TSS (mg.L"1) 200 - 2000 100-400 
Alcalinidade total (mg CaCC^L/1) 1000 -10000 200 - 1000 
Dureza total (mg CaC03.L_1) 300 -10000 200 - 500 
Norçímg.L"1) 10 - 800 80 - 120 
N amónio (mg.L1) 10 - 800 20-40 
NO" (mg.1/1) 5 - 4 0 5 - 1 0 

crongx-1) 200 - 3000 
50 -1000 

100-400 
20-50 

SO 2; (mgX-1) 5-100 5-10 
P tot (mg.U1) 4 -80 4 - 8 
Orto P (mg.L1) 200 - 3000 100 - 400 
CaOngX"1) 50 - 15000 50 - 200 
Mg (mg.L"1) 200 - 100 50 - 400 
KímgX"1) 200-2500 100-200 
Na(mg.L-') 50 -1200 20 - 200 
Fe (mg.L) 
Cu(mg.Lf) 

0.08-0.30 0.03-0.12 Fe (mg.L) 
Cu(mg.Lf) 0.05-0.10 0.01-0.14 
Cd (mg.L1) 0.05 - 0.92 0.03-0.12 
Pb (mgX-1) 0.53-34.2 0.19-0.37 
ZnimgX'1) 
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Tabela 3.4 - Compostos orgânicos identificados em lixiviados de aterros sanitários 

[Qasim eia/, 1994] 
Substância Concentração média (ppm) 

Ácido isociánico 1168 
Benzeno 221 
Bromometano 170 
Clorobenzeno 128 
Clorofórmio 195 
Bis (clorometil) éter 250 
Cloreto de vinilo 36.1 
P - crestol 2394 
2,4-D 129 
4,4-DDT 0.103 
Di-n-butilftalato 70.2 
1,2-Diclorobenzeno 11.8 
1,4-Diclorobenzeno 13.2 
Diclorodifluormetano 237 
1,1-Dicloroetano 1715 
1,2-Dicloroetano 1841 
1,2-Dicloropropano 66.7 
1,3-Dicloropropano 24 
Dietilftalato 118 
2,4-Dietilfenol 19 
Dimetilftalato 42.5 
Endrina 16.8 
Etilbenzeno 248 
Bis (2-etilhexil) ftalato 184 
Fenol 2456 
Hexaclorociclohexano 0.020 
Metiletilcetona 4151 
Naftaleno 32.4 
Nitrobenzeno 54.7 
4-Nitrofenol 17 
Pentaclorofenol 173 
2-Propenal 270 
1,1,2,2-Tetracloroetano 210 
Tetracloroetileno 132 
Tolueno 1016 
Toxafeno 1 
1,1,1 -Tricoloroetano 887 
1,1,2-Tricloroetano 378 
Tricloroetileno 187 
Triclorofluormetano 56.1 
1,2,3-Tricloropropano 230 
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Tabela 3.5 - Compostos inorgânicos identificados em lixiviados de aterros sanitários 
[Qasime/a/.,1994] 

Substância Concentração (ppm) 
Antimónio 4.52 
Arsénio 0.042 
Bário 0.853 
Berílio 0.006 
Cádmio 0.022 
Cianeto 0.063 
Chumbo 0.162 
Cobre 0.168 
Crómio 0.175 
Ferro 221 
Manganês 9.59 
Mercúrio 0.002 
Níquel 0.326 
Nitrato 1.88 
Prata 0.021 
Selénio 0.012 
Tálio 0.175 
Zinco 8.32 

3.1.3.4 - Tratamento de lixiviados 

Sendo a descarga dos lixiviados no meio receptor, a principal preocupação 
ambiental associada à gestão dos aterros sanitários, a prevenção e o controlo da 
produção de lixiviados e dos impactes ambientais que lhe estão associados passa em 
primeiro lugar pela utilização de tecnologias de deposição adequadas, nas quais se 
preveja um pré-tratamento dos resíduos antes da deposição. 

A produção de lixiviados é o resultado de um processo de transferência de massa 
entre a fase sólida (resíduos) e a fase líquida (águas infiltradas), o qual é regulado pela 
qualidade dos resíduos e dos processos físicos e bioquímicos que ocorrem na massa de 
resíduos em conjugação com o regime hidráulico do aterro sanitário. Como resultado, as 
estratégias de controlo de lixiviados envolvem a análise dos factores: entradas (águas e 
resíduos), reactor (aterro sanitário) e saídas (lixiviados e gás de aterro). 

Ocorrendo a produção de lixiviados desde o início da exploração de um aterro 
sanitário, até algumas décadas após o seu encerramento, com limitações significativas 
no seu caudal, e variando a sua composição com as modificações das condições 
biológicas do aterro sanitário, as instalações de tratamento destas águas devem conjugar 
estas flutuações (ter em consideração os pequenos fluxos que se registam e a 
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composição complexa destas águas) e permanecer eficientes por longos períodos de 

tempo. 

O tratamento dos lixiviados é mais complicado que o das águas residuais, pois a 
CQO pode ser até 200 vezes superior ao dos esgotos urbanos, a sua composição e 
volume tendem a variar de forma considerável sazonalmente e de ano para ano, 
consoante a idade do aterro sanitário, a simples transposição destes tratamentos para os 
lixiviados tem-se revelado insuficiente para atingir os parâmetros de qualidade de 
descarga no meio receptor. 

Diversas técnicas para o tratamento de águas lixiviantes estão disponíveis e 
diferentes opções e combinações podem ser consideradas. Caso a caso, as características 
das águas a tratar e os requisitos exigidos na descarga determinarão os critérios de 
projecto a seguir [Faria, 1997 b]. Assim os factores que determinam o tipo e grau de 
tratamento a efectuar são: 
- características do lixiviado, que depende da concentração de componentes orgânicos 

e inorgânicos; 
- natureza perigosa dos componentes orgânicos e inorgânicos tóxicos; 
- descargas alternativas das águas superficiais; 
- grau de tratamento, depende das características do lixiviado; 
- estudos de tratabilidade, em que se disponha de dados experimentais, tecnologia 

aplicável; 

- necessidades experimentais, que incluem testes analíticos, treino de segurança 

pessoal, equipamento de reparação e manutenção; 

- custos económicos, em que se incluem a disponibilidade de fundos, necessidades 

pós encerramento [Qasim et ai, 1994]. 

Normalmente os tratamentos levados a cabo visam remover compostos 

orgânicos, amónia, hidrocarbonetos halogenados, metais pesados e a toxicidade para a 

fauna aquática [Lima, 1999]. 

3.1.4 - Gás de aterro 

Um aterro sanitário pode ser conceptualizado como um reactor bioquímico, em 

que os resíduos sólidos e a água são os reagentes, e em que os principais produtos são o 

gás de aterro e o lixiviado. 
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O gás de aterro é constituído por um pequeno número de compostos gasosos que 
se encontram presentes em grandes quantidades (gases principais), e compostos gasosos 
que se encontram presentes em quantidades muito pequenas (gases em quantidades 
vestígiais), alguns destes gases vestígiais podem ser tóxicos e podem apresentar riscos 
para a saúde pública. 

Os principais gases de aterro são o metano e dióxido de carbono. Quando o 
metano se encontra presente no ar em concentração entre 5 e 15% é explosivo, mas 
devido ao facto do oxigénio se encontrar presente em pequenas quantidades no gás de 
aterro quando a concentração de metano atinge o nível crítico, logo o risco do aterro 
sanitário explodir é pequeno. No entanto, misturas de metano na gama explosiva 
podem-se formar se o gás de aterro migrar para o exterior e se misturar com o ar. A 
tabela 3.6 indica a gama de percentagem de constituintes de gás de aterro. 

Tabela 3.6 - Constituintes de gases principais de aterro [Tchobanoglous et ai, 1993] 

Componente Percentagem (volume seco) 
Metano 4 5 - 6 0 
Dióxido de carbono 4 0 - 6 0 
Azoto 2 - 5 
Oxigénio 0,1-1,0 
Sulfuretos, dissulfuretos, mercaptos, etc. 0-1 ,0 
Amoníaco 0,1-1,0 
Hidrogénio 0-0 ,2 
Monóxido de carbono 0-0 ,2 
Constituintes vestígiais 0,01-0,6 

A figura 3.3 indica a variação da composição dos principais gases de aterro ao 

longo do tempo. 
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Figura 3.3 - Variação da composição de gás de aterro [Tchobanoglous et ai., 1993] 
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A grande maioria dos componentes vestígiais encontrados no gás de aterro 
podem ser classificados como compostos orgânicos voláteis (COV's). A ocorrência de 
concentrações significativas destes compostos está associada a aterros sanitários velhos, 
que no passado aceitaram resíduos industriais e comerciais. Em aterros sanitários 
recentes, em que a deposição de resíduos perigosos foi banida, as concentrações destes 
compostos no gás de aterro têm sido extremamente baixas. 

Na tabela 3.7 indicam-se as concentrações de compostos vestígiais encontrados 
em gás de aterro [Tchobanoglous et ai, 1993]. 

Tabela 3.7 - Concentrações de compostos vestígiais de gás de aterro 
[Tchobanoglous et ai., 1993] 

Composto Concentração (ppb) Composto 
Média Máxima 

Acetato de vinilo 5663 240000 
Acetona 6838 240000 
Benzeno 2057 39000 
Cloreto de vinilo 3508 32000 
Clorobenzeno 82 1640 
Clorofórmio 245 12000 
Clorodietileno 2835 20000 
1,1-Dicloroetano 2801 36000 
Diclorometano 25694 620000 
1,1-Dicloroeteno 130 4000 
Trans-1,2 -dicloroetano 36 850 
Dicloroetileno 59 2100 
Estireno 1517 87000 
Etilbenzeno 7334 87500 
Metiletilcetona 3092 130000 
1,1,1 -Tricloroetano 615 14500 
Tricloroetileno 34907 280000 
Tetracloroetileno 5244 180000 
Xileno 2651 38000 
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3.2 - Materiais Geossintéticos 

3.2.1 - Introdução 

A aplicação de materiais geossintéticos em aterros sanitários tem aumentado, 
sendo colocados em conjunto com o material de solo, em sua substituição parcial ou 
mesmo em substituição total, um vez, que estes materiais podem desempenhar 
diferentes funções no sistema de impermeabilização, sistema de drenagem, sistema de 
recobrimento, na fundação, na estrutura de reforço, etc.. 

Assim sendo, os benefícios da utilização de materiais geossintéticos em aterros 
sanitários são muito diversificados. No entanto, esses benefícios só são efectivos se os 
materiais geossintéticos exercerem cabalmente as funções que lhe são exigidas, o que só 
é possível se forem convenientemente dimensionados para tal [Lopes, 1998]. 

3.2.2 - Materiais Geossintéticos 

Segundo a "Sociedade Internacional de Geossintéticos", um material 
geossintético é definido como uma folha de um material planar, fino, e flexível, 
manufacturada a partir de um material polimérico de natureza sintética ou não, para 
aplicação em obras de carácter geotécnico, para melhorar o seu desempenho. 

A classificação destes materiais tem por base as diferenças estruturais entre os 
diversos tipos, que resultam de distintos processos de fabrico. Assim, os materiais 
geossintéticos podem ser divididos em geotêxteis, geomembranas, e produtos 
relacionados, destacando-se dentro destes as geogrelhas, georredes, geomalhas, 
geotapetes, geocélulas, geocompósitos de drenagem, geocompósitos bentoníticos e 
todos os "geo-outros". A seguinte figura indica a classificação de materiais 
geossintéticos de acordo com a sua estrutura [Lopes, 1998]. 
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Figura 3.4 - Classificação de materiais geossintéticos de acordo com a sua estrutura 
[Lopes, 1998] 

3.2.2.1- Constituição dos materiais geossintéticos 

Os materiais geossintéticos são constituídos dependendo da finalidade a que se 

destinam por um polímero de base ou uma mistura de polímeros, um óleo ou um 

plastificante, negro de carvão, um material inorgânico de enchimento, estabilizadores e 

ligantes [Monteiro, 1998]. 
Actualmente existe uma grande variedade de compostos a partir dos quais se 

podem fabricar os materiais geossintéticos. Se bem que a maioria destes compostos são 
de natureza sintética, existem em menor quantidade materiais geossintéticos produzidos 
a partir de produtos naturais, como por exemplo a fibra de coco e a celulose. 

3.2.2.1.1 - Polímeros 

Um polímero é uma molécula de massa molecular muito elevada, da ordem de 
milhares ou mesmo milhões de gramas por mole. Esta molécula é formada pela ligação 
de muitas unidades repetitivas simples mais pequenas (monómero). 

Mestrado em Química para o Ensino Maria Fernanda Andrade Resende 64 



3. Estágio num Laboratório de Investigaçgo 

3.2.2.1.1.1 - Classificação dos polímeros 

A classificação dos polímeros pode ser feita de distintas maneiras, utilizando 

diferentes critérios. Assim: 

Relativamente à sua ocorrência, eles podem ser divididos em: 

• polímeros naturais, se são produzidos por seres vivos, como é o caso dos 

glícidos, proteínas e ácidos nucleicos; 

• polímeros sintéticos, se são preparados pela industria a partir de moléculas 

simples. 

Relativamente à reacção de síntese, eles podem ser divididos em: 

• polímeros de adição ou homopolímeros, quando o polímero é formado por um 

único tipo de monómeros 

n CH2=CH2 -+ (-CH2-CH2-)„ 

• copolímeros, quando o polímero é formado a partir da combinação de mais do 

que um tipo de monómeros 

CH,=CH-CH=CH 2 + CH2=CH 

75% 25% f O 

H 
i 

-CH 2 -C=C-CH 2 I 
H 

-CH,—CH-

H 
I 

H C=CH1 
I I c-c 
I I 
H H 

Figura 3.5 - Reacção de copolimerização [Allinger et ai, 1979] 

polímeros de condensação, quando o polímero é formado a partir de uma 

reacção em que ocorre a eliminação de uma molécula pequena, por exemplo 

H20,NH3,etc. 
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0 
HO—c—Kl/)" 
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íl 

-OH + HO-fCH2)2—OH—* 

ácido tereftálico 1,2-etilenoglicol 

/ 0 0 
i i' ^~^^ r ) 

AC-̂ Tj]—C—0~CH2CH2--oj -.+ nH20 

Figura 3.6 - Reacção de condensação [Chang, 1994] 
Relativamente à cadeia, eles podem dividir-se em: 

• polímeros de cadeias homogéneas, quando o polímero é formado apenas por 

átomos de carbono, como por exemplo o polietileno 
H H H H H H H H H 
l 1 ! 1 i 1 1 i i 
-c—c—c—c—c—ç—c—c—c— 

I I I I I T I I i 
H H H H H H H H H 

• polímeros de cadeias heterogéneas, quando na cadeia coexistem átomos de 

diferentes elementos químicos, como o nylon 66 
/ 0 0 \ 

XcCHaCHaCHaCHaC—NHCH2CH2CH2CH2CHZCH2NH7„ 

Relativamente à estrutura final, eles podem ser divididos em: 

• polímeros lineares, quando o polímero é um encadeamento linear dos átomos 
que o constituem, como é o caso do polietileno; 

• polímeros tridimensionais, quando o polímero se desenvolve em todas as 
direcções, como é o caso da vulcanização da borracha natural, em que esta reage 
com enxofre, passando os átomos deste último a servir de pontes de ligação 
entre cadeias vizinhas, impedindo deste modo que as cadeias individuais 
deslizem umas sobre as outras, tornando a borracha mais forte e elástica. 

Figura 3.7 - Estrutura da borracha [McMurry, 1992] 
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Relativamente ao ponto de vista industrial, os polímeros podem ser divididos 

em: 

• termoplásticos, são polímeros duros à temperatura ambiente, mas tornam-se 
moles e viscosos quando aquecidos. Devido ao facto de possuírem poucas ou até 
nenhumas ligações cruzadas, as suas cadeias individuais podem deslocar-se 
aquando o aquecimento. Alguns destes polímeros, como por exemplo o poli 
(metilmetacrilato), são amorfos e não cristalinos, mas outros como o polietileno 
e o nylon, são parcialmente cristalinos. 
Geralmente adiciona-se aos plásticos pequenas moléculas que actuam como 
lubrificantes entre as cadeias, para impedir que estes polímeros se tornem 
quebradiços à temperatura ambiente. Os dialquilftalatos são normalmente 
adicionados para este fim, e nas últimas décadas tornaram-se num dos poluentes 
ambientais mais dispersos no planeta, tendo sido detectados na gordura dos 
pinguins do antárctico; 

• fibras, são fabricadas sob a forma de fios finos produzidos por extrusão do 
polímero fundido. As fibras são arrefecidas e estiradas para que ocorra a 
orientação das regiões cristalinas ao longo do seu eixo, daí apresentarem 
grande resistência à tracção, como é o caso do nylon, poliéster, etc.; 

• elastómeros, são polímeros amorfos que têm a capacidade de após serem 
estirados voltarem à sua forma inicial. Estes polímeros possuem ligações 
cruzadas para impedir que as cadeias possam deslocar-se; 

• resinas termoendurecidas, são polímeros que quando aquecidos formam muitas 
ligações cruzadas, solidificando e tornando-se duros [Allinger et ai, 1979; 
McMurry, 1992; Reger et ai, 1997]. 

3.2.2.2 - Polipropileno 

O polipropileno é o polímero por excelência usado para o fabrico dos geotêxteis, 
devido à extensa gama da sua densidade. 

Quando os monómeros constituintes do polímero são assimétricos, como é o 
caso do propileno, há a possibilidade de se formarem várias formas isoméricas do 
polímero. Se as adições ocorrem ao acaso, obtém-se polipropileno atáctico, cuja 
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estereoquímica é irregular não apresentando um bom empacotamento entre as suas 

moléculas. Assim, este polímero tem a consistência de borracha é amorfo, não cristalino 

e pouco resistente. 

Figura 3.8 - Estrutura do polipropileno atáctico [McMurry, 1992] 

As outras duas estruturas possíveis são a isotáctica , em que os grupos metilo 

estão todos do mesmo lado dos átomos de carbono assimétrico 

Figura 3.9 - Estrutura do polipropileno isotáctico [McMurry, 1992] 

E a sindiotáctica, em que os grupos metilo estão alternadamente à esquerda e à 

direita dos átomos de carbono. 

Figura 3.10 - Estrutura do polipropileno sindiotáctico [McMurry, 1992] 

Destas formas isoméricas, é a forma isotáctica que apresenta o ponto de fusão 
mais elevado, 167 °C, maior cristalinidade, e as melhores propriedades mecânicas. 

A estrutura polimérica isotáctica sofre elevadas repulsões metilo-metilo, assim o 
polímero para minimizar tais repulsões adopta uma estrutura em espiral. 

Actualmente é possível a síntese de um só isómero de polipropileno, através da 
"catálise de Ziegler - Natta". Ziegler e Natta desenvolveram catalisadores que permitem 
o controlo estereoquímico da polimerização. Estes catalisadores são preparados a partir 
de um haleto de um metal de transição e um agente redutor. O catalisador mais utilizado 
é o AlEt3.TiCl4, preparado a partir do tratamento do trietilalumínio com o tetracloreto de 
titânio. O crescimento da cadeia de reacção envolve a inserção do monómero dentro da 
ligação entre o metal e a cadeia em crescimento, o que permite que as sucessivas 
reacções de adição ocorram à superfície do metal após conveniente orientação de cada 
monómero, daí esta adição ser estereoespecífíca [Allinger et ai, 1979; McMurry, 1992]. 

Mestrado em Química para o Ensino Maria Fernanda Andrade Resende 68 



3. Estágio num Laboratório de Investigação 

Um mecanismo provável para a reacção de polimerização do propileno na 

presença de radicais livres, é apresentado na figura 3.11. 

Reacção de iniciação ^ ^ 
RO-RO ► 2 RO o 

Reacções de propagação 
RO0 + CHsCH-CHa * RO-CHrCH-CH3 

RO-CH2-C°H-CH3 + CH3CH=CH2 ► RO-CH2-ÇH-CH3 

CH2-C°H-CH3 

Reacções de fecho 
RO-CH2-CH-CH3 + RO-CHrÇH-CH3 ► RO-CH2-ÇH-CH3 

CH2-C°H-CH3 CHrC
0H-CH3 CH2-ÇH-CH3 

CH3-CH-CH2 

CH3-CH-CH2-RO 

RO0 + RO-CH2-CH-CH3 ► RO-CH2-ÇH-CH3 

CH2-C°H-CH3 CH2-CH-CH3 

RO 

Figura 3.11 - Mecanismo da polimerização do propileno [Santos, 1999] 

Para que o polipropileno seja utilizado pela indústria química, é necessário 

juntar-lhe aditivos durante o seu processo de fabrico, para que estes o transformem num 

plástico trabalhável. Os aditivos têm a função de aumentar a resistência do polímero a 

agentes capazes de diminuir a durabilidade, tais como as radiações UV, propriedades 

anti-estáticas, resistência debaixo de água e a estabilidade térmica, influenciando deste 

modo as suas propriedades. Assim, segundo alguns autores, os aditivos incorporados no 

polipropileno poderão aumentar a sua expectativa de vida em duzentos anos [Lopes, 

1998]. 

3.2.2.3 - Funções dos materiais geossintéticos 

A escolha de um material geossintético é condicionada pela função que 

desempenhará ao longo do seu tempo de vida útil. Por função entende-se uma acção 

específica que o material geossintético deve desempenhar para que sejam atingidos os 
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objectivos da sua aplicação, a qual resulta da combinação de certas das suas 
propriedades. De uma maneira geral, estes materiais podem desempenhar as funções de: 

• drenagem - quando recolhem os fluídos e os transportam ao longo do seu plano; 

• filtração - quando permitem a passagem do fluído perpendicularmente ao seu 
plano, impedindo simultaneamente o arrastamento de partículas sólidas. Esta 
função pode ser desempenhada em duas distintas situações: para impedir o 
arrastamento de partículas em suspensão em fluídos percolantes; no interior de 
maciços terrosos, permitindo a passagem de água mas evitando a passagem de 
partículas sólidas; 

• reforço - quando são colocados entre duas camadas a diferentes pressões e a sua 
tensão equilibra a diferença de pressões entre essas camadas, conduzindo ao 
reforço global, ou quando são colocados no interior de maciços para suportar 
tensões de tracção que o solo não consegue suportar; 

• barreira de fluídos - quando impedem o seu atravessamento por qualquer tipo de 
fluído, seja ele líquido ou gasoso; 

• separação - quando impedem a mistura ou interpenetração entre solos de 
diferentes granulometrias; 

• protecção - quando redistribuem e uniformizam as tensões ou deformações 
transmitidas ao material protegido. Esta função pode ser desempenhada em duas 
distintas situações: protecção superficial, o material geossintético é colocado 
sobre os maciços, protegendo-os da acção de agentes atmosféricos, tráfego, etc.; 
protecção interfacial, o material geossintético é colocado entre dois materiais, 
para evitar que um destes seja danificado pela acção de cargas concentradas ou 
de deformação impostas pelo outro [Lopes, 1998]. 

3.2.2.4 - Propriedades dos materiais geossintéticos 

Um material geossintético deve apresentar um determinado número de 
características para desempenhar eficazmente uma certa função. Para definir esse 
conjunto de propriedades deve-se considerar fundamentalmente a operatividade do 
material geossintético ao longo da vida da obra, sem esquecer, as acções a que o 
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material irá estar sujeito durante as operações de manuseamento, armazenagem e 

colocação em obra. 

As exigências operacionais englobam, fundamentalmente, as propriedades que 

conferem continuidade ao material, resistência à tracção, deformabilidade e estabilidade 

em relação à temperatura e às radiações UV. 
A estabilidade no que concerne à temperatura, às radiações UV e aos ataques 

químicos e biológicos são propriedades relevantes durante a vida da obra para todas as 
funções consideradas. No entanto, para além destas, outras propriedades são exigidas 
para garantir o bom desempenho da estrutura após a sua construção. 

Quando o material geossintético exerce a função de drenagem deve possuir 
adequada permeabilidade normal (permissividade) e ao longo do seu plano 
(transmissividade), para permitir a passagem de água. A espessura e compressibilidade 
devem ser apropriadas e esta última deve ser pequena para que sob carga não ocorra 
diminuição excessiva de permeabilidade. A dimensão das aberturas deve ser de tal 
ordem, que possa impedir a passagem de partículas sólidas. 

Quando o material geossintético exerce a função de filtração, deve possuir 
flexibilidade necessária ao bom ajustamento à superfície do maciço por ele protegido, 
impedindo a migração de partículas para os vazios que, doutro modo, seriam criados 
entre o solo e o material geossintético. 

Quando o material geossintético exerce a função de reforço, é primordial que 
exiba resistência à tracção, deformabilidade e flexibilidade adequadas, bem como um 
bom comportamento à fluência e relaxação. 

Quando o material geossintético exerce a função de separação, é fundamental 
que possua dimensões de abertura e permissividade convenientes. 

Quando o material geossintético exerce a função de protecção, para além das 
propriedades comuns às requeridas para a função de reforço, é necessário assegurar uma 
espessura adequada e a continuidade do material. 

Quando o material geossintético exerce a função de barreira de fluidos, é 
importante a continuidade do material, devendo este apresentar resistência à tracção, ao 
rasgamento, à perfuração, às radiações UV, à temperatura, aos ataques químicos e 
biológicos adequados. Além disso, deve possuir espessura, deformabilidade, 
flexibilidade e ligações convenientes. A ligação entre faixas assume nesta função uma 
importância capital, pois, somente a sua adequada realização garantirá a 
impermeabilidade das mesmas. 

Mestrado em Química para o Ensino Maria Fernanda Andrade Resende 71 



3. Estágio num Laboratório de Investigação 

Uma vez que não existem materiais geossintéticos de aplicação universal, a sua 
escolha para uma determinada função, depende de um conjunto de propriedades que lhe 
são conferidas pela sua estrutura e pelo material que o constitui [Lopes, 1998]. 

3.2.3 - Geotêxteis 

Os geotêxteis representam um dos grandes grupos de materiais geossintéticos, 
cujo número tem aumentado ao longo dos últimos cinquenta anos. Estes materiais são 
têxteis no sentido tradicional da palavra. Se um grande número deles são constituídos 
por fibras sintéticas, também existem em menor escala os que são constituídos por 
fibras naturais, tais como o algodão, a lã ou a seda. 

Os geotêxteis tecidos são constituídos por filamentos, fios fibrilhados, filmes 
ranhurados ou fitas. O processo de tecelagem é semelhante ao do fabrico dos têxteis de 
vestuário. Os geotêxteis tecidos tendem a ser fortes na tensão e têm sido utilizados para 
funções de reforço. Os geotêxteis não tecidos normalmente apresentam elevada 
permeabilidade devido ao facto de terem elevadas características de elongação. Daí, 
serem utilizados para filtração, separação, e como camadas protectoras acima da 
geomembrana [LaGegra et ai, 2001]. 

O desempenho dos geotêxteis assenta em cinco funções: drenagem, filtração, 
separação, protecção e reforço. As propriedades a considerar dependem das funções a 
exercer pelo geotêxtil, devendo considerar-se não só os anos a que o material vai estar 
sujeito durante o seu período de vida na obra, como também durante as operações de 
manuseamento, armazenagem e colocação na obra. Assim, deve-se considerar algumas 
propriedades tais como: estabilidade à radiação UV; resistência à abrasão; estabilidade 
química; estabilidade térmica; estabilidade biológica e resistência à deformação 
[Monteiro, 1998]. 

Normalmente a durabilidade de um geotêxtil não é preocupante, excepto no que 
concerne à instabilidade química. Os geotêxteis encontram-se protegidos da radiação 
UV e da abrasão, uma vez, que estão enterrados. Encontram-se protegidos da 
instabilidade térmica, porque são estáveis a uma grande gama de temperaturas. Apesar 
de se poder testar a compatibilidade destes em laboratórios, para simular as condições 
ambientais, não existe substituto para o teste temporal [LaGrega et ai, 2001]. 
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Os geotêxteis actualmente disponíveis no mercado possuem uma grande 
variedade de composição geométrica e polimérica de modo a poderem satisfazer uma 
grande gama de aplicações, tais como, serem colocados entre a pedra de base e o aterro 
sanitário; colocados sobre solos moles em aterros sanitários; colocados em coberturas 
instáveis de aterros sanitários; colocados abaixo dos aterros, devido à produção de 
lixiviado. 

Todos os materiais geotêxteis devem ser constituídos por materiais poliméricos 

fortes, duráveis e quimicamente inertes, que sejam resistentes aos efeitos das condições 

do solo, do clima e do tempo. 

3.2.3.1 - Processos de fabrico de geotêxteis 

O fabrico de geotêxteis a partir de matéria-prima de natureza sintética 
compreende uma primeira fase que corresponde à síntese do polímero de base e dos 
seus aditivos, uma segunda fase em que se produzem os componentes, e finalmente, 
uma terceira fase que corresponde ao fabrico do geotêxtil a partir dos componentes. 

Na primeira fase do processo de fabrico sintetiza-se o polímero sob a forma 
granular ou esférica. Na segunda fase o granulado é aquecido e moldado numa 
extrusora, e como resultado são produzidos polímeros com duas formas principais: 

- filamento contínuo circular, com um diâmetro da ordem da fracção de milímetro 
e comprimento indefinido; 

- tira plana contínua, com alguns milímetros de largura, uma fracção de milímetro 
de espessura e com o comprimento indefinido, normalmente estira-se estas fitas 
após a extrusão, para que ganhem uma maior resistência, devido ao alinhamento 
e orientação das moléculas do polímero. 
Na terceira fase fabrica-se o geotêxtil final a partir dos fios ou das tiras. Pode-se 

utilizar os fios ou as tiras simples (monofilamentos) para a partir deles se fabricar o 
geotêxtil, ou recorrer a fases intermédias do fabrico, como por exemplo, obter fios a 
partir de um conjunto de fios torcidos ou de tiras torcidas (multifilamentos), e a partir 
destes fabricar o geotêxtil. 

Como existem duas estruturas principais de geotêxteis, a tecida e a não tecida, 
logo a técnica de fabrico de cada uma é diferente. 
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Na estrutura tecida, os fios ou as fitas são entrelaçados ortogonalmente num tear, 
formando uma estrutura planar, com poucos milímetros de espessura e uma distribuição 
relativamente regular dos poros. 

Figura 3.12 - Estrutura de um geotêxtil tecido [Lopes, 1998] 

Na estrutura não tecida, os componentes são dispostos aleatoriamente numa 
trama com espessura ligeiramente superior ao produto final, obtendo-se uma estrutura 
planar com uma distribuição aleatória de poros. Neste caso, a consolidação entre os 
vários componentes na trama pode ser efectuada por processos mecânicos, quando a 
trama solta é passada sob milhares de agulhas que a penetram completamente, 
arrastando consigo alguns filamentos e entrelaçando-os com outros; térmicos, quando 
esta é conseguida por aquecimento, a fusão parcial dos componentes constituídos por 
mais do que um tipo de polímero com diferentes pontos de fusão, permite a sua ligação 
nos pontos de contacto; químicos, quando esta é conseguida por adição de um ligante 
químico, como por exemplo resina sintética [Lopes, 1998]. 

Os geotêxteis não tecidos são manufacturados por processos mais modernos do 
que os processos de fabrico dos geotêxteis tecidos. 

Figura 3.13 - Estrutura de um geotêxtil não tecido [Lopes, 1998] 

3.2.4 - Durabilidade dos materiais geossintéticos 

A grande reserva que se coloca relativamente à utilização de materiais 
geossintéticos em obras de carácter geotécnico está relacionada com a durabilidade 
destes materiais. Apesar de estar comprovado que especialmente nos países mais 
desenvolvidos, em que a mão de obra é mais dispendiosa, que o emprego destes 
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materiais pode proporcionar uma diminuição do custo da obra na ordem de 50%, a 
utilização destes materiais depara com resistências por parte dos donos das obras e 
projectistas, que assentam as suas críticas especialmente na manutenção das 
características e propriedades destes materiais ao longo do tempo. A alteração das suas 
características pode ser provocada pela deterioração durante as operações de transporte, 
manuseamento e colocação na obra, ou da degradação química e/ou biológica. 

Apesar dos processos de degradação serem normalmente tratados em separado, 

muitos deles estão intimamente relacionados e ocorrem em simultâneo. 

3.2.4.1 - Degradação foto-oxidativa 

Uma vez que os comprimentos de onda das radiações solares que atingem a 
superfície terrestre são na sua maioria superiores a 300 nm, existe uma limitação na 
agressividade da radiação solar sobre os polímeros. 

Desde que as ligações C-C; C-O; C-H e C-Cl absorvam radiação de 
comprimentos de onda inferiores a 200 nm, polímeros que possuam estas ligações 
deveriam ser fotoliticamente estáveis, e seriam somente decompostos por radiação UV 
de pequeno comprimento de onda. No entanto, na prática todos os polímeros são 
sensíveis à radiação de comprimento de onda superior a 200 nm, incluindo a radiação 
solar (X > 290 nm), uma vez que esta possui ainda energia suficiente para quebrar a 
maior parte das ligações químicas presentes nas macromoléculas dos polímeros. Tal 
facto, é devido aos grupos carbonilo e às ligações duplas dos alcenos incorporados no 
polímero a partir de processos de oxidação indesejáveis ocorridos durante a síntese, 
processamento e armazenagem. Assim, embora esta radiação não tenha energia 
suficiente para provocar rotura das ligações químicas, induz um aumento de temperatura 
que pode favorecer e acelerar as reacções químicas que ocorrem durante a degradação. 

Também a fotólise do polímero é, além do mais, aumentada por aditivos e 
impurezas que também podem absorver radiação mais efectiva que o polímero sozinho. 

Assim sendo, deve-se evitar que o material geossintético fique exposto à luz 
solar, devendo ser envolvido por revestimentos opacos, sendo armazenado em estaleiro 
ao abrigo da luz, e aplicado o mais rapidamente possível [Lazár et ai, 1989; Lopes, 
1998]. 
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3.2.4.2 - Degradação termo-oxidativa 

O efeito combinado do calor e oxigénio num polímero e a degradação foto-
oxidativa são os processos mais frequentes a que os polímeros comuns estão sujeitos. 

Na presença de oxigénio, a temperatura de decomposição da maioria dos 
polímeros diminui consideravelmente; a intensidade deste tipo de degradação depende, 
naturalmente, da concentração de oxigénio em contacto com o polímero. 

Sendo pouco provável o ataque directo da molécula de oxigénio às ligações C-C 
e C-H, a degradação é controlada pela presença de hidroperóxidos, que são formados 
aquando da síntese e processamento do polímero na presença de oxigénio. Assim sendo, 
a decomposição dos hidroperóxidos controlará a fragmentação do polímero. 

Alguns iões metálicos presentes em quantidades vestígiais em praticamente 
todos os sistemas poliméricos podem influenciar consideravelmente a oxidação do 
polímero. 

ROOH + Mn+ -> RO' + M<n+1)+ HO" 
ROOH + M(n+1)+ -> ROO' + Mn+ + H+ 

Os iões alumínio, zinco e vanádio diminuem a velocidade de oxidação [Lazár et 
ai, 1989]. 

3.2.4.3 - Degradação mecano-química 

A aplicação de energia mecânica a um polímero, durante a sua moldagem, 
conduz à localização de tensões em certas ligações, aumentando a sua tendência a sofrer 
rotura. As subsequentes reacções com o oxigénio ou mesmo com o meio circundante, 
que dependem da temperatura e das condições de difusão, podem exercer um efeito 
considerável nas propriedades do polímero obtido. 

A cisão das ligações pode ocorrer no interior da cadeia, por exemplo os 
polímeros formados a partir de hidrocarbonetos podem sofrer roturas homoliticamente: 

-CH2CH2CH2 - -+ -CH2CH2. + .CH2 -
enquanto que os polímeros inorgânicos, como os silicatos e os abestos, os polímeros que 
contêm heteroátomos na cadeia principal, como é o caso das proteínas e dos 
polissacarídeos, podem sofrer fissão com a formação de iões poliméricos. 
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A eficiência da cisão da cadeia por energia mecânica é relativamente baixa e 

depende da capacidade de relaxamento do polímero e/ou da fluência entre as cadeias 

poliméricas [Lazár et ai, 1989]. 

3.2.4.4 - Degradação pelo ozono 

A fotólise de poluentes atmosféricos, nomeadamente óxidos de azoto pela 

radiação solar, pode provocar um aumento da concentração de ozono, em certas áreas 

urbanas e ser a causa de reacções indesejáveis ocorrendo não só em polímeros 

sintéticos, mas também em biopolímeros. 

N02 + hv-*NO + 0 

O + 02 -> 03 

O ozono reage com praticamente todos os materiais orgânicos, e apesar da 

velocidade de reacção com os alcanos ser em várias ordens de grandeza inferior à dos 

alcenos, o ozono pode induzir a oxidação em tal extensão que o seu efeito pode-se 

tornar significativo. 

PH + 03 -> PO* + H02* 

PH + 03 -» P* + HO' + 02 

O efeito degradativo do ozono também deve ser considerado em testes foto-

oxidativos acelerados, porque a concentração de ozono pode ser muito elevada próximo 

da fonte de radiação UV, podendo desempenhar um papel de potencial iniciador da 

oxidação [Lazár et ai, 1989]. 

3.2.4.5 - Degradação iónica 

A existência de heteroátomos na cadeia principal ou nos grupos laterais do 
polímero, e o consequente aumento da diferença de electronegatividade entre estes 
átomos, conduz a um aumento da natureza polar das ligações envolvidas. Assim, este 
tipo de degradação é mais provável em polímeros com grupos éster ou éter, do que em 
polímeros que apresentem grupos imidas ou amidas, com ligações C-N ou C-halogéneo 
em grupos laterais da cadeia principal. 

Mestrado em Química para o Ensino Maria Fernanda Andrade Resende 77 



3. Estágio num Laboratório de Investigação 

O grupo éster sofre hidrólise mais rapidamente que o grupo amida, e a 
velocidade da reacção depende da blindagem estérica da ligação, da repulsão 
electrostática de iões adjacentes, bem como de parâmetros físicos, tais como a tendência 
de turgescência do material polimérico com solventes polares, e a possibilidade de 
ocorrer transporte iónico através do polímero. 

A hidrólise catalítica ácida inicia-se com o ataque do protão ao grupo éster ou 

amida, e o catião intermediário sofre cisão a. 

A hidrólise alcalina é iniciada por reacção de um hidróxido com um átomo de C 
do grupo carboxilo, e o anião formado sofre cisão na posição p. A degradação 
hidrolítica tem um caracter estatístico se todos os potenciais de hidrólise forem 
equivalentes, mas ocorre como despolimerização se o ataque nucleófílo primário 
ocorrer nos grupos terminais do polímero [Lazár et ai, 1989]. 

3.2.4.6 - Degradação biológica 

Para se proceder ao estudo da degradação biológica de polímeros sintéticos, 
deve-se ter em consideração a fisiologia, a bioquímica e a genética dos microrganismos, 
uma vez que as enzimas produzidas por estes podem ser capazes apenas de degradar 
parcialmente o polímero, ou então o seu efeito pode ocorrer somente após a degradação 
foto-química. No caso da biodegradação de polímeros enterrados no solo, grupos 
particulares de microrganismos podem degradar somente parte da cadeia polimérica. 

A biodegrabilidade de polímeros é extremamente limitada pelo tamanho 
molecular. A velocidade de biodegradação dos alcanos de baixa massa molecular é 
maior que a dos polialcenos. Moléculas ramificadas são menos susceptíveis ao ataque 
microbial que as lineares. Em polímeros de hidrocarbonetos, os grupos terminais são 
mais biossusceptíveis que os outros, enquanto que em polímeros de heteroátomos o 
ataque bioquímico é também possível no interior da cadeia. 

A estrutura supermolecular de alguns polímeros e o alinhamento compacto dos 
polímeros semicristalinos impedem a penetração das enzimas para os centros 
biossusceptíveis, dificultando deste modo a sua degradação. 

Os polímeros mais resistentes ao ataque biológico são o politetrafluoretileno, 
policloreto de vinilo, polipropileno, poli(feniloxido), poliestireno, poliformaldeído, 
poli(metilmetacrilato), poli(etilenotetraftalato) e as poliamidas [Lazár et ai, 1989]. 
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Estudos efectuados apontam para uma boa resistência biológica dos polímeros 

mais comuns no fabrico de materiais geossintéticos, pelo facto, de os microrganismos 

consumirem somente as fracções poliméricas de muito baixa massa molecular, o que 

conduz a que as propriedades do material geossintético não sejam praticamente 

afectadas [Lopes, 1998]. 

3.2.4.7 - Acção dos Ácidos, Bases e Solventes 

Os ácidos, bases e solventes são agentes químicos de degradação susceptíveis de 

estar presentes quando os materiais geossintéticos se encontram incorporados nos 

maciços terrosos. Na tabela 3.8 sintetiza-se a acção dos ácidos, bases e solventes sobre 

os polímeros considerados. 

Tabela 3.8 - Resistência química de alguns polímeros [Lopes, 1998] 

POLÍMERO ÁCIDOS BASES SOLVENTES POLÍMERO 
Fracos Fortes Fracas Fortes 

SOLVENTES 

Polietileno N SO N N a) b) 

Polipropileno N SO N N a) 

Poliamida S s N N Pouco sensível; b) 

Poliéster N s N S Pouco sensível 
N - Não há ataaue a) Solúvel em so ventes aromáticc )S 

S - Há ataque 
SO - Há ataque por ácidos oxidantes 

b) Solúvel em solventes clorados 

Em geral, os polietilenos são bastantes inertes, sendo somente atacados por 
ácidos fortes oxidantes, apresentam boa resistência aos solventes orgânicos, à excepção 
dos solventes clorados e aromáticos. A resistência dos polipropilenos aos ácidos e bases 
é semelhante à dos polietilenos, no entanto, a resistência aos solventes é superior, tendo 
somente pouca resistência aos solventes aromáticos. As poliamidas são atacadas por 
ácidos, resistem às bases e aos solventes usuais à excepção dos solventes clorados. Os 
poliésteres, apresentam boa resistência aos ácidos e bases fracos, mas são atacados por 
ácidos e bases fortes, sendo pouco sensíveis aos solventes [Lopes, 1998]. 
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3.3 - Características Mecânicas dos Materiais Geossintéticos 

3.3.1 - Introdução 

O comportamento mecânico de um material geossintético é função de um grande 
conjunto de factores, entre os quais se destacam o nível de tensão a que o produto está 
sujeito, a temperatura, o tempo, mas fundamentalmente a natureza do polímero 
constituinte, e a estrutura do material geossintético. 

Assim, analisar-se-á em separado o comportamento mecânico dos materiais 
geossintéticos e dos seus filamentos constituintes a curto e a longo prazo. 

3.3.2 - Estrutura dos filamentos poliméricos 

A estrutura dos filamentos poliméricos usados no fabrico de materiais 

geossintéticos é constituída por duas fases, uma amorfa e uma cristalina, dispostas 

alternadamente entre si. 
Fibrila 

Região Amorfa 

n . g m o Cristalina 

Figura 3.14 - Modelo físico da estrutura bifásica de um filamento [Lopes, 1998] 
A percentagem de regiões cristalinas nos poliésteres é de cerca de 30 a 40%, nas 

poliamidas de 50%, nos polipropilenos de 70 a 80% e nos polietilenos de 75 a 85%. 

3.3.2.1 - Comportamento a curto prazo 

Se o filamento polimérico que constitui o material geossintético fosse 
constituído por uma única cadeia polimérica alongada, a sua resistência seria controlada 
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pelas ligações químicas. A energia destas ligações é 83,1 kcal.mol" (C-C), 
69,7 kcal.mol"1 (C-N) e 84,0 kcal.mol"1 (C-O), para poliolefínas, poliamidas e 
poliésteres, respectivamente. 

Como os filamentos são constituídos por várias cadeias poliméricas, a sua rotura 
ocorre por deslizamento, e consequente separação das cadeias, o que faz com que 
existam mais quebras de forças coesivas intermoleculares que propriamente quebra de 
ligações covalentes da cadeia principal. 

Assim sendo, a resistência dos componentes aumenta com a cristalinidade, já 
que esta implica um maior alinhamento das cadeias e um maior número de interacções 
efectivas entre as cadeias adjacentes. Estas forças coesivas podem ser ligações de 
hidrogénio como é o caso dos poliésteres, ou forças de Van der Waals para os 
polipropilenos e polietilenos. 

O efeito da temperatura na resistência dos filamentos, pode ser interpretado com 
base na estabilidade térmica das forças coesivas intermoleculares. Assim, a rigidez das 
cadeias dos poliésteres mantém-se mesmo para temperaturas elevadas, as ligações de 
hidrogénio são mais resistentes ao aumento da temperatura do que as forças de Van der 
Waals dos polietilenos e polipropilenos. No entanto, verifica-se que um aumento da 
temperatura conduz à diminuição da resistência do filamento. 

3.3.2.2 - Comportamento a longo prazo 

O comportamento a longo prazo dos filamentos é devido a rearranjos e 
deslocamentos relativos entre as diversas cadeias poliméricas, para os quais contribuem 
fundamentalmente a estrutura molecular do filamento e a intensidade das forças 
coesivas intermoleculares. 

Para os polietilenos e polipropilenos, a existência de uma estrutura molecular 
simples e de forças coesivas intermoleculares fracas, faz com que a fluência ocorra por 
deslizamento relativo das cadeias moleculares nas regiões cristalinas. Para os poliésteres 
e poliamidas de complexa estrutura molecular e de fortes forças coesivas 
intermoleculares, dificilmente o deslizamento ocorre nas regiões cristalinas, ocorrendo 
normalmente, a fluência por quebra das cadeias na interface das regiões cristalinas e 
amorfas. 
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Assim, os polímeros mais resistentes à fluência são os poliésteres, seguidos das 
poliamidas, polipropilenos e polietilenos. 

3.3.3 - Comportamento mecânico dos materiais geossintéticos 

A deformação total de um material geossintético, pode ser devida à deformação 
dos componentes, ou provocada pela deformação estrutural. Por exemplo, a elevada 
rigidez estrutural dos geotêxteis tecidos e das geogrelhas, faz com que a deformação 
total seja controlada principalmente pela deformação dos componentes poliméricos, 
enquanto que nos geotêxteis não tecidos, é a deformação estrutural que controla a 
deformação total. 

3.3.3.1 - Comportamento a curto prazo 

O comportamento dos materiais geossintéticos a curto prazo é quase 
exclusivamente determinado pela deformação das regiões amorfas. 

Para além, do polímero constituinte e da estrutura outros parâmetros podem 
influenciar o comportamento mecânico do material geossintético, como por exemplo o 
processo de fabrico, tipo de ligação, etc.. 

3.3.3.2 - Comportamento a longo prazo 

No que concerne ao comportamento dos materiais geossintéticos a longo prazo 
as regiões cristalinas podem igualmente desempenhar um papel importante. 

As regiões onde não se fazem sentir de forma significativa as forças 
intermoleculares são as primeiras a sofrer fluência, ao passo que a presença de forças de 
coesão fortes, que estão associadas a compostos com elevadas massa moleculares, leva 
à rotura por quebra das cadeias na interface das regiões amorfa/cristalina [Lopes, 1998]. 
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3.3.4 - Ensaios a materiais geossintéticos 

A escolha de um determinado material geossintético para ser aplicado numa 
certa obra de carácter geotécnico, faz-se mediante a quantificação, através de ensaios, 
das propriedades relevantes associadas às funções que esse material deve desempenhar 
durante o tempo de vida da obra. [Allcock et ai, 1981; Lopes, 1998]. 

Os ensaios são efectuados regularmente nos estaleiros das obras ou em 
laboratórios, devendo obedecer à seguintes condições: facilidade, economia e rapidez de 
execução; reprodutibilidade dos resultados; correlação razoável com as características 
que se exigem ao material [Lopes, 1998]. 

3.3.4.1- Ensaios mecânicos 

Enquanto os químicos normalmente pretendem compreender as propriedades 
físicas dos materiais em termos moleculares, por exemplo em termos da forma 
molecular, mobilidade conformacional, forças de empacotamento do cristal e energias 
de ligação, os engenheiros estão mais interessados numa outra questão: quais são as 
propriedades especiais que o material possui a favor da sua utilização para uma dada 
aplicação? 

Apesar dos avanços dos últimos anos no domínio da física e da química dos 
polímeros, as propriedades mecânicas ainda não podem ser previstas a partir da 
estrutura molecular do polímero, excepto em poucos casos. Assim sendo, os testes 
mecânicos são o único método para a obtenção de informação dos novos polímeros. 

Estes testes são realizados periodicamente em laboratórios, e devido ao facto da 
grande maioria destes testes provocarem a destruição da amostra, e não terem um 
elevado grau de reprodutibilidade, há a necessidade de se efectuar múltiplos testes em 
amostras similares para que se possam obter resultados válidos [Allcock et ai, 1981]. 

Assim, no que concerne às propriedades mecânicas é normal controlar: 
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• Comportamento carga-deformação 

No ensaio correntemente designado por ensaio de tracção, é estudado o 
comportamento carga-deformação do material geossintético a curto prazo, para uma 
dada temperatura e humidade atmosférica [Lopes, 1998]. 

Como o comportamento carga-deformação da maioria dos materiais depende do 
tempo, a velocidade a que a carga é aplicada deve ser tida em conta. Por exemplo, uma 
força de tracção súbita e abrupta pode causar a rotura da fibra, mas a mesma força 
aplicada lentamente pode provocar uma insignificante elongação da fibra e uma elevada 
resistência à rotura. 

Na prática para se efectuar as experiências de carga-deformação, é aplicada à 
amostra uma força mecânica de intensidade conhecida, e o material de teste alonga-se 
ou quebra na zona central. 

A razão carga/deformação é uma medida da rigidez, isto é, um polímero rijo 
produz uma pequena variação da elongação com a carga aplicada. Um polímero mole, 
como um elastómero, varia consideravelmente nas mesmas condições. 

Os dados encontram-se normalmente em gráfico, como é o caso da figura 3.15. 

t 
! 

Defbnnaçlo » 

Figura 3.15 - Curva carga-deformação de um material termoplástico 
[Allcockeía/., 1981] 

Para se avaliar a carga máxima e deformação na rotura, faz-se a associação entre 

provetes degradados e provetes de controlo, pelo que a avaliação da força máxima - R F 

- é dada por: 

RF=[Fe/Fc]X100 

Ponto de 
rotura 
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Em que: 
Fe - média da força máxima na rotura dos provetes expostos 
Fc - média da força máxima na rotura dos provetes de controlo 

A resistência à tracção não fornece parâmetros adequados para a previsão do 
comportamento do material geossintético a longo prazo. Esta é feita com base em 
ensaios de fluência, em que se mede a deformação do material geossintético ao longo do 
tempo sob a acção de uma força constante e para uma dada temperatura, ou com base 
em ensaios de relaxação em que se mede a variação da força ao longo do tempo 
correspondente a uma determinada deformação e para uma dada temperatura. 

O ensaio de relaxação é menos utilizado que o ensaio de fluência, em virtude do 
fenómeno ser menos corrente nos materiais geossintéticos, e também pelo facto da sua 
maior dificuldade de realização e interpretação [Lopes, 1998]. 

• Resistência ao rasgamento 

Este ensaio é utilizado não só para controlo de qualidade, mas também para 
definir a resistência do material durante as operações de transporte, manuseamento e 
colocação em obra, e para definição da resistência à penetração do agregado, 
especialmente quando o material geossintético exerce a função de separação [Lopes, 
1998]. 

• Resistência ao punçoamento dinâmico 

Este ensaio é particularmente adequado quando, quer o material que vai ser 
colocado sobre o material geossintético, quer o material adjacente é muito anguloso 
[Lopes, 1998]. 

• Resistência da interface solo-geossintético 

A realização deste ensaio depende do movimento relativo esperado entre o solo 
e o material geossintético, na estrutura a considerar, assim, este ensaio é aconselhado 
quando o material geossintético funciona como reforço, bem como, para controlo de 
qualidade e para comparação de diferentes materiais geossintéticos [Lopes, 1998]. 
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3.4 - Parte Experimental 

3.4.1 - Especificação do material geossintético, reagentes e instrumentação 

Material Geossintético 

As características (fornecidas pelo fabricante) do material geossintético 
(geotêxtil não tecido) utilizado neste trabalho encontram-se discriminadas na tabela 3.9. 

Tabela 3.9 - Características do material geossintético utilizado 
Características do geotêxtil não tecido utilizado 

Tipo de fibra 100% polipropileno de filamentos 
contínuos 

Força máxima na rotura DF /DPF (kN.m"1) 
Tolerância (%) 

42/42 
- 10 

Elongação máxima DF / DPF (%) 
Tolerância (%) 

95/80 
+/-.23 

Resistência química (%) 
[EN 14030, Método A] 

>80 

Resistência microbiológica (%) 
[EN 1225] 

>98 

Reagentes 

Os reagentes utilizados neste trabalho foram de qualidade pro-analysis e 

encontram-se discriminados na tabela 3.10. 

Tabela 3.10 - Reagentes utilizados 
Reagentes Marca 

Acido sulfúrico Merck 
Hidróxido de sódio Merck 

Carbonato de cálcio Merck 

Ácido acético Pronalab 
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Instrumentação 

Os instrumentos utilizados neste trabalho encontram-se discriminados na tabela 

3.11. 

Tabela 3.11 - Instrumentos utilizados 

Instrumento Marca 

Balança 
Banho termostatizado 
Aparelho de tracção 

Mettler-AE50 
GFL-1003 

LLOYD - LR 50K 

3.4.2 - Ensaio de resistência a líquidos 

Este ensaio teve como objectivo a avaliação da resistência do material geotêxtil 
não tecido a certos agentes degradativos. Neste trabalho os agentes degradativos foram 
o ácido sulfúrico e o hidróxido de cálcio. 

Para a realização destes ensaios, foi seguida a norma EN 14030 datada de 2001. 
De acordo com a referida norma, o Método A refere-se à exposição a soluções ácidas e 
o Método B refere-se a soluções básicas. Assim, utilizou-se um banho termostatizado 
fechado a fim de evitar a evolução de compostos voláteis. No interior do banho 
termostatizado foi colocado um recipiente de aço inoxidável, pelo que a temperatura da 
solução dentro do recipiente era mantida à custa do equilíbrio térmico com a água 
exterior colocada no banho termostatizado. O banho termostatizado não possuía um 
sistema de agitação para a homogeneização da solução. 

Os provetes foram suspensos numa grelha de aço inoxidável, de modo a ficarem 
completamente imersos na solução do agente degradativo. Foi mantida uma distância de 
um centímetro entre os provetes; entre os provetes e a superfície da solução do agente 
degradativo, e entre os provetes e as paredes do recipiente. 

Cada ensaio estava dividido em duas fases: a primeira fase correspondente à 
exposição dos provetes à degradação em meio ácido/alcalino, durante três dias, e à 
temperatura de 60°C; a outra correspondente à exposição dos provetes de controlo 
(brancos) durante uma hora em água desmineralizada e à mesma temperatura. 
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Tabela 3.12 - Condições experimentais de degradação 
Condições experimentais 

Agente degradativo H2S04 (0,025 mol.L"1) Agente degradativo 

Ca(HO)2 (2,5 g.1/1) 

Tempo de exposição 3 dias 

Temperatura 60 ± 1 °C 

Após o período de imersão, todos os provetes foram lavados de modo a remover 
quaisquer soluções ácidas ou alcalinas remanescentes, tal como é indicado na tabela 
3.13. 

Tabela 3.13 - Passos da lavagem de provetes 
Passos da lavagem Remoção de ácido 

sulfúrico 
Remoção de hidróxido de 

cálcio 
1 Agua desmineralizada 

2 Carbonato de sódio 
(0,01 mol.L"1) 

Acido acético 
(3% m/m) 

3 Água desmineralizada 

Os reagentes utilizados no segundo passo de lavagem são adequados à lavagem 
dos materiais geossintéticos, devido ao facto de possuírem propriedades ácido-base 
fracas, isto é, eliminarem o agente degradativo sem atacarem de modo significativo o 
material geossintético. 

A água utilizada quer na preparação das soluções, quer na lavagem dos 
espécimes era desmineralizada. 

Todos os espécimes foram secos por um período de sete dias em local seco e ao 
abrigo da luz. 

Desvios à norma 

A solução de hidróxido de cálcio foi agitada uma vez por dia, em vez de estar 
sujeita a agitação contínua, conforme era requerido na norma. Para tal utilizou-se uma 
vareta de vidro, por ser um material inerte. 
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3.4.3 - Ensaio de resistência à tracção-elongação 

O efeito da exposição aos meios ácido e alcalino no comportamento mecânico a 
curto prazo dos geotêxteis, foi avaliado recorrendo a ensaios de tracção realizados na 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, de acordo com a norma 
EN 29073-3. 

Segundo a norma, o provete é traccionado por aplicação de uma força que 
provoca uma razão de deformação constante. 

Na tabela 3.14 indicam-se as condições experimentais em que este ensaio foi 
realizado. 

Tabela 3.14 - Condições experimentais dos ensaios de tracção (EN 29073-3) 

Condições experimentais 

Comprimento espécime (entre garras) 200 mm 
Largura do espécime 50 mm 
Velocidade 100 mm.min'1 

Temperatura 20 ±2 °C 
Humidade relativa 65 ± 5 % 

(a) (b) (c) 
Figura 3.16 - Fotografias dos ensaios de tracção do geotêxtil 

(a) antes; (b) durante; (c) depois 
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3.5 - Resultados Experimentais 

3.5.1 - Controlo 

Tabela 3.15 - Análise do material geotêxtil (controlo) cujo corte é a direcção de fabrico (DF) 

Provete Fm(N) Res. Rot. (N.m1) Ext. (%) 
1 2623,0 52460 79,6 
2 2392,0 47840 76,1 
3 2141,0 42820 70,0 
4 2562,0 51230 74,4 

Média 2429,5 48588 75,0 

Tabela 3.16 - Análise do material geotêxtil (controlo) cujo corte é a direcção perpendicular à de 
fabrico (DPF) 

Provete Fm(N) Res. Rot. (N.m1) Ext. (%) 
1 2298,0 45960 66,2 
2 2231,0 44630 62,2 
3 2164,0 43280 99,5 
4 2098,0 41960 60,8 

Média 2197,8 43958 72,2 

Não se verificaram alterações na tonalidade nem no tacto do material geotêxtil 

não tecido. A solução no final do ensaio permaneceu límpida. 
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3.5.2 - Degradação do geotêxtil não tecido em meio ácido 

Tabela 3.17 - Análise do material geotêxtil (em meio ácido) cujo corte é a direcção de fabrico 
(DF) 

Provete Fm(N) Res. Rot.(N.m1) Ext. (%) RF (%) 
1 2072,0 41450 68,6 

89,8 
2 2172,0 43450 68,0 

89,8 3 2442,0 48840 73,2 89,8 

4 2046,0 40930 70,0 

89,8 

Média 2183,0 43667 70,0 

89,8 

Tabela 3.18 - Análise do material geotêxtil (em meio ácido) cujo corte é a direcção 
perpendicular à de fabrico (DPF) 

Provete Fm(N) Res. Rot. (N.m"1) Ext. (%) RF (%) 
1 1901,0 38820 49,9 

83,9 
2 1561,0 31210 45,3 

83,9 3 2166,0 43330 52,2 83,9 

4 1746,0 34930 46,6 

83,9 

Média 1843,5 37072 48,5 

83,9 

Não se verificaram alterações na tonalidade nem no tacto do material geotêxtil 

não tecido. A solução no final do ensaio permaneceu límpida. 
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3.5.3 - Degradação do geotêxtil não tecido em meio alcalino 

Tabela 3.19 - Análise do material geotêxtil (em meio alcalino) cujo corte é a direcção de 
fabrico (DF) 

Provete F,n(N) Res. Rot. (N.m"1) Ext. (%) R F(%) 
1 2284,0 45680 81,8 

89,5 

2 2162,0 43240 79,4 

89,5 
3 2221,0 44420 71,0 

89,5 4 2187,0 43740 65,7 89,5 

5 2015,0 40300 71,1 

89,5 

Média 2173,8 43476 73,8 

89,5 

Tabela 3.20 - Análise do material geotêxtil (em meio alcalino) cujo corte é a direcção 
perpendicular à de fabrico (DPF) 

Provete Fm(N) Res. Rot. (N.m1) Ext. (%) RF(%) 
1 2070,0 41400 65,8 

90,8 

2 2050,0 41000 56,6 

90,8 
3 1810,0 36210 51,6 

90,8 4 2012,0 40230 65,6 90,8 

5 2040,0 40810 58,2 

90,8 

Média 1996,4 39930 59,6 

90,8 

Após o ensaio os provetes apresentavam-se mais duros. A solução permaneceu 

saturada de hidróxido de cálcio. 
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3.6 - Análise de Resultados e Conclusões 

A exposição do material geotêxtil não tecido aos meios ácido e alcalino (nas 
condições descritas na tabela 3.12), não originou alterações no material detectáveis a 
olho nu. A análise por microscopia electrónica de varrimento confirmou a inexistência 
de alterações relevantes no material após a exposição deste às soluções ácida e básica. 

(a) (b) (c) 
Figura 3.17 - Fotografias de microscopia electrónica de varrimento 

(a)20x;(b) 100x;(c) lOOOx 

As variações de massa dos provetes antes e após os ensaios foram nulas. 
Somente ocorreu uma diminuição do comprimento do provetes cujo corte é a direcção 
de fabrico, quando estes foram sujeitos à degradação em meio alcalino, havendo uma 
diminuição de cerca de 7 mm. 

Os resultados obtidos para as propriedades mecânicas do material geotêxtil não 
tecido determinadas, força máxima encontram-se ilustrados na figura 3.18. 

o u. 
5, 1500 

■ Controlo 
■ Meio Ácido 
n Meio Alcalino 

DF DPF 

Figura 3.18 - Força máxima para o geotêxtil 
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A forma das curvas médias força-extensão, para o material geotêxtil não tecido 
cujo corte é a direcção e fabrico, e para o material geotêxtil cujo corte é a direcção 
perpendicular ao fabrico, encontram-se ilustradas nas figuras 3.19 e 3.20, 
respectivamente. 

Gtotéitll ■ Dlraccao dt fabrico 

20 EN14030-MWA EN 14030-HKIB ■ 

Extensão (%) 

N 14030-ConWO 70 

Figura 3.19 - Forma das curvas força-extensão para o geotêxtil cujo corte é a direcção de 
fabrico 

GaoMMjl - Dlracçlo perpendicular ao fabrico 

EN 14030-M«A-

E«umtol» 

-EN14300-M«B ' ■EN 14030 - Cor*oK> 

Figura 3.20 - Forma das curvas força-extensão para o geotêxtil cujo corte é a direcção 
perpendicular ao fabrico 

Mestrado em Química para o Ensino Maria Fernanda Andrade Resende 94 



3. Estágio num Laboratório de Investigação 

A exposição do material geotêxtil não tecido às soluções ácida e básica não 
originou uma diminuição significativa da sua resistência. A força máxima e a forma das 
curvas de força-extensão não sofreram alterações em consequência da imersão do 
material geotêxtil não tecido aos meios ácido e básico. A resistência observada do 
material geotêxtil não tecido à exposição às soluções ácida e básica (seguindo as linhas 
de orientação da norma EN 14030) era esperada, uma vez que o material geotêxtil não 
tecido para ser comercializado com a marca CE, (como é o caso), tem de respeitar os 
requisitos correspondentes. 
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4 - "A Problemática dos Resíduos 

Sólidos Urbanos" 

numa Turma do 

8o Ano de Escolaridade -

- Tema para Projectos 
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4. A Problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos numa Turma do 8o ano de Escolaridade 

4 - "A Problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos" numa 
Turma do 8o Ano de Escolaridade - Tema para Projectos 

4.1 - Metodologia 

4.1.1 - Objectivos 

Definiram-se como objectivos do presente estudo os seguintes: 

- Utilizar "A problemática dos resíduos sólidos urbanos" como tema para o 
desenvolvimento de projectos. 

- Avaliar as aprendizagens dos alunos resultantes do seu envolvimento nos 
projectos. 

- Apreciar a utilidade dos "mind maps" como recurso didáctico. 
- Contribuir para a Educação para o Ambiente. 

4.1.2 - Amostra 

Seleccionou-se como amostra uma turma do 8o ano de escolaridade, da Escola 
Básica 2,3 de Rio Tinto, cujos alunos tinham idades compreendidas entre 12 e 14 anos. 

Ao longo das diferentes etapas os alunos trabalharam em grupo. Os grupos não 
foram formados especificamente para este estudo, mas consideraram-se os grupos já 
existentes e que tinham sido constituídos no início do ano lectivo. A formação de 
grupos de trabalho habitualmente ocorre nessa altura, e são os alunos quem escolhem os 
colegas com quem preferem trabalhar. Procede-se deste modo pois pretende-se que os 
alunos se sintam confortáveis no grupo. 

Na tabela 4.1 apresenta-se a composição dos grupos de trabalho. 
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Tabela 4.1 - Composição dos grupos de trabalho 
Número total de alunos Grupos Número de alunos 

18 

Gl 4 

18 
G2 4 

18 G3 5 18 
G4 5 

4.1.3 - Selecção e descrição da metodologia utilizada 

As técnicas de investigação mais utilizadas em educação para identificar as 
ideias dos alunos são as entrevistas e os questionários. 

Piaget nos anos vinte foi quem primeiro utilizou a entrevista clínica para obter 
informações na pesquisa sobre aprendizagem, utilizando-a para descrever 
procedimentos mentais [Piaget, 1926, 1929]. Posteriormente as entrevistas clínicas 
foram utilizadas na investigação das ideias dos indivíduos acerca de qualquer conteúdo. 

Esta técnica de investigação presume que as respostas dos entrevistados 
reflectem as suas ideias naquele momento e naquela específica situação. O entrevistado 
é encorajado a falar abertamente dando respostas a questões colocadas oralmente 
(podendo envolver tarefas experimentais), enquanto o entrevistador vai confirmando o 
raciocínio do entrevistado. 

A entrevista pode ser conduzida de diferentes maneiras, podendo ser classificada 
da seguinte forma: 
■ Entrevista não estruturada - o entrevistador segue a resposta do entrevistado de 

modo a que o estímulo inicial se torna quase irrelevante. A entrevista não possui 
estrutura nem conteúdo definido à partida. 

■ Entrevista semiestruturada - o entrevistador segue as respostas do entrevistado de 
modo a clarificar as ideias que este apresenta, no que concerne a um determinado 
conteúdo definido à partida. 

■ Entrevista estruturada - O entrevistador prepara as questões, e estas são colocadas 
pela mesma ordem e formuladas do mesmo modo a todos os entrevistados. 

A técnica da entrevista apresenta várias vantagens: o entrevistado tem todas as 
oportunidades para expor o seu raciocínio; é adaptável ao entrevistado; o entrevistado 
pode utilizar representações diagramáticas; pode obter-se informação relevante acerca 
do significado das palavras; o entrevistado não pode ignorar questões; e, no caso da 
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entrevista ser gravada, o entrevistador não tem de fazer anotações, aumentando o seu 
rigor. 

Como desvantagens da técnica da entrevista apontam-se as seguintes: depende 
da capacidade do entrevistador na orientação da entrevista; depende da capacidade do 
entrevistador de inferir a ideia que está subjacente ao que o entrevistado diz; é uma 
técnica morosa e difícil de ser utilizada pelos professores no quotidiano da sua prática 
pedagógica; a amostra tem de ser pequena devido à morosidade da técnica; a análise de 
dados é subjectiva e demorada; a ordem de colocação das questões pode influenciar os 
resultados [Pines et ai, 1978]. 

Relativamente à técnica dos questionários, são colocadas questões, e 
dependendo do tipo de respostas permitidas, os questionários podem ser classificados 
em vários tipos: 

■ Questionários fechados - nestes questionários os inquiridos não podem 
apresentar justificações para as suas respostas, nem expressar as suas próprias 
explicações. Existem várias tipologias para este tipo de questionários: i) 
questionários em que os inquiridos têm de classificar as afirmações que lhes são 
apresentadas como sendo verdadeiras ou falsas (questionário tipo 
verdadeiro/falso); ii) questionários em que os inquiridos têm que escolher qual a 
afirmação que consideram correcta ou falsa (questionário tipo escolha múltipla); 
iii) questionários em que os inquiridos têm de ordenar objectos (objecto é aqui 
utilizado no sentido lato, podendo ser pessoas, opiniões, situações, etc.), atribuir 
notas, constituir categorias, estabelecer correspondências. 

Vantagens dos questionários fechados: permitem obter uma grande variedade de 
comportamentos de um mesmo inquirido; os resultados podem ser tratados 
quantitativamente; e pode ser utilizado pelos professores no quotidiano da sua prática 
pedagógica. 

Desvantagens dos questionários fechados: a interpretação das questões pelo 
inquirido depende do uso de linguagem devido à possibilidade de leitura múltipla de 
uma mensagem, e não é possível aos inquiridos dar respostas que não estejam 
contempladas no questionário. 

■ Questionários abertos - permitem que os inquiridos dêem explicações 
livremente, acerca das questões colocadas. 
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Vantagens dos questionários abertos: podem ser administrados pelos professores 
no quotidiano da sua pratica pedagógica na sala de aula, como um exercício de papel e 
lápis, sem limitação de espaço para os inquiridos responderem. 

Desvantagem dos questionários abertos: a interpretação das questões pelos 
inquiridos depende do uso de linguagem devido à possibilidade e leitura múltipla de 
uma mensagem; dificuldade na interpretação das descrições dos inquiridos, pelo facto 
deles terem eventualmente dificuldades em expressarem as suas ideias; e as respostas 
longas acarretam dificuldades acrescidas no tratamento de dados. 

■ Questionários abertos/fechados - permitem que os inquiridos dêem explicações 
sobre as questões colocadas, mas limitadas por um espaço reduzido para 
escreverem as suas respostas. 
Vantagens dos questionários abertos/fechados: são fáceis de administrar; podem 

ser utilizados pelos professores no quotidiano da sua prática pedagógica na sala de aula; 
e não necessitam de métodos complicados de tratamento de dados. 

Desvantagens dos questionários abertos/fechados: a interpretação das questões 
pelos inquiridos depende do uso da linguagem devido à possibilidade de leitura múltipla 
de uma mensagem; e dificuldade na interpretação das descrições dos inquiridos devido 
ao facto deles terem eventualmente dificuldades de expressarem as suas ideias 
[Ghiglionee/a/, 1997], 

Atendendo a que a técnica da entrevista é inadequada a ser utilizada pelos 
professores no quotidiano da sua prática pedagógica, devido ao facto de ser uma técnica 
de investigação morosa, optou-se pela utilização de um questionário aberto/fechado. 

No presente estudo, utilizou-se uma metodologia de Investigação-Acção. 
A investigação-acção é o estudo de uma situação com o objectivo de melhorar a 

qualidade da acção dentro dela, ou seja, neste caso particular, a investigação-acção 
consiste na vontade de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem levando em 
consideração as condições em que os alunos e professores trabalham nas escolas. 
Segundo esta técnica, o professor reflecte sobre os problemas e procura soluções para 
melhorar, experimenta novas ideias e estratégias, em vez de deixar a sua prática 
estagnar, partilhando estas experiências com outros. 

As características fundamentais desta técnica são: 
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• a investigação-acção é efectuada pelas pessoas que se encontram directamente 
envolvidas na situação sujeita à investigação, ou seja, na sala de aula são os 
professores que efectuam essa investigação; 

• a investigação-acção começa a partir de questões práticas que surgem no decorrer do 
trabalho diário; 

• a investigação-acção tem de ser compatível com os valores educacionais vigentes na 
escola e com as condições de trabalho dos professores; 

• a investigação-acção oferece um repertório de métodos e estratégias simples para a 
pesquisa e desenvolvimento da prática de ensino; 

• a investigação-acção caracteriza-se por um esforço contínuo de interligar 
intimamente, relacionar e confrontar a acção e a reflexão, reflectir o que fazemos 
consciente e inconscientemente no sentido de melhorar as nossas próprias acções, e 
actuar reflectidamente para assim desenvolver o próprio conhecimento. 

Em cada projecto de investigação existem características que lhe são próprias, o 
que não é compatível com um modelo elaborado passo por passo. No entanto, existem 
quatro etapas fundamentais que se encontram presentes em qualquer projecto de 
investigação-acção : 

■ A - Encontrar o ponto de partida. 
■ B - Clarificar a situação. 
■ C - Desenvolver estratégias de acção, pô-las em prática e reflectir ao longo 

de todo o processo. 
■ D - Tornar público o conhecimento do professor. 
Esta foi a técnica escolhida para o desenvolvimento deste estudo atendendo aos 

objectivos expressos e considerando que as características desta técnica, anteriormente 
expostas, se adaptavam às situações envolvidas no presente estudo. 

Como ponto de partida considerou-se o objectivo de promover a aprendizagem 
dos alunos sobre o tema "A problemática dos resíduos sólidos urbanos". 

Na área curricular não disciplinar de Área de Projecto, os alunos desenvolviam 
vários mini projectos, e este tema foi um dos mini projectos desenvolvidos pelos alunos. 

A estratégia de acção adoptada desenvolveu-se em nove etapas. Na tabela 4.2 
apresentam-se as várias etapas da acção bem como os instrumentos usados e os 
momentos de avaliação. 
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Tabela 4.2 - Etapas da acção, instrumentos e momentos da avaliação 

Etapas da Acção Instrumentos e momentos de avaliação 

Etapa 1 - Identificação das ideias dos alunos e motivação 
Debate inicial, discussão oral sobre a problemática dos 

resíduos 
(1 aula de 90 min)  

I 
Etapa 2 - Questões para os projectos 

Estabelecimento das questões a apresentar aos alunos 
(elaboradas pela professora/investigadora) 

T 
Etapa 3 - Elaboração das respostas às questões 

Respostas às questões e elaboração de transparências 
(elaboradas pelos alunos em grupo) 

(2 aulas de 90 min)  

I 
Etapa 4 - Apresentação das respostas às questões 

Debate oral 
(1 aula de 90 min) 

| - « 

Etapa 5 - Elaboração de "mind maps" 
Os alunos em grupo elaboram o primeiro "mind map"  

(1 aula de 90 min)  

I 
Etapa 6 - Trabalho experimental 

Construção de minidigestores (trabalho de grupo) 
(6 semanas)  

T 
Etapa 7 - Conclusão dos projectos 

Debate oral para apresentação de projectos 
(1 aula de 90 min)  

1 
Etapa 8 - Finalização de "mind maps" 

Finalização em grupo do "mind map" inicial 
(1 aula de 90 min)  

1 
Etapa 9 - Avaliação da aprendizagem 

Respostas ao questionário 
(1 aula de 90 min)  

Diário da professora 

- Diário da professora 
- Respostas escritas dos 
alunos 

Apresentação dos alunos 
Diário da professora 

Diário da professora 
"Mind maps" 

- Diário da professora 
- Registo do trabalho feito 
pelos alunos 

Diário da professora 

Diário da professora 
"Mind maps" 

Questionário 

Mestrado em Química para o Ensino Maria Fernanda Andrade Resende 102 



4. A Problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos numa Turma do 8o ano de Escolaridade 

Kortland (1997) sugere que uma actividade em que as ideias dos alunos acerca 
de "lixo" sejam utilizadas para gerar um conjunto de questões a investigar pode motivar 
os alunos a aprender. Sugere ainda a utilização de "redes de conceitos" que são 
semelhantes aos "mind maps". Estas sugestões foram consideradas no presente estudo. 

Seguidamente faz-se uma descrição pormenorizada de cada uma das etapas: 

a) Etapa 1: Identificação das ideias dos alunos e motivação 

Nesta etapa do estudo pretendia identificar-se algumas das ideias dos alunos 
sobre o tema antes do processo ensino-aprendizagem do mesmo, motivar os alunos 
levá-los a reflectir sobre o que "sabiam" sobre o tema. Para tal, promoveu-se um debate 
alargado à turma, numa aula de 90 minutos. 

Foram estabelecidas normas comportamentais a ter durante a realização do 
debate, ficando inicialmente estabelecido que todos tinham direito a manifestar as suas 
opiniões, e ninguém tinha o direito de tecer críticas negativas ou ridicularizar os 
colegas, dissipando assim o receio de exposição ao ridículo que algum aluno pudesse 
ter, o que poderia inibir eventuais intervenções. 

Foi lançado pela professora/investigadora como tema para discussão "A 
problemática dos resíduos sólidos urbanos", tendo sido solicitado aos alunos que 
dissessem o que pensavam sobre o assunto. O debate decorreu com respeito pelas regras 
anteriormente referidas, tendo sido bastante participado. 

Este debate inicial revelou-se de capital importância, pois funcionou como 
agente motivador para as actividades posteriores, uma vez que os alunos ficaram 
empolgados em verificar se as ideias expressas estavam correctas. 

Durante o debate a professora/investigadora fazia o registo num diário dos 
acontecimentos que lhe pareceram relevantes. Esse registo foi realizado com base nas 
indicações sugeridas para o efeito por Altrichter et ai (1993), com o objectivo de ser 
possível corrigir comportamentos e atitudes do professor face ao processo interactivo 
desenrolado na sala de aula, segundo os métodos de investigação-acção. 
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b) Etapa 2 - Questões para os projectos 

A reflexão da professora/investigadora acerca das ideias identificadas no debate, 
conduziu ao estabelecimento de questões consideradas pertinentes para a compreensão 
dos fenómenos em estudo, que seriam apresentadas aos alunos. 

Foram formuladas quatro conjuntos de questões que se encontram na tabela 4.3. 
As três primeiras questões eram comuns a todos os conjuntos de questões. A opção pela 
inclusão destas três questões comuns a todos os conjuntos de questões teve por base a 
importância da compreensão prévia da natureza dos resíduos sólidos urbanos, aterro 
sanitário e o que acontece aos resíduos sólidos urbanos ao longo do tempo quando 
depositados num aterro sanitário. As restantes duas questões eram diferentes para cada 
conjunto, as questões do primeiro conjunto incidiam sobre os diferentes métodos de 
eliminação de resíduos sólidos urbanos, as do segundo conjunto incidiam sobre os 
materiais utilizados na construção de um aterro sanitário, as do terceiro conjunto 
incidiam sobre o funcionamento de um aterro sanitário e as do quarto conjunto incidiam 
sobre a preservação do meio ambiente e recursos naturais. 

Tabela 4.3 - Questões para os projectos de trabalho 
Conjunto Questões 

1 

- Quais os principais tipos de resíduos sólidos urbanos? 
- O que é um aterro sanitário? 
- O que é que acontece aos resíduos ao longo do tempo, quando são depositados 
num aterro sanitário? 
- Quais os métodos de eliminação de resíduos produzidos pelos cidadãos? 
- Que tipo de resíduos pode ser tratado por cada um dos métodos anteriores? 

2 

- Quais os principais tipos de resíduos sólidos urbanos? 
- 0 que é um aterro sanitário? 
- 0 que é que acontece aos resíduos ao longo do tempo, quando são depositados 
num aterro sanitário? 
- Que tipo de materiais servem para a construção de um aterro sanitário? 
- Onde é que os aterros sanitários devem ficar localizados? 

3 

- Quais os principais tipos de resíduos sólidos urbanos? 
- 0 que é um aterro sanitário? 
- O que é que acontece aos resíduos ao longo do tempo, quando são depositados 
num aterro sanitário? 
- Qual o modo de funcionamento de um aterro sanitário? 
- 0 que é que acontece a um aterro sanitário depois de encerrado? 

4 

- Quais os principais tipos de resíduos sólidos urbanos? 
- O que é um aterro sanitário? 
- O que é que acontece aos resíduos ao longo do tempo, quando são depositados 
num aterro sanitário? 
- Quais as medidas que devem ser tomadas para se preservar o meio ambiente, no 
que se refere a resíduos sólidos urbanos? 
- Qual a importância das medidas referidas anteriormente? 
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c) Etapa 3 - Elaboração das respostas às questões 

Nesta etapa do estudo os alunos, organizados em grupos de trabalho, 
responderam às questões formuladas na etapa anterior (tabela 4.3) fornecidas em fichas 
de trabalho (Anexo 1). 

Foram fornecidos a todos os grupos de trabalho um conjunto de materiais, 
seleccionados pela professora/investigadora (Anexo 2), com a finalidade de os ajudar a 
responder às questões formuladas. Estes materiais foram seleccionados de acordo com 
os seguintes critérios: em língua portuguesa, com um nível de informação passível de 
ser compreendida pelos alunos deste nível de escolaridade, e de diferentes origens para 
que os alunos se familiarizassem com diversas fontes de informação. 

Foi disponibilizada uma aula de 90 minutos para que os alunos, em grupo, 
pudessem responder às cinco questões formuladas, utilizando para tal as fontes de 
informação que lhes foram fornecidas. 

Pretendia-se que os alunos organizassem e reflectissem sobre a informação que 
lhes foi fornecida, de modo a responder às questões que lhes foram colocadas. 

Os trabalhos de grupo foram orientados com base na metodologia de "projecto 
de trabalho global" [Zabala,1998]. Esta metodologia atribuiu importância ao aprender a 
aprender, envolvendo o aluno na sua própria aprendizagem. 

Esta metodologia permite: 

• abordar o conteúdo estabelecido pelo professor, a partir do diálogo estabelecido 
entre o professor e os alunos através da busca de resposta às questões e dúvidas 
levantadas; 

• promover contextos de trabalho em que os alunos podem seleccionar a 
informação, compreendê-la e relacioná-la através de diferentes situações para a 
converterem em conhecimento; 

• contribuir para uma globalização, segundo a qual as relações entre as fontes de 
informação e os procedimentos para a compreender e utilizar têm de ser 
estabelecidas pelos alunos e não pelo professor; 

• promover o aumento do nível de envolvimento do grupo/turma, na medida em 
que todos estão a aprender e a partilhar o que aprendem, deixando assim de ser o 
professor o único responsável pelas actividades a serem realizadas na sala de 
aula; 
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• contribuir para o reconhecimento das diferentes possibilidades e interesses dos 
alunos da aula, pelo que nenhum aluno se desinteressará do que o rodeia e todos 
participarão na aprendizagem. 
A professora/investigadora registou no diário de pesquisa notas acerca de 

aspectos considerados pertinentes, tais como: tipos de questões colocadas pelos alunos; 
explicações dadas pela professora/investigadora e as suas próprias reflexões acerca da 
aprendizagem dos alunos. 

d) Etapa 4 - Apresentação das respostas as questões 

Nesta etapa do estudo, foi realizado um debate, numa aula de 90 minutos, em 
que cada grupo apresentou as respostas às questões que lhe foram colocadas. 

No início da aula recordaram-se as normas comportamentais já adoptadas 
aquando da realização do debate inicial. Como cada grupo de trabalho havia respondido 
a diferentes questões, relativas a diferentes aspectos do tema em estudo, esta etapa 
constituiu um momento em que todos os alunos puderam discutir diferentes pontos de 
vista do tema em estudo, através da discussão oral. 

Cada grupo apresentou aos restantes colegas as respostas às questões que lhe 
haviam sido solicitadas. Foi elaborado pela professora/investigadora e pelos alunos em 
conjunto, critérios para se proceder à avaliação da apresentação (Anexo 3). Esta 
apresentação, foi feita oralmente por todos os elementos constituintes do grupo, 
recorrendo à utilização de transparências. Foi disponibilizada uma aula de 90 minutos 
para que os alunos elaborassem as transparências. À medida que os alunos 
apresentavam as respostas às questões que lhes foram formuladas, os restantes colegas 
dos outros grupos de trabalho envolveram-se no debate, o que permitiu esclarecer 
algumas dúvidas ainda remanescentes, e esclarecer algumas respostas dadas nos 
trabalhos de grupo que não se encontravam totalmente correctas. No final procedeu-se, 
em conjunto com os alunos e de acordo com os critérios, à seriação das apresentações. 

Durante esta etapa, o registo dos acontecimentos foi efectuado pela 
professora/investigadora no diário. 
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e) Etapa 5 - Elaboração de "mind maps" 

Nesta etapa do presente estudo numa aula de 90 minutos, foi solicitado aos 
alunos para que em grupo elaborassem "mind maps" (Buzan et al., 2003) relativos ao 
tema. Os "mind maps" são uma expressão do "pensamento radial" que resulta de uma 
visão do cérebro humano constituído por milhões de células (neurónios) que contactam 
umas com as outras através das dendrites. Cada célula cerebral recebe milhares de 
informações por segundo através das ligações que estabelece com as outras células. Na 
figura 4.1 apresenta-se uma ilustração que mostra células cerebrais e suas ligações com 
células vizinhas. 

Figura 4.1 - Imagem de células cerebrais e suas ligações com células vizinhas 
[Buzan et ai., 2003] 

Esta representação está simplificada milhares de vezes e representa uma área 
microscópica do cérebro. Cada célula cerebral é capaz de contactar mais de dez mil 
células próximas, ao mesmo tempo. O pensamento radial pode ser imaginado como um 
super bio-computador, em que as linhas de pensamento irradiam de um número infinito 
de nódulos de informação virtuais. Essa estrutura reflecte uma rede de neurónios que 
representam a arquitectura física do cérebro. Os "mind maps" são mapas radiais. A 
partir de um tema central irradiam, como ramos, os tópicos principais dos quais 
irradiam, como sub-ramos, os tópicos menos importantes (estabelece-se uma 
hierarquia). Nos ramos e nos sub-ramos estabelecem-se hyperlinks que explicam as 
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ideias neles referidas. Podem criar-se através de hyperlinks que ligam diferentes mapas 
ligações cruzadas entre os diversos ramos e sub-ramos. Na figura 4.2 apresenta-se um 
exemplo de um "mind map". 

_* i__£]_U ; 

* WWM) / 

—d_i_9HML X M 

Wo-nitatwiaof.-vAi "> B__i__!__ 

Figura 4.2 - Exemplo de um "mind map" 

Com estes mapas pretendia-se apreciar o desenvolvimento conceptual dos 
alunos, comparando o desenvolvimento destes mapas em fases diferentes da 
aprendizagem. Novak (1984) propõe o uso de mapas conceptuais para o estudo do 
desenvolvimento conceptual dos alunos. 

f) Etapa 6 - Actividade experimental (construção de minidigestores) 

Uma vez que a professora/investigadora sentiu as dificuldades que os alunos 
tiveram em imaginar como se processaria a decomposição dos resíduos sólidos urbanos 
quando colocados num aterro sanitário, apresentou-lhes uma proposta de trabalho que 
permitiria simular a decomposição dos resíduos sólidos urbanos num aterro sanitário. 
Assim, numa aula de 90 minutos, cada grupo construiu um minidigestor, com a intenção 
de simular o que acontece durante a decomposição dos resíduos sólidos urbanos num 
aterro sanitário. 

Cada grupo de alunos com a ajuda da professora/investigadora construiu o seu 
minidigestor. A professora/investigadora distribuiu previamente a cada grupo de alunos 
uma ficha de trabalho onde era explicado como se devia proceder para a construção do 
minidigestor (Anexo 4). Foram construídos quatro minidigestores, com diferentes 
características, tal como mostra a tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 - Minidigestores 

Grupo Número do minidigestor Características 

1 1 Resíduos em camadas e com furos 

2 2 Resíduos em camadas e sem furos 

3 3 Resíduos misturados e com furos 

4 4 Resíduos misturados e sem furos 

Todos os minidigestores continham restos de alimentos (arroz, batatas, legumes, 
fruta), papel, madeira, plástico, terra, materiais geotêxteis, vidro, metal (pregos) e água, 
para que os alunos pudessem observar quais os tipos de resíduos sólidos urbanos que se 
degradam mais facilmente ao longo do tempo, bem como a formação de lixiviado, e 
sentissem o cheiro desagradável imanado pelos minidigestores. Pretendia-se também 
que os alunos adquirissem conhecimento acerca das funções que um material geotêxtil 
exerce num aterro sanitário. Colocaram-se pedaços de um material geotêxtil nos 
minidigestores para que os alunos pudessem observar que o material geotêxtil não sofria 
decomposição. 

A construção dos minidigestores pelos alunos (com a ajuda da professora 
/investigadora), foi realizada de acordo com a bibliografia Ribeiro et ai. (2001). Após a 
construção dos minidigestores, estes foram colocados próximo de uma janela, tendo-se 
procedido ao registo semanal de observações (Anexo 5), registo este que se manteve 
durante as cinco semanas seguintes. 

Todos os alunos participaram activamente na construção dos minidigestores, 

demonstrando grande interesse pelo trabalho desenvolvido. 

g) Etapa 7- Conclusão de projectos 

Nesta etapa do estudo, numa aula de 90 minutos, os alunos procederam à 
abertura dos minidigestores, para se proceder à análise do que tinha acontecido aos 
diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos, e foi realizado um debate oral final. No 
início da aula relembraram-se uma vez mais as regras comportamentais estipuladas na 
etapa um, aquando da realização do debate inicial. 

Esta etapa constituiu um momento em que todos os alunos puderam discutir 
diferentes pontos de vista do tema em estudo, através da discussão oral. 
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Com a abertura dos minidigestores e posterior análise do que aconteceu aos 
diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos, pretendia-se que os alunos 
compreendessem que a decomposição dos diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos 
não ocorre durante o mesmo período de tempo, uma vez, que uns tipos de resíduos 
sólidos urbanos estabilizam mais rapidamente que outros. A matéria orgânica após ter 
sofrido transformações químicas, decompõem-se em matéria orgânica mais estável, 
lixiviado e gases. Mas os plásticos, o metal e o vidro são de decomposição muito lenta, 
podendo permanecer inalterados durante séculos no aterro sanitário sem sofrerem 
qualquer tipo de transformações químicas. Daí a importância da separação de "lixos". 

Pretendia-se também que os alunos adquirissem conhecimento acerca das 
funções que um material geotêxtil exerce num aterro sanitário. Para isso, desenvolveu-
se algumas actividades para que os alunos pudessem identificar quais as funções que o 
material deve exercer num aterro sanitário. 

Assim, a primeira actividade desenvolvida foi proceder a uma filtração. Para tal, 
utilizou-se uma mistura de água e canela e utilizou-se como filtro o material geotêxtil. 
Realizaram-se duas filtrações, em uma delas utilizou-se como filtro o material geotêxtil 
intacto, e na outra, um material geotêxtil que esteve colocado num minidigestor. Isto foi 
realizado para que os alunos pudessem verificar que pelo facto de o material geotêxtil 
ter estado no minidigestor a função de filtração não sofreu alteração. 

A segunda actividade desenvolvida foi mostrar aos alunos transparências de 
fotografias de ensaios de tracção realizados pela própria durante o estágio, que realizou 
no laboratório de investigação e explicar o que representavam. 

h ) Etapa 8 - Finalização da elaboração de "mind maps" 

Nesta etapa do presente estudo numa aula de 90 minutos, foi solicitado aos 
alunos que em grupo continuassem a elaboração dos "mind maps" já iniciados, 
alterando-os se considerassem que poderiam melhorá-los. 
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i) Etapa 9 - Avaliação da aprendizagem dos alunos 

Para avaliar a aprendizagem dos alunos, numa aula de 90 minutos foi 
apresentado a todos os alunos um questionário (Anexo 6). 

Este questionário era constituído por nove questões, que se passam a identificar: 

1. Para que serve um aterro sanitário? 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos referiam que um aterro 
sanitário serve para a deposição controlada de RSU, sendo para tal um local 
devidamente construído, evitando deste modo a poluição. 

2. Faça um desenho e explique como imagina um aterro sanitário. 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos ao desenharem como 
imaginam um aterro sanitário faziam alusão aos materiais utilizados na construção de 
um aterro sanitário (geotêxtil e geomembrana), a deposição dos resíduos, a camada de 
cobertura e como imaginavam a forma de um aterro sanitário. 

Geoflieuibnna 

—Sistema de «colha 
de gás de aterrei 

Sistema de recolha 
delixiviado 

argila QeotftctU 

Figura 4.3 - Esquema de um aterro sanitário 

3. a ) Indique que tipos de resíduos podem ser colocados num aterro 
sanitário. 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos referiam os seguintes tipos 
de resíduos: papel, cartão, matéria orgânica, plásticos, metais, vidro e outros. 
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b ) O que acontece aos resíduos ao longo do tempo? 

Nesta questão, pretendia-se que os alunos referissem que ao logo do tempo a 
matéria orgânica, após ter sofrido transformações químicas, é convertida em matéria 
orgânica mais estável, lixiviado e gases, mas que o vidro, os plásticos e o metal são de 
decomposição muito lenta, podendo permanecer inalterados durante séculos no aterro 
sanitário sem sofrerem qualquer tipo de transformações químicas. 

4. Qual a função de um geotêxtil num aterro sanitário? 

Nesta questão, pretendia-se que os alunos referissem que a função de um 
geotêxtil num aterro sanitário é de filtrar o lixiviado, bem como proteger a 
geomembrana. 

5. Quais as características que um geotêxtil deve ter para que possa ser 
colocado num aterro sanitário? 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos referiam que um geotêxtil 
não se deve estragar ao longo do tempo, para que não se alterem as suas propriedades de 
filtração do lixiviado e de protecção da geomembrana. 

6. O que mais gostou de fazer neste trabalho referente ao aterro sanitário? 
Porquê? 

Nesta questão, pretendia-se identificar qual a actividade que os alunos tinham 

gostado mais de realizar ao longo do trabalho e porquê. 

7. Acha que aprendeu alguma coisa importante? O quê? 

Nesta questão pretendia-se identificar se os alunos consideraram que tinham 
aprendido alguma coisa de importante e o quê. 

Mestrado em Química para o Ensino Maria Fernanda Andrade Resende 112 



4. A Problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos numa Turma do 8o ano de Escolaridade 

8. Gostou de elaborar os "mind maps "? Porquê? 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos tinham gostado de elaborar 

os "mind maps" e porquê. 

9. Elaborar os "mind maps " ajudou-o de algum modo na aprendizagem? 
Porquê? 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos tinham sentido que elaborar 

os "mind maps" os tinha ajudado na aprendizagem e como. 

4.1.4 - Selecção e descrição da metodologia para análise de dados 

O método escolhido para a análise dos resultados dos questionários 
abertos/fechados, baseou-se na obtenção de "inventários conceptuais". Procurou-se um 
método que pudesse vir a ser utilizado pelos professores na sua prática pedagógica, mas 
que também permitisse reconhecer a natureza semântica das relações entre conceitos 
presentes nas explicações dos alunos [Erickson, 1979]. 

Para cada aluno foi feita uma análise pormenorizada das explicações 
apresentadas em cada uma das questões colocadas, com o objectivo de identificar 
expressões que pudessem ser consideradas como evidências das ideias do aluno. As 
expressões que se consideraram reflectirem as mesmas ideias foram agrupadas passando 
a constituir uma categoria de resposta. Algumas explicações pertenciam 
simultaneamente a duas ou mais categorias de resposta e foram contabilizadas em 
ambas ou mais categorias. As explicações agrupadas nas categorias de resposta foram 
constantemente comparadas entre si dentro de cada categoria de resposta e com as 
explicações que constituíam outras categorias de respostas, para cada questão. Quando a 
análise das explicações deixou de fornecer informação pertinente em relação a estes 
aspectos considerou-se que a categoria de resposta estava saturada e deu-se por 
terminada a análise [Spector,1984]. 
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4.2 - Resultados e sua Discussão 

Os resultados vão ser apresentados para cada uma das etapas: 

4.2.1 - Identificação das ideias dos alunos e motivação 

A análise do debate inicial permitiu identificar algumas ideias apresentadas 
pelos alunos, sobre vários tópicos considerados relevantes para o tema em estudo. 
Apresentam-se em seguida essas ideias relativas a cada um desses tópicos. 

4.2.1.1 - Resíduos sólidos urbanos 

Os alunos referiram que são "coisas que não prestam"; "coisas que não servem 
para nada"; "coisas que não utilizamos"; "aquilo que não precisamos e deitamos fora"; 
"lixo que temos de nos livrar dele". 

4.2.1.2 - O que fazer aos resíduos sólidos urbanos 

Os alunos referiram que os resíduos devem ir para a LIPOR (da LIPOR sabem 

apenas que fica situada na Maia), mas não sabiam como se processava a deposição dos 

resíduos sólidos urbanos. 

4.2.1.3 - Aterro sanitário 

Os alunos referiram que consiste num buraco cavado no chão, e que os resíduos 
são lá colocados. 
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4.2.1.4 - Construção do aterro sanitário 

Os alunos referiram: 

- que é necessário utilizar máquinas próprias para se fazer o buraco, uma vez que este 

deve ser grande, e para tal é necessário energia; 
- que há a necessidade de se colocar cimento, betão, chapa, alcatrão, esferovite e 

plásticos para impedir a passagem de água, para que esta não possa contaminar os 
terrenos vizinhos; 

- que os materiais utilizados têm de ser impermeáveis para impedir a contaminação 

dos terrenos circundantes. 

4.2.1.5 - O que acontece aos resíduos ao longo do tempo quando depositados num 

aterro sanitário 

Os alunos referiram: 

- que os RSU acabam por desaparecer passado muito tempo, pois a natureza vai auto 

destruí-los, decompô-los, absorvê-los; 
- que os RSU quando decompostos vão-se transformar em cinzas, estrume, pedra e 

rochas, terra, água choca, esgoto, líquido; 
- que a própria terra vai ajudar a decompor os resíduos sólidos urbanos; 
- que a água da chuva vai ajudar a decompor os resíduos sólidos urbanos, uma vez, 

que os amolece; 
- que os resíduos sólidos urbanos vão dar origem a minerais e a matéria orgânica que 

contém nutrientes que contribuem para a fertilização da terra. 

4.2.1.6 - Localização do aterro sanitário 

Os alunos referiram: 

- que devem ficar em descampados, onde não haja casas à volta; 
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- que devem ficar localizados em montes, para que haja muita terra disponível para se 

fazer o buraco; 

- que devem ficar isolados, fora das localidades, pois assim as pessoas não sofrem 

com os maus cheiros. 

4.2.1.7 - Como se encerra um aterro sanitário 

Os alunos referiram que o aterro é encerrado definitivamente com terra, cimento, 

alcatrão. 

4.2.1.8 - Como utilizar o espaço ocupado pelo aterro sanitário após e seu 

encerramento 

Os alunos referiram: 

- que não serve para nada; 
que não se pode construir prédios, pois está cheio de água choca; 

- que serve para plantar árvores e plantas, pois a terra fica mais fértil por ter nutrientes 

provenientes da água choca. 

Neste debate foi possível reconhecer que os alunos possuíam algum 
conhecimento acerca do tema, pois sabiam identificar o que são resíduos sólidos 
urbanos, alguns alunos sabiam que os RSU podem ser depositados em aterros sanitários. 
Relativamente a um aterro sanitário, os alunos referiram que consiste num buraco 
cavado no chão, que deve ficar localizado afastado de áreas populacionais, mas não 
faziam ideia como é construído. Não sabiam como ocorre a decomposição ao longo do 
tempo dos resíduos depositados num aterro sanitário. Os alunos desconheciam os 
materiais geotêxteis. 
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4.2.2 - Elaboração das respostas às questões 

Após consulta aos materiais de apoio fornecidos pela professora/investigadora, 
os alunos responderam por escrito e em grupo às questões que lhes foram colocadas. 

Nas conversas que a professora/investigadora manteve com os alunos, durante a 
elaboração das respostas às questões, identificou algumas dificuldades sentidas pelos 
alunos, que registou no diário. Com base nesse registo, apresentam-se algumas 
dificuldades sentidas pelos alunos. 

-Aterro Sanitário 

Os alunos não sabiam que os aterros sanitários poderiam ficar situados acima da 
superfície natural. 

- Métodos de eliminação de resíduos 

Os alunos desconheciam a incineração e a compostagem, como métodos de 
eliminação de RSU, não sabiam o que era uma combustão. 

- Materiais que servem para a construção de um aterro sanitário 

Os alunos sentiram dificuldade em indicar quais os materiais que servem para a 
construção de um aterro sanitário. 

Após a elaboração das respostas às questões, por escrito, estas foram analisadas 
pela professora/investigadora. 

Os resultados das respostas às questões vão ser apresentados por questão: 

4.2.2.1 - Quais os principais tipos de resíduos sólidos urbanos? 

Esta questão era comum a todos os grupos. Pretendia-se identificar se 
relativamente aos principais tipos de resíduos sólidos urbanos, os alunos referiam: 
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- Resíduos orgânicos; 
- Papel e cartão; 
- Vidro; 
- Metal; 
- Plástico; 
- Outros (roupas, sapatos, etc.). 

Todos os grupos referiram os aspectos anteriormente citados dando exemplos de 
todos os tipos de resíduos. É de referir que um grupo (grupo 1 ) indica a percentagem de 
cada tipo de resíduos. 

Exemplo (grupo 1): 

1 ,. t g 1 \ . c<£ ' 

"« Uu _ q f , W « S ^ j ( iv'/ \ 

' ) 

" ^ ~ i<rU (W-) 
!> | * I. ( >f( / • ) 

4.2.2.2 - O que é um aterro sanitário? 

Esta questão era comum a todos os grupos. Pretendia-se identificar se 
relativamente a um aterro sanitário, os alunos referiam os seguintes aspectos: 

- É um local exclusivamente construído para esse fim; 
- Utilizado para deposição controlada de resíduos; 
- Situado acima ou abaixo da superfície natural. 

Todos os grupos referiram os aspectos anteriormente citados. 
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Exemplo (grupo 4): 

4.2.2.3 - O que é que acontece aos resíduos ao longo do tempo, quando são 
depositados num aterro sanitário? 

Esta questão era comum a todos os grupos. Pretendia-se identificar se 
relativamente ao que acontece aos resíduos ao longo do tempo quando são depositados 
num aterro sanitário, os alunos referiam que a matéria orgânica se convertia em: 

- Matéria orgânica mais estabilizada. 
- Lixiviado. 
- Gases. 

Todos os grupos responderam que os resíduos quando depositados num aterro 
sanitário se decompõem em lixiviado e gases. Nenhum refere que a matéria orgânica é 
mais estabilizada. 

Exemplo (grupo 2): 
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4.2.2.4 - Quais os métodos de eliminação de resíduos produzidos pelos cidadãos? 

Esta questão só aparecia para um grupo (grupo 1). Pretendia-se identificar se 
relativamente aos possíveis métodos de eliminação de RSU produzidos pelos cidadãos, 
os alunos referiam os seguintes aspectos: 

- Aterro sanitário. 
- Incineração. 
- Compostagem. 
- Reciclagem. 

O grupo referiu todos os aspectos anteriormente citados, indicando o que 
entende por incineração, compostagem e reciclagem. 

Exemplo (grupo 1): 

... i i 

ca\oK . ' + 1 ^ t ^ e i sai ^ \BM.{J„ ííttetó 

• Coípr, b o i T l t t r i J I Y ^ _ D Û , 

\ U. v. \, t t r n « 1 4 I O < ysrirr, _ { ( / 

4.2.2.5 - Que tipos de resíduos pode ser tratado por cada um dos métodos 
anteriores? 

Esta questão só aparecia para um grupo (grupo 1). Pretendia-se identificar se 
relativamente aos tipo de resíduos que podem ser tratados por cada um dos métodos de 
eliminação, os alunos referiam: 

- Num aterro sanitário podem ser depositados todos os tipos de RSU. 
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- Na incineração podem ser incinerados todos os tipos de RSU. 
- Na compostagem os tipos de RSU que podem ser tratados são: matéria orgânica, 
folhas, papel e restos de comida. 
- Na reciclagem os tipos de RSU que podem ser tratados são: papel e cartão, vidro, 
plástico e metal. 

O grupo referiu todos os aspectos anteriormente citados. 
Exemplo (grupo 1): 

. Al SOWTWV ■; , ■ . 

k w Z a ^ - " o * o i Oi ^ , b o S 

1 \Z -4> yv*A 
> ^ 

1 

4.2.2.6 - Que tipos de materiais servem para a construção de um aterro sanitário? 

Esta questão só aparecia para um grupo (grupo 2). Pretendia-se identificar se 
relativamente aos materiais que servem para a construção de um aterro sanitário, os 
alunos referiam: 

- Materiais geossintéticos: geotêxteis e geomembranas. 

- Geotêxteis - materiais utilizados para protecção da geomembrana, e filtração do 
lixiviado. 

- Geomembranas: materiais que são utilizados para a impermeabilização do aterro 
sanitário. 

O grupo referiu os materiais geossintéticos, mas não fez a distinção entre 
geotêxteis e geomembranas. Referiu que os materiais geossintéticos servem para 
impedir que o lixiviado se propague às terras vizinhas, daí terem de ser impermeáveis. 
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Exemplo (grupo 2): 

4.2.2.7 - Onde é que os aterros sanitários devem ficar localizados? 

Esta questão só aparecia para um grupo (grupo 2). Pretendia-se identificar se 
relativamente à localização de um aterro sanitário, os alunos referiam os seguintes 
aspectos: 

- Existência de condições geológicas e hidrogeológicas. 
- Definição de distâncias mínimas do perímetro do local relativamente a áreas 
residenciais ou recreativas, cursos de água e zonas agrícolas. 

- Existência no local de zonas de protecção de águas subterrâneas ou costeiras e 
áreas protegidas. 

- Protecção e conservação o património natural e cultural da região. 
- Prevenção de riscos de cheias, de aluimentos, de desabamentos de terras ou 
avalanches. 

O grupo referiu todos os aspectos anteriormente citados. 
Exemplo (grupo 2): 

. . ^ 6 s c U ^ ~ ° ***** ^ ^ ^ Su, ^ ^ e c e S cK e L t ^ , 

<-^ oS . G^CA 
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4.2.2.8 - Qual o modo de funcionamento de um aterro sanitário? 

Esta questão só aparecia para um grupo (grupo 3). Pretendia-se identificar se 
relativamente ao modo de funcionamento de um aterro sanitário, os alunos referiam os 
seguintes aspectos: 

- Chegada do camião com os resíduos. 
- Pesagem dos resíduos. 
- Descarregamento dos residuos. 
- Lavagem dos rodados do camião. 
- Compactação dos resíduos. 
- Cobertura dos resíduos com terra. 

O grupo referiu todos os aspectos anteriormente citados. 
Exemplo (grupo 3): 

£T ÍT ^ > ^ ; H°* ° «-** «* ****** * 

C O C ^ TQJ\>><2_ . 

4.2.2.9- O que é que acontece a um aterro sanitário depois de encerrado? 

Esta questão só aparecia para um grupo (grupo 3). Pretendia-se identificar se 
relativamente ao pós encerramento de um aterro sanitário, os alunos referiam os 
seguintes aspectos: 

- Utilizado como áreas verdes; 
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Impedida a construção civil. 

O grupo referiu todos os aspectos anteriormente citados. 

Exemplo (grupo 3): 

4.2.2.10 - Quais as medidas que devem ser tomadas para se preservar o meio 
ambiente, no que se refere a resíduos sólidos urbanos? 

Esta questão só aparecia para um grupo (grupo 4). Pretendia-se identificar se os 
alunos referiam as seguintes medidas : 

- Reduzir, ou seja, consumir apenas os materiais estritamente necessários. 
- Reutilizar, ou seja, utilizar o mesmo material muitas vezes. 

- Reciclar, ou seja, atribuir mais utilidade a materiais velhos, dando-lhes novos usos. 

O grupo referiu todos os aspectos anteriormente citados. 

Exemplo (grupo 4): 

( j \ / ) r^rvudAdûO CUM cWí/rYN ni* À CWCX Xci/i JoA,\C< O» /Lu/itA/vAA. ff 
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4.2.2.11 - Qual a importância das medidas referidas anteriormente? 

Esta questão só aparecia para um grupo (grupo 4). Pretendia-se identificar se 

relativamente à importância das medidas de preservação do meio ambiente, os alunos 

referiam os seguintes aspectos: 

- Diminuir o consumo dos recursos naturais (água, combustíveis fósseis). 

- Reduzir a poluição. 
- Permitir a nossa participação na melhoria da qualidade ambiental da Terra. 

O grupo referiu todos os aspectos anteriormente citados. 

Exemplo (grupo 4): 

_ A A C*WA q ^oW^ic r 

4.2.3 - Apresentação das respostas às questões 

Nesta etapa do estudo, todos os grupos apresentaram as respostas às questões, 
utilizando transparências elaboradas por eles mesmos. 

A elaboração das transparências não suscitou dificuldades por parte de nenhum 
grupo, apesar dos alunos terem referido que era a primeira vez que faziam tal actividade 
preocupando-se com a parte estética. 

A análise do debate da apresentação das respostas às questões permitiu 
identificar ainda algumas dificuldades sentidas pelos alunos, tais como: 

• Os alunos identificaram a matéria orgânica como um dos produtos provenientes 
da decomposição dos resíduos sólidos urbanos, quando colocados num aterro 
sanitário, mas não a identificaram como estabilizada. 
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• Os alunos não distinguiram materiais geotêxteis de materiais geomembranas, 

nem a função destes materiais geossintéticos. 

A apresentação foi avaliada de acordo com os critérios estabelecidos (anexo 3). 

Na tabela 4.5 apresentam-se os resultados da avaliação. 

Tabela 4.5 - Resultados da avaliação das apresentações 

Grupo Resultado obtido 
1 74/80 
2 69/80 
3 68/80 
4 69/80 

4.2.4 - Elaboração dos "mind maps" 

Na elaboração dos "mind maps" os alunos não sentiram dificuldade na utilização 
do software, mas todos os grupos sentiram dificuldade em começar a elaborar o seu 
mapa. Os alunos de todos os grupos perguntaram "Como vamos começar?", "Por onde 
vamos começar?", "O que fazer?", "Como vamos fazer?". 

Foi sugerido pela professora/investigadora que os alunos recordassem os 
conceitos que tinham sido abordados nas aulas anteriores, e então em todos os grupos o 
conceito central foi "Aterro Sanitário", e a partir daí construíram o "seu mind map". Os 
"mind maps" elaborados pelos alunos apresentam-se nas figuras 4.5,4.6,4.7 e 4.8. 

4.2.5 - Trabalho experimental (construção de minidigestores) 

O trabalho experimental consistiu na construção de minidigestores, e estudo da 
decomposição de RSU. Durante a construção dos minidigestores a partir do diálogo 
estabelecido entre a professora/investigadora e os alunos, foi identificado que os alunos 
tinham a noção que alguns tipos de resíduos se decompõem mais rapidamente que 
outros, e que o odor iria aumentar de intensidade à medida que a decomposição 
continuasse. Todos os alunos disseram que primeiro iam decompor-se os restos de 
alimentos, e só depois o papel, o metal, o plástico, o vidro e o geotêxtil. 
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Exemplos de declarações: 

- "Há lixos que se decompõem mais rapidamente que outros " 
- "O vidro é frágil porque parte muito facilmente, mas demora muito tempo a se decompor, logo 
acaba por ser muito resistente." 

Ao longo das semanas em que se efectuou a observação dos resíduos colocados 
nos diferentes minidigestores, os alunos a partir da observação confirmaram que a 
decomposição dos diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos não ocorre em 
simultâneo, pois já não conseguiam distinguir os restos de alimentos que colocaram nos 
minidigestores, mas conseguiam visualizar os geotêxteis, papel, madeira, vidro e metal. 

Os alunos observaram que ao longo das semanas a altura da coluna dos resíduos 
diminuía, a quantidade de líquido aumentava, e o odor aumentava de intensidade. 

Exemplo do registo de observações (grupo 3): 
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4.2.6 - Conclusão dos projectos 

Após as 5 semanas de observações dos minidigestores, numa aula de 90 

minutos, procedeu-se à abertura dos minidigestores e debate final. 

Abertura dos minidigestores e análise dos resíduos 

Cada grupo abriu o seu minidigestor, e analisou como é que os resíduos se 
decompuseram ao longo do tempo. Os alunos já tinham a ideia que nem todos os tipos 
de resíduos se decompõem no mesmo período de tempo. 

Os alunos já não conseguiram distinguir os restos de alimentos que tinham 
colocado nos minidigestores, confirmando as suas previsões. Verificaram que os 
pedaços de vidro, papel, metal e plástico não tinham sofrido alteração o que reforça a 
ideia da separação de lixos como medida ambiental. 

Exemplos de declarações: 

- "O que eu disse, não se vê os restos de comida." 
- "Não se consegue distinguir o arroz, das batatas e da fruta." 
- "Consegue-se ver o papel, o plástico, os restos de madeira, o metal, o vidro e o geotêxtil." 
- "O papel está todo sujo mas ainda continua." 
- "O geotêxtil está todo sujo, mas está na mesma." 
- "O geotêxtil não se estragou." 
- "Claro, se é utilizado na construção de um aterro sanitário (o geotêxtil) não se pode estragar." 
- "O vidro e o metal ainda estão na mesma." 
- "A madeira está toda suja, mas não se decompôs." 

Análise das propriedades do geotêxtil 

Apesar do geotêxtil estar todo sujo e húmido, os alunos compararam-no com um 

geotêxtil novo e concluíram que não tinha sofrido alteração. 

Exemplos de declarações: 

- "O geotêxtil está apenas sujo." 
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- "Não está mais fininho." 
- "Tem a mesma espessura." 
- "Está na mesma." 
- "Não sofreu alterações na espessura, nem no aspecto, apenas está sujo e cheira mal." 

Os alunos procederam a uma filtração, utilizando para tal, uma mistura de água e 

canela, e como filtro dois pedaços de geotêxtil, um pedaço intacto e um pedaço que 

esteve colocado num minidigestor. Os alunos concluíram que os geotêxteis funcionam 

como filtros. 

Exemplos de declarações: 

- "Deixa passar a água mas não deixa passar a canela." 
- "Então funciona como um filtro, como o das máquinas de café." 
- "A água sai limpa." (utilizando o geotêxtil intacto) 
- "A água sai suja mas sem canela." (utilizando o geotêxtil que esteve num minidigestor) 
- "A água sai suja devido ao geotêxtil estar sujo, mas a canela fica no geotêxtil." 

Para explicar como se procede para estudar o comportamento dos geotêxteis de 
forma avaliar a sua adequabilidade à utilização nos aterros sanitários, a 
professora/investigadora mostrou aos alunos transparências com fotografias de ensaios 
de tracção de geotêxteis, bem como fotografias da análise por microscopia electrónica 
de varrimento para detectar alterações nos materiais não observáveis a olho nu. 

4.2.7 - Finalização da elaboração dos "mind maps" 

Os alunos concluíram o "seu mind map" iniciado anteriormente, melhorando-o. 

A comparação entre os "mind maps"elaborados pelos alunos em diferentes fases do 

estudo vai ser apresentada em 4.2.8.2. 
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4.2.8 - Avaliação da aprendizagem dos alunos 

Esta avaliação foi feita utilizando o questionário respondido individualmente e 

os "mind maps" elaborados pelos alunos. 

4.2.8.1 - Avaliação da aprendizagem dos alunos utilizando o questionário 

Os resultados do questionário vão ser apresentados por questão. 

• a) Para que serve um aterro sanitário ? 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos referiam que um aterro 
sanitário serve para a deposição controlada de RSU, evitando deste modo a poluição. 

Os resultados indicam que todos os alunos consideram que um aterro sanitário 
serve para depositar os resíduos produzidos pelos cidadãos, embora somente um dos 
alunos refira que essa deposição é feita de um modo controlado. 

Exemplo: 
Aluno 8: " Um aterro sanitário serve para depositar controladamente os resíduos que as pessoas 
deitam." 

Os alunos não tiveram dificuldade em considerar o aterro sanitário como meio 

de reduzir a poluição. 

Exemplo : 

Aluno 13: "Um aterro sanitário serve para guardar os lixos, isto é, ficam guardados para depois 
se decomporem, para não poluírem o ambiente." 

É de salientar que somente um dos alunos não refere que o aterro sanitário impede a 
poluição ambiental. 
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• b) Faça um desenho e explique como imagina um aterro sanitário 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos ao desenharem como 

imaginavam um aterro sanitário faziam alusão aos materiais utilizados na construção de 

um aterro sanitário (geotêxtil e geomembrana), a deposição dos resíduos, a camada de 

cobertura, o sistema de recolha de lixiviado e de gás de aterro e como imaginavam a 

forma de um aterro sanitário. 
Todos os alunos apresentaram desenhos indicando o geotêxtil, a geomembrana, 

a camada de cobertura, referido explicitamente a terra, a deposição dos RSU, mas não 
indicaram o sistema de recolha de lixiviado nem de gás de aterro. No que concerne à 
forma do aterro sanitário, os desenhos dos alunos foram analisados e categorizados, e os 
resultados obtidos encontram-se na tabela 4.7. 

Os alunos além dos desenhos referiram qual deve ser a localização do aterro 
sanitário. As respostas dos alunos foram categorizadas e apresentam-se na tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - Como imagina um aterro sanitário 
Categorias de Resposta 

Um aterro sanitário deve 

ficar localizado: 

Exemplos de respostas N = 18 

- afastado das localidades Aluno 5:"Os aterros sanitários têm de estar afastados das 
cidades porque assim não provocam maus cheiros para as 
pessoas." 

18 

- longe de cursos de água Aluno 7: "Um aterro sanitário deve ficar longe de cursos de 
água para não contaminar as águas." 3 

- de modo a respeitar a região Aluno 7:"Um aterro sanitário deve ficar localizado de modo 
a respeitar a arquitectura da região." 

1 

TOTAL 22* 
*Há respostas que foram categorizadas em mais do que uma categoria. 

Nesta questão, todos os alunos referiram que os aterros sanitários devem ficar 
afastados das zonas populacionais, mas poucos referiram que deviam ficar afastados dos 
cursos de água, e preservar o património cultural da região. 
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Tabela 4.7 - Desenho de um aterro sanitário 

Categorias de resposta 
Desenho de um aterro 
sanitário: 

Exemplos de respostas N=18 

- aterro sanitário com 

secção rectangular 

9 

- aterro sanitário com 

secção rectangular 

li 
/ 9 

- aterro sanitário com 

secção rectangular 

\l \ 5 \ \ \ \ \ ] l |(| 
9 

- aterro sanitário com 

secção rectangular 

Exemplo do aluno 4 

9 

- aterro sanitário com 

secção trapezoidal 

8 

- aterro sanitário com 

secção trapezoidal 

8 

- aterro sanitário com 

secção trapezoidal 

Exemplo do aluno 2 

8 

- aterro sanitário com 

secção de meia 

circunferência 

1 

- aterro sanitário com 

secção de meia 

circunferência 

i 

1 

- aterro sanitário com 

secção de meia 

circunferência 

Exemplo do aluno 8 

1 

TOTAL 18 

• c. 1 ) Indique que tipos de resíduos podem ser colocados num aterro sanitário 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos referiam os seguintes tipos 

de resíduos: papel, cartão, matéria orgânica, plásticos, metais, vidro e outros (roupas, 

sapatos, etc.). 
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As respostas dos alunos foram categorizadas e os resultados obtidos encontram-

se na tabela 4.8. 

Os resultados indicam que todos os alunos consideraram que num aterro 

sanitário podem ser depositados restos de comida, papel, metal e plástico. A maioria dos 

alunos referiu o vidro. Poucos alunos referiram a madeira, roupas e sapatos. 

Tabela 4.8 - Tipos de resíduos que podem ser colocados num aterro sanitário 

Categorias de Resposta 
Tipos de resíduos colocados 
em aterros sanitários: 

N = 18 

- papel 18 

- cartão 1 

-vidro 16 

- restos de comida 18 

-metal 18 

- plásticos 18 

- madeira 4 

- roupas e sapatos 3 

TOTAL 96* 

*Há respostas que foram categorizadas em mais do que uma categoria. 

Exemplos: 

Aluno 6:"Papeis, restos de comida, plásticos, metal (latas de alumínio), vidro." 

Aluno 1:" Papeis, restos de comida, plásticos, madeira, metal, vidro." 

Aluno 7:"Restos alimentares, plásticos (garrafas), metais, papel/cartão, roupa, sapatos, vidros." 

• c.2) O que acontece aos resíduos ao longo do tempo? 

Nesta questão, pretendia-se que os alunos referissem que ao logo do tempo a 

matéria orgânica decompõem-se em matéria orgânica mais estável, após ter sorrido 

transformações químicas, e ser convertida em matéria mais estável, lixiviado e gases. 

As respostas dos alunos foram categorizadas e os resultados obtidos encontram-

se na tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 - O que acontece aos resíduos ao longo do tempo 
Categorias de Resposta 

Ao longo do tempo os resíduos 
decompõem-se em: 

N = 18 

- matéria orgânica 18 

- lixiviado 14 

- gases 17 

TOTAL 49* 

*Há respostas que foram categorizadas em mais do que uma categoria. 

Nesta questão, todos os alunos referiram que ao longo do tempo os resíduos se 

decompõem em matéria orgânica, embora somente três alunos tenham referido que essa 

matéria orgânica está estabilizada. 

Exemplo: 

Aluno 7:"Ao longo do tempo os resíduos vão-se decompor, ou seja, sofrer alterações dando 
origem a águas lixiviantes, matéria orgânica mais estável e mais resistente e gases." 

A maioria dos alunos referiram que os resíduos se decompõem em lixiviado e 
gases de aterro, e que estes são poluentes e de cheiro desagradável. 

Exemplo: 

Aluno 5:"0 lixo vai-se decompor em lixiviados, gases poluentes e mal cheirosos e matéria 
orgânica." 

• d) Qual a função de um geotêxtil num aterro sanitário? 

Nesta questão, pretendia-se que os alunos referissem que a função de um 
geotêxtil num aterro sanitário é de filtrar o lixiviado, bem como proteger a 
geomembrana. 
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Nesta questão, os alunos não apresentaram dificuldades em considerar qual a 

função de um geotêxtil num aterro sanitário, pois todos os alunos referiram a função de 

protecção da geomembrana, e dezassete alunos referiram a função de filtração do 

lixiviado. 

Exemplos: 

Aluno 8:"Um geotêxtil tem a função de proteger a geomembrana, que é uma espécie de 
impermeabilizante, impedindo as águas lixiviantes de sair para os terrenos vizinhos." 

Aluno 7:"A função de um geotêxtil num aterro sanitário é filtrar as águas lixiviantes, ou seja, 
deixar passar o líquido, mas não deixar passar as partículas sólidas que se encontram no líquido." 

• e) Quais as características que um geotêxtil deve ter para que possa ser 

colocado num aterro sanitário? 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos referiam que um geotêxtil 
não se deve estragar ao longo do tempo, para que não se alterem as suas propriedades de 
filtração do lixiviado e de protecção da geomembrana. 

Todos os alunos consideraram que as características que um geotêxtil deve 
possuir para ser colocado num aterro sanitário é ser bom filtrante do lixiviado, proteger 
bem a geomembrana e que não se pode deteriorar ao longo do tempo. 

Exemplos: 

Aluno 4:"Tem de ter a capacidade de filtrar o lixiviado, proteger a geomembrana, não se pode 
deteriorar ao longo do tempo." 

Aluno 16:"Deve ser resistente e forte para não se estragar ao longo do tempo, filtrar as águas 
lixiviantes e proteger a geomembrana." 
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• f) O que mais gostou de fazer neste trabalho referente ao aterro sanitário? 

Porquê? 

Nesta questão, pretendia-se identificar qual a actividade que os alunos tinham 

gostado mais de realizar ao longo do trabalho e porquê. 
As respostas dos alunos foram categorizadas e os resultados obtidos encontram-

se na tabela 4.10. 

Tabela 4.10 - O que mais gostou de fazer neste trabalho 

Categorias de Respostas 
0 que mais gostei de fazer foi: 

N = 18 

C l - elaborar os "mind maps" 15 

C2 - fazer os minidigestores 3 

TOTAL 18 

A maioria dos alunos referiu a elaboração dos "mind maps" como a actividade 
que tinham gostado mais de realizar. 

Na tabela 4.11 indicam-se as razões apresentadas pelos alunos para justificarem 
porque é que o que mais gostaram foi de elaborar os "mind maps". 

Todos os alunos que preferiram elaborar os "mind maps" referiram o gosto pela 
informática. Para cinco alunos o programa era muito engraçado e dois referiram que 
gostaram de trabalhar em grupo. 

Mestrado em Química para o Ensino Maria Fernanda Andrade Resende 136 



4. A Problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos numa Turma do 8o ano de Escolaridade 

Tabela 4.11 - Razões apresentadas pelos alunos para justificarem porque é que o que mais 
gostaram foi de elaborar os "mind maps" 

Categorias de Respostas 
Gostei mais de elaborar os "mind 
maps" porque: 

Exemplos de respostas N-15 

- gosto de informática Aluno 13:"Os mind maps eram feitos no computador, e 
gosto muito de trabalhar no computador." 

15 

- o programa era engraçado Aluno 8:"Gostei de fazer os mind maps, porque gosto 
muito de informática e o programa que fazia os mapas 
era engraçado." 

5 

- era divertido trabalhar em 

grupo 

Aluno 16:"Gostei de fazer os mind maps porque gosto 
de computadores, o programa era divertido, e o trabalho 
em grupo foi divertido." 

2 

TOTAL 22* 
*Há respostas que foram categorizadas em mais do que uma categoria. 

Todos os alunos que preferiram elaborar os "mind maps" referiram o gosto pela 

informática. Para cinco alunos o programa era muito engraçado e dois referiram que 

gostaram de trabalhar em grupo. 

Na tabela 4.12 indica-se as razões apresentadas pelos alunos para justificarem 

porque é que o que mais gostaram foi de fazer os minidigestores. 

Tabela 4.12 - Razões apresentadas pelos alunos para justificarem porque é que o que mais 
gostaram foi de fazer os minidigestores 

Categorias de respostas 
Gostei mais de fazer os 
minidigestores porque: 

Exemplos de respostas N = 3 

- gosto do trabalho 

laboratorial 

Aluno 10:"Porque gosto de fazer experiências nas aulas. Fazer 
o minidigestor foi uma experiência e ver como ia evoluir a 
decomposição do lixo ao longo do tempo." 

3 

- gosto de trabalhar em 

grupo 

Aluno 7:"Porque gosto de fazer trabalho laboratorial e gosto de 
trabalhar m grupo." 

2 

TOTAL 5* 
*Há respostas que foram categorizadas em mais do que uma categoria. 
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Os três alunos que preferiram fazer os minidigestores, referiram o gosto pela 

actividade experimental e dois deles referiram o trabalho de grupo. 

• g) Acha que aprendeu alguma coisa importante? O quê? 

Nesta questão, pretendia-se identificar se os alunos consideraram que tinham 

aprendido alguma coisa de importante e o quê. 
Todos os alunos referiram que tinham aprendido alguma coisa de importante. 
Na tabela 4.13 indica-se o que os alunos consideraram que tinham aprendido de 

importante. 

Tabela 4.13 - O que os alunos aprenderam de importante, na opinião deles 
Categorias de Respostas 

0 que aprendi de importante foi: 

Exemplos de respostas N = 18 

- ver como são decompostos os 

resíduos ao longo do tempo 

Aluno 8:"...o que acontece aos resíduos ao longo 
do tempo..." 

9 

- o que é um aterro sanitário Aluno 1 :"0 que era um aterro sanitário. 2 

- como um aterro sanitário é 

construído 

Aluno 3:"Como o aterro sanitário é construído..." 10 

- para que serve um aterro sanitário Aluno 10:"Para que serve um aterro sanitário. 8 

- locais onde o aterro sanitário pode 

ser construído 

Aluno 7:"...os locais em que os aterros sanitários 
podem ser construídos..." 

5 

- como funciona um aterro sanitário Aluno 10:"...como um aterro sanitário funciona..." 2 

- importância para o ambiente do 

aterro sanitário 

Aluno 16:"Que o aterro sanitário é muito 
importante para o planeta Terra..." 

15 

- o que fazer para evitar a poluição Aluno 8:"...o que se deve fazer para evitar a 
poluição." 

2 

TOTAL 53* 
*Há respostas que foram categorizadas em mais do que uma categoria. 

A maioria dos alunos referiu o aterro sanitário como modo de evitar a poluição. 
Cerca de metade dos alunos referiram o facto de verem como são decompostos os 
resíduos ao longo do tempo, o modo como o aterro sanitário é construído e a função do 
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aterro sanitário. Os alunos mostraram-se sensibilizados para as questões ambientais 

relacionadas com os RSU. 

4.2.8.2 - Avaliação da aprendizagem dos alunos utilizando os "mind maps" 

A professora/investigadora elaborou um "mind map da professora" (figura 4.4), 
tendo por base todas as informações disponibilizadas nos materiais fornecidos aos 
alunos. 

O desenvolvimento dos "mind maps" de cada grupo apresenta-se nas figuras 4.5, 
4.6, 4.7 e 4.8. Na legenda de cada "mind map" indicam-se os tópicos (ramos), sub-
tópicos (sub-ramos) e os respectivos hyperlinks, uma vez, que estes últimos não 
aparecem impressos em papel. 

A análise dos "mind maps" dos vários grupos vai ser efectuada por comparação 

com o "mind map da professora" (figura 4.4). 

a) - Conceitos centrais 

A professora considerou como conceito central os RSU. A professora considerou 
uma relação cruzada entre o Aterro Sanitário e os tipos de RSU, tendo elaborado dois 
"mind maps" ligados entre si por um Hyperlink (figura 4.4).Todos os grupos 
consideraram como conceito central o Aterro Sanitário, e não os RSU, aparecendo os 
diferentes métodos de eliminação de RSU como ramo do Aterro Sanitário. 
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Tópico / sub-tópico 
- Definição 

-Vidro 
- Papel e cartão 
-Metal 
- Plásticos 
- Resíduos orgânicos 
- Outros 
- Reduzir 
- Reutilizar 
- Reciclar 
- Quando são 
depositados num AS 
- Aterro Sanitário 

- Encerramento 

- Geotêxteis 

- Geomembranas 

- Compostagem 

- Incineração 
- Os RSU originam 

- Tipos de resíduos 

Hyperlink 
- (Vulgarmente conhecidos por"lixos", são os resíduos produzidos pelas populações e actividades de 
um município, cuja recolha e tratamento é da responsabilidade da autarquia) 
- Garrafas, construção civil - Representam 10% dos RSU 
- Revistas, jornais - Representam 30% dos RSU 
- Embalagens - Representam 10% dos RSU 
- Embalagens Representam 7% dos RSU 
- Restos de comida - Representam 33% dos RSU 
- Roupas, sapatos - Representam 10% dos RSU 
- Utilizar menos quantidades de matérias, ou seja, consumir apenas o que é necessário 
- Utilizar o mesmo material muitas vezes 
- Converter certos resíduos em materiais úteis, permitindo o aproveitamento de materiais "velhos" 
- Quando são depositados num aterro sanitário, ao longo do tempo vão sofrer transformações 
químicas 
- Instalação de eliminação utilizada para a deposição controlada de resíduos acima ou abaixo da 
superfície natural 
- Quando o aterro sanitário atinge a sua cota máxima é encerrado, e é utilizado como áreas verdes 
que podem servir para campos de jogos, jardins públicos, uma vez que esta área fica interdita à 
construção civil 
- Material utilizado para protecção do fundo e paredes do aterro sanitário, e para a filtração do 
lixiviado 
- Material utilizado como impermeabilizante, impedindo que o lixiviado contamine os terrenos 
vizinhos 
- Processo biológico em que os microrganismos transformam a matéria orgânica, como estrume, 
folhas, papel e restos de comida, num material semelhante ao solo a que se chama composto 
- Processo pelo qual os RSU são destruídos por via térmica, geralmente com recuperação de energia 
- Quando são depositados num aterro sanitário, ao longo do tempo vão sofrer transformações 
químicas 
- Tipos de resíduos que podem ser depositados no Aterro sanitário 

Figura 4.4 - "Mind map da professora' 
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Tópico / sub-tópico 
- Definição 

- Resíduos 
- Compostagem 

- Reciclagem 

- Incineração 

- Definição 

- Longo de tempo 
- Encerramento 
- Localização 
- tieotéxteis 

Hyperlink 
- Local construído que é utilizado para a deposição controlada de resíduos acima ou abaixo da 
superficie natural 
- Tudo o que não presta 
- Processo biológico em que os microorganismos transformam a matéria orgânica, como estrume, 
folhas, papel e restos de comida, num material semelhante ao solo a que se chama composto 
- O "velho vira" novo com a produção de novos produtos 
- Processo em que os resíduos são destruídos através do calor, geralmente com recuperação de 
energia eléctrica) 
- Local construído que é utilizado para a deposição controlada de resíduos acima ou abaixo da 
superficie natural 
- Os resíduos são decompostos em matéria orgânica, gases e águas lixiviantes 
- Só pode servir para zonas verdes, não se pode construir prédios 
- Fora das localidades para as pessoas não sofrerem com o mau cheiro e barulho dos camiões 
- São materiais que servem para proteger o aterro 

Figura 4.5 - Desenvolvimento do "mind map" do grupo I 
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Tóp ico / sub- tóp ico 
- O que é? 

- Ao longo do tempo 
- (ieossintéticos 
- Cieotêxteis 
- Encerramento 

Hyperlink 
- É um local onde se deposita o lixo, de uma maneira controlada, este local pode ser acima ou 
abaixo da superficie natural 
- Os resíduos ao longo do tempo vão-sc decompor em gases, matéria orgânica e lixiviados 
- Servem para impedir que o lixiviado se propague ás terras vizinhas, sáo materiais impermeáveis 
- Servem para proteger as paredes do aterro c para filtrar o lixiviado 
- Não se pode construir nada, só é utilizado para campos de jogos e jardins 

Figura 4.6 - Desenvolvimento do "mind map" do grupo 2 

Mestrado em Química para o Ensino Maria lemanda Andrade Resende 142 



4 A Problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos numa Turma do 8" ano de Kscolandade 

C h l f l » o > Oo oamiac oom f n d u o t 

P». i *ot r r , d o t r«l i 'duot 

D«tCTfQirr«nío o* r*n"quot 
Lavagem oa t codât Qo camião 

C o m p a c t a ç i o 0« renauo t 

O l ffesiOi/C* &áo ooo#rtos oom terra 

Tópico / sub tópico 
- Definição 

- Resíduos 
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Hyperlink 
- Um aterro é uma instalação de eliminação, que serve para depositar controladamenle os resíduos 
Esta instalação pode ficar situada acima ou abaixo da superfície natural 
- Os resíduos ao longo do tempo vão-se decompondo em lixiviados, gases e matéria orgânica 
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Tópico / sub-tópico 
- Definição 

- Resíduos 
- Encerramento 

- Compostagem 
- Incineração 
- Reciclagem 
- Localização 
- Geotêxteis 

Hyperlink 
- Um alcrro é uma instalação de eliminação, que serve para depositar controladamente os resíduos 
lista instalação pode ficar situada acima ou abaixo da superficie natural 
- Os resíduos ao longo do tempo vão-se decompondo em lixiviados, gases e matéria orgânica 
- Depois de encerrado, é utilizado como áreas verdes que podem servir para campos de jogos 
jardins públicos, uma vez que esta área fica interdita à construção civil 
- Os microrganismos vão transformar a matéria orgânica em composto 
- Os resíduos vão ser queimados 
- Os resíduos vão servir para se fazer novas coisas 
- Deve ficar situado em locais afastados das populações para evitar os maus cheiros 
- Material usado para protecção do fundo e das paredes do aterro e para filtração do lixiviado 

Figura 4.7 - Desenvolvimento do "mind map" do grupo 3 
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- Metal 
- Outros 

Hyperlink 
- Utilizar menos material, ou seja, consumir apenas aquilo que e necessário 
- Utilizar o mesmo material muitas vezes 
- Dar mais utilidade a material velho 
- Local devidamente construído, que é utilizado para a deposição controlada de resíduos liste local 
pode ficar acima ou abaixo da superficie natural 
- Servem para filtrar as águas lixiviantes e para proteger o fundo e os lados do aterro 
- Quando não se pode por mais resíduos no aterro, o local é usado como áreas verdes, não se pode 
construir prédios 
- Garrafas, construção civil 

- Restos de alimentos 
- Embalagens 
- Revistas e jornais 
- Embalagens 
- Sapatos e roupas  

Figura 4.8 - Desenvolvimento do "mind map" do grupo 4 
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b) Coincidência entre os conteúdos dos ramos, sub-ramos e hyperlinks entre 
os "mind maps" dos alunos e da professora 

Os "mind maps" dos alunos foram analisados no que se refere aos diversos 
ramos, sub-ramos e hyperlinks relativamente aos conteúdos. 

Na tabela 4.14 indicam-se os conteúdos referidos por cada grupo, tomando como 
referência os conteúdos que surgem no "mind map da professora". 

Comparando-se o conteúdo relativo aos RSU dos "mind maps" dos alunos com 
o "mind map da professora", verifíca-se que todos os grupos referiram os diferentes 
tipos de RSU, mas somente um grupo (grupo 1) apresentou a definição de RSU, bem 
como os métodos de eliminação utilizados em cada tipo de RSU (é de salientar, que este 
conteúdo somente constava das questões dos projectos que tinham sido distribuídas a 
este grupo). Somente um grupo (grupo 3) apresentou exemplos de RSU, e nenhum dos 
grupos indicou a percentagem de cada tipo de RSU. 

Comparando-se o conteúdo referente às medidas ambientais dos "mind maps" 
dos alunos com o "mind map da professora", só um grupo (grupo 4) referiu a 
importância das medidas ambientais, e um grupo (grupo 2) não referiu qualquer aspecto 
relativo às medidas ambientais. É de salientar, que este conteúdo somente constava das 
questões dos projectos que tinham sido distribuídas ao grupo 4. 

Comparando-se o conteúdo referente ao aterro sanitário dos "mind maps" dos 
alunos com o "mind map da professora", verifíca-se que todos os grupos referiram a 
definição de aterro sanitário. Relativamente aos materiais que são utilizados na 
construção de um aterro sanitário, todos os grupo referiram os geotêxteis, mas nenhum 
referiu as geomembranas. Relativamente à localização de um aterro sanitário, somente 
um grupo (grupo 2) referiu todos os aspectos, tendo outro grupo (grupo 3) apenas 
referido um dos aspectos (definir distâncias a áreas residenciais). Relativamente ao 
modo de funcionamento dois grupos referiram todos os aspectos (grupos 3 e 4). A 
pesagem do camião que transporta os RSU, a lavagem dos rodados do camião e a 
compactação dos RSU no aterro foram os aspectos não referidos pelos outros grupos. 
Relativamente á utilidade após encerramento todos os grupos referiram todos os 
aspectos. Relativamente ao que acontece aos RSU quando depositados no aterro, todos 
os grupos referiram a formação de lixiviado, de gases e de matéria orgânica, mas 
nenhum referiu que esta fica mais estável. 
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Tabela 4.14 - Conteúdos 
Ramos e sub-ramos relativos ao A.S. que constam no "mind map" da 

professora 
Grupo Ramos e sub-ramos relativos ao A.S. que constam no "mind map" da 

professora 1 1 2 1 3 1 4 
RSU 

Definição 1 1 1 — ... ... 
TIPO DE RSU 

Vidro Indicação J y y y Vidro 
Exemplos ... ... ... y 

Vidro 

Percentagem ... ... ... ... 

Vidro 

Como eliminar ■1 ... ... ... 
Papel e cartão Indicação J y y y Papel e cartão 

Exemplos ... ... ... y 
Papel e cartão 

Percentagem ... ... ... — 

Papel e cartão 

Como eliminar J ... ... ... 
Metal Indicação 1 y y y Metal 

Exemplos ... ... ... y 
Metal 

Percentagem 1 ... ... ... 

Metal 

Como eliminar ... ... ... --
Plásticos Indicação y y y y Plásticos 

Exemplos ... ... ... y 
Plásticos 

Percentagem ... ... ... ... 

Plásticos 

Como eliminar y ... — ... 
Resíduos orgânicos Indicação y y y y Resíduos orgânicos 

Exemplos ... ... ... y 
Resíduos orgânicos 

Percentagem ... ... ... ... 

Resíduos orgânicos 

Como eliminar y ... .... ... 
Outros Indicação y y y y Outros 

Exemplos ... ... ... y 
Outros 

Percentagem ... ... ... ... 

Outros 

Como eliminar y ... ... ... 
MÉTODOS DE ELIMINAÇÃO DE RSU 

Aterro Sanitário Indicação y y y y Aterro Sanitário 
Definição y y y y 

Compos tagem Indicação y — y y Compos tagem 
Definição y ... y 

Incineração Indicação y ... y y Incineração 
Definição y ... y ... 

MEDIDAS AMBIENTAIS 
Reduzir Indicação ... ... y y Reduzir 

Definição ... ... ... y 
Reutilizar Indicação ... ... y y Reutilizar 

Definição ... ... ... y 
Reciclar Indicação y ... y y Reciclar 

Definição y ... ... y 
Importância das 
medidas ambientais 

Diminuir consumo de recursos naturais ... ... ... y Importância das 
medidas ambientais Reduzir a poluição ... ... ... y 
Importância das 
medidas ambientais 

Melhorar a qualidade do ambiente ... ... ... y 
ATERRO SANITÁRIO 

Definição y y y y 
Materiais de 
construção 

Geotêxteis y y y y Materiais de 
construção Geomembranas . . . ... . . . . . . 

Localização 

Respeitar o património natural e cultural da 
região 

— y 

Localização Existir condições geológicas — y — . . . Localização 
Definir distâncias a áreas residenciais . . . y y . . . 

Localização 

Existir zonas de protecção de águas subterrâneas . . . y — . . . 

Localização 

Previsão de riscos de cheias ... y . . . ... 

Modo de 
funcionamento 

Chegada dos resíduos no camião y y y 

Modo de 
funcionamento 

Pesagem — y y 
Modo de 
funcionamento 

Descarregamento y y y Modo de 
funcionamento Lavagem dos rodados do camião . . . . . . y 
Modo de 
funcionamento 

Compactação dos resíduos y ... y 

Modo de 
funcionamento 

Cobertura dos resíduos com terra y y y 
Utilidade após 
encerramento 

Zonas verdes y y y Utilidade após 
encerramento Impedida a construção civil y y y 
Quando os RSU são 
depositados num AS. 
decompõem-se em 

Lixiviado y y y Quando os RSU são 
depositados num AS. 
decompõem-se em 

Gases y y y 
Quando os RSU são 
depositados num AS. 
decompõem-se em Matéria orgânica mais resistente . . . ... — — 
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c) Correcção dos conteúdos 

As declarações dos alunos presentes nos ramos, sub-ramos e hyperlinks foram 

analisadas de acordo com a qualidade (comparadas com as declarações que surgem no 

"mind map da professora"). 

As declarações dos alunos, quando elas estão presentes, estão de acordo com o 

que se pretendia, excepto no caso da decomposição da matéria orgânica nos aterros 

sanitários, em que os alunos não se referem à matéria orgânica como sendo mais 

estabilizada. 

d) - Número de ramos, sub-ramos e hyperlinks em comparação com os 

apresentados no "mind map da professora" 

Na tabela 4.15 apresenta-se o grau de coincidência entre o número de ramos, 

sub-ramos e hyperlinks apresentados nos "mind maps" dos alunos em comparação com 

os apresentados no "mind map da professora". 

Tabela 4.15 - Número de ramos, sub-ramos e hyperlinks dos "mind maps" 
Professora Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Ramos 10 7 8 8 8 

Sub-ramos 44 25 20 19 26 

Hyperlinks 19 9 5 8 12 

Total 73 41 33 35 46 

Os alunos conseguiram representar um número de ramos, sub-ramos e 

hyperlinks entre 45 % e 63% dos representadas pela professora. Estes resultados 

parecem indicar que os alunos não apresentam todos os aspectos que a professora 

considera relevantes para o tema. 

4.2.8.3 - Desenvolvimento conceptual 

O desenvolvimento conceptual pode ser apreciado através dos "mind maps", 

comparando a evolução dos "mind maps" no que diz respeito a: 
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- o número de ramos , sub-ramos e hyperlinks; 
- conteúdos referidos; 
- correcção dos conteúdos. 

Estes critérios foram baseados nos critérios apresentados por Markam (1994). 

a) Número de ramos, sub-ramos e hyperlinks 

A evolução apresentada pelos "mind maps" dos diversos grupos, de acordo com 

este critério, apresenta-se na tabela 4.16. 

Tabela 4.16 - Evolução do desenvolvimento conceptual dos grupos 

Grupo 

Número de 

ramos 

Número de sub-

ramos 

Número de 

hyperlinks 

Total 

(ramos, sub-ramos 

e hyperlinks 

Grupo 

inicial final inicial final inicial finai inicial final 

1 4 7 8 25 6 9 18 41 

2 5 8 12 20 3 5 20 33 

3 4 8 12 19 3 8 19 35 

4 4 8 16 26 10 12 30 46 

O número total de ramos, sub-ramos e hyperlinks aumentou entre 150% e 230% 
relativamente ao "mind map" inicial. Os resultados parecem indicar que a reflexão 
sobre o tema desenvolvido através do desenvolvimento do trabalho experimental ajudou 
ao desenvolvimento conceptual dos alunos. Os alunos referiram mais aspectos 
relacionados com os aterros sanitários, e para cada um desses aspectos estabeleceram 
mais relações e especificaram melhor os diversos aspectos referidos. Nos "mind maps" 
iniciais os grupos colocaram os conteúdos que tinham sido focados nas respostas às 
questões. É de salientar, que nessa fase, nenhum grupo conseguiu colocar no "seu mind 
map" conteúdos que não constavam das suas questões dos projectos de trabalho. De um 
modo geral, os conteúdos dos "mind maps" estão mais completos nos grupos cujo 
conteúdo aparecia na sua questão de projecto. 

É de referir que os materiais de apoio foram fornecidos, analisados e discutidos 
antes da iniciação dos "mind maps". Entre a iniciação e a finalização dos "mind maps", 
os alunos desenvolveram as actividades experimentais e envolveram-se em discussões 
relacionadas com essas actividades. 
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4.2.9 - Opinião dos alunos sobre a importância dos "mind maps" na aprendizagem 

As opiniões dos alunos foram obtidas através de duas questões do questionário. 

Na primeira questão perguntava-se aos alunos se tinham gostado de elaborar os "mind 

maps" e porquê. 
Todos os alunos responderam que tinham gostado de elaborar os "mind maps". 
As razões que os alunos apresentaram foram categorizadas, e os resultados são 

indicados na tabela 4.17. 

Tabela 4.17 - Razões apresentadas pelos alunos para justificarem porque é que gostaram de 
elaborar os "mind maps" 

Categorias de respostas 

Gostei de elaborar os "mind 

maps" porque: 

Exemplos de respostas N = 18 

- gosto de trabalhar no 

computador 

Aluno 13:"Porque eram feitos a computador. Trabalhar no 
computador era muito divertido e trabalhamos em grupo." 

18 

- o programa era divertido Aluno 5:"Porque foram feitos no computador, e porque o 
programa era divertido e interessante." 

2 

- gosto do trabalho de grupo Aluno 1 :"Porque eram feitos no computador, e eu gosto de 
trabalhar em grupo e no computador." 

7 

- são fáceis de fazer Aluno 2:"Porque assim pude trabalhar no computador e 
eram fáceis de fazer." 

1 

- a actividade era divertida Aluno 16:"Gosto muito de trabalhar no computador, gosto 
de trabalho de grupo e foi muito divertido aprender as 
matérias novas." 

2 

TOTAL 30* 
*Há respostas que foram categorizadas em mais do que uma categoria. 

Todos os alunos para justificar porque é que gostaram de elaborar os "mind 
maps" referiram o facto destes serem feitos no computador. Bastantes alunos referiram 
o gosto pelo trabalho de grupo. É de salientar, as referências que os alunos fizeram à 
facilidade de execução, à possibilidade de colocar em esquema os conteúdos, e de ser 
uma actividade divertida. 

Na segunda questão, perguntava-se aos alunos se tinham sentido que a 
elaboração dos "mind maps" os tinha ajudado na aprendizagem e como. 
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Todos os alunos referiram que a elaboração dos "mind maps" os tinha ajudado 

na aprendizagem. 

As razões que os alunos apresentaram foram categorizadas e os resultados são 

indicados na tabela 4.18. 

Tabela 4.18 - Razões apresentadas pelos alunos para justificarem porque é que elaborar 
os "mind maps" os ajudou na aprendizagem do tema 

Categorias de respostas 

Elaborar os "mind maps" ajudou-me 

na aprendizagem do tema porque: 

Exemplos de respostas N = 18 

- os esquemas tornam mais fácil a 

aprendizagem de assuntos novos 

Aluno 8:"Porque pus no esquema a matéria nova que 
aprendi nas aulas. Eu gosto de esquemas, ajudam-me 
a decorar melhor a matéria nova que os professores 
ensinam, porque assim consigo perceber melhor as 
coisas. É melhor de estudar." 

16 

- os esquemas sintetizam a matéria Aluno 14:"Porque os mapas conceptuais são 
esquemas e os esquemas são mais fáceis de perceber, 
porque a matéria está toda sintetizada." 

5 

- é uma forma divertida de aprender Aluno 16:"... aprendi de um modo divertido." 6 

TOTAL 27* 
♦ Há respostas que foram categorizadas em mais do que uma categoria. 

As razões apresentadas pelos alunos para justificarem porque é que elaborar os 
"mind maps" os ajudou na sua aprendizagem, prende-se com o facto de os alunos 
considerarem os "mind maps" como um esquema o que lhes facilita a aprendizagem de 
novos assuntos, sintetiza os conteúdos e é um modo divertido de aprender. 

4.2.10 - Conclusões 

As principais conclusões retiradas referem-se a três aspectos: acerca da 
metodologia seguida, acerca da aprendizagem dos alunos, e acerca das percepções dos 
alunos sobre a realização do trabalho. 
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4.2.10.1 - Acerca da metodologia seguida 

a ) Debate inicial 

No que concerne à realização do debate inicial, como forma de identificar as 
dificuldades apresentadas pelos alunos sobre os RSU e Aterro Sanitário, e motivá-los 
para o tema, resultou satisfatoriamente. 

Neste debate foi possível identificar algumas ideias que os alunos já tinham 
acerca dos RSU e dos Aterros Sanitários. O debate despertou a curiosidade dos alunos 
relativamente ao tema e motivou-os para o trabalho seguinte. Atendendo ao tipo de 
actividade é necessário que os grupos não sejam grandes, para que todos possam 
intervir e expor as suas ideias. É necessário definir regras comportamentais a ter durante 
a realização do debate, tal como se fez neste estudo. 

b) Diário da professora 

Este instrumento revelou-se útil para registar as dificuldades apresentadas pelos 
alunos, ao logo de todo o processo, nos momentos que interpelam a 
professora/investigadora para o esclarecimento de dúvidas, bem como para registar 
situações no sentido de melhorar comportamentos e atitudes da própria 
professora/investigadora. 

c) Materiais fornecidos aos alunos 

Os materiais fornecidos aos alunos de modo a elaborarem as suas respostas, 
puderam ser considerados adequados, uma vez, que o trabalho realizado foi concluído 
satisfatoriamente. É de referir que o conceito de matéria orgânica mais estável não está 
bem explicita nos textos disponibilizados. Os aspectos relacionados com o que acontece 
aos diferentes tipos de RSU quando depositados num Aterro Sanitário, em que alguns 
resíduos não se decompõem e outros podem levar centenas de anos também não está 
suficientemente claro. 
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Teria sido útil desenvolver textos específicos que referissem estas questões. 

d) Questões orientadas para a análise da bibliografia 

Os resultados obtidos permitiram concluir que a apresentação de questões pode 

ajudar o aluno a definir objectivos, organizar e pesquisar no sentido de responder às 

questões colocadas. Ajuda os alunos a identificar o que é relevante nos textos 

fornecidos. 

e) Apresentação das respostas às questões 

Os resultados indicaram que o debate ajudou a clarificar ideias e aspectos por 
compreender, pelo confronto de opiniões e da discussão estabelecida. 

f) "Mind maps" 

Os "mind maps" mostraram ser um bom instrumento para apreciar o 
desenvolvimento conceptual dos alunos, além de serem motivadores e ajudarem a 
organizar a informação, conforme os próprios alunos referiram. 

4.2.10.2 - Acerca da aprendizagem 

A aprendizagem foi avaliada com base nos resultados obtidos no questionário. 

a) Acerca da utilidade do aterro sanitário 

A totalidade dos alunos referiu que um aterro sanitário serve para depositar os 
resíduos. Somente um aluno refere que essa deposição se processa de um modo 
controlado. Os alunos não tiveram dificuldade em considerar o aterro sanitário como um 
meio de reduzir a poluição. 
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b) Acerca de como imaginam um aterro sanitário 

Todos os alunos apresentaram desenhos indicando o geotêxtil, a geomembrana, 
os resíduos, e a cobertura de terra, mas não indicaram o sistema de recolha do lixiviado 
nem do gás de aterro. As formas utilizadas para representarem um aterro sanitário foram 
na sua maioria a forma com secção rectangular e trapezoidal. A totalidade dos alunos 
referiu que um aterro sanitário deve ficar afastado de zonas populacioanais, para não 
provocar maus cheiros, mas poucos referiram que deveriam estar afastados dos cursos 
de água, e preservar o património cultural da região. 

cl ) Acerca dos tipos de resíduos que podem ser colocados num aterro 

sanitário 

Todos os alunos referiram que num aterro sanitário podem ser depositados 

papel, metal, plásticos e restos de alimentos. A maioria referiu o vidro. Poucos alunos 

referiram madeira, roupas e sapatos. 

c.2 ) Acerca do que acontece aos resíduos ao longo do tempo quando são 

depositados num aterro sanitário 

Todos os alunos referiram que ao longo do tempo os RSU decompõem-se em 
matéria orgânica, embora, somente três alunos tenham referido que essa matéria 
orgânica se encontra mais estabilizada. A maioria dos alunos referiu a formação de 
lixiviado, e de gás de aterro. 

d) Acerca da função de um geotêxtil num aterro sanitário 

Todos os alunos referiram que uma das funções de um geotêxtil era proteger a 

geomembrana, para esta não rasgar. Referiram ainda que um geotêxtil tem também a 

função de filtrar o lixiviado. 
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e ) Acerca das características que um geotêxtil deve ter para que possa ser 
colocado num aterro sanitário 

Todos os alunos consideraram que as características que um geotêxtil deve 
possuir para ser colocado num aterro sanitário é ser bom filtrante do lixiviado, proteger 
bem a geomembrana, e que não se pode deteriorar ao longo do tempo. 

4.2.10.3 - Acerca das percepções dos alunos sobre a realização do trabalho 

a) O que os alunos gostaram mais de fazer ao longo deste trabalho 

A maioria dos alunos referiu a elaboração dos "mind maps" como a actividade 
que tinham gostado mais de realizar. Todos os alunos que preferiram elaborar os "mind 
maps" referiram o gosto pela informática. Para cinco alunos o programa era muito 
engraçado, e dois referiram que gostaram de trabalhar em grupo. 

b ) O que os alunos consideraram que aprenderam de importante neste 
trabalho 

Todos os alunos referiram que tinham aprendido alguma coisa de importante. A 
maioria dos alunos referiu o aterro sanitário como modo de evitar a poluição. Cerca de 
metade dos alunos referiram o facto de verem como são decompostos os resíduos ao 
longo do tempo, o modo como o aterro sanitário é construído e a função do aterro 
sanitário. Os alunos mostraram-se sensibilizados para as questões ambientais 
relacionadas com os RSU. 

c)Seos alunos gostaram de elaborar os "mind maps" 

Todos os alunos referiram que tinham gostado de elaborar os "mind maps", 
porque eram feitos no computador. Bastantes alunos referiram o gosto pelo trabalho de 
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grupo. É de salientar, as referências que os alunos fizeram à facilidade de execução, à 

possibilidade de colocar em esquema os conteúdos aprendidos, e de ser uma actividade 

divertida. 

d) Se os "mind maps" ajudaram os alunos na aprendizagem 

Todos os alunos referiram que a elaboração dos "mind maps" os tinha ajudado 

na aprendizagem, porque consideraram os "mind maps" como um esquema que lhes 

facilitava a aprendizagem de novos conhecimentos e sintetizava os conceitos, além de 

ser um modo divertido de aprender. 
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5 - Conclusões Finais e Implicações 
Educacionais 
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5 - Conclusões Finais e Implicações Educacionais 

5.1 - Aprendizagens e desenvolvimento de competências 

O desenvolvimento de uma estratégia de ensino baseada no trabalho de projecto 

e abordando temas de importância no quotidiano mostrou motivar os alunos para a 

aprendizagem. 
Por outro lado, uma vez, que os alunos estiveram envolvidos em actividades em 

que tinham de analisar bibliografia (e com base nessa análise responder a questões), 
realizar experiências e elaborar "mind maps", criaram-se situações que podem 
promover o desenvolvimento de um conjunto de competências definidas para os alunos 
à saída do Ensino Básico [Cavaleiro et ai, 2003], tais como: 

• Mobilizar saberes científicos e tecnológicos para compreenderem a realidade e 

para abordar situações e problemas do quotidiano. 

• Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas 

aos objectivos visados. 

• Pesquisar e seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável. 

• Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões. 

• Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa. 

• Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns. 

Um modelo de desenvolvimento profissional baseado na integração dos 
professores em equipas de investigação, pode ajudar a desenvolver competências que 
permitam aos professores propor aos seus alunos actividades inovadoras. A reflexão da 
professora/investigadora, autora deste estudo é disso um exemplo. 

Reflexão 

Quando terminei a Licenciatura era minha intenção fazer uma pós-graduação, 
na área científica, uma vez que fiz o Ramo Científico da Licenciatura em Química. Mas 
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entretanto comecei a dar aulas (sem qualquer experiência), e fiz a Profissionalização 

em Serviço. No entanto, à medida que o tempo avançava apercebi-me que o ensino e a 

aprendizagem são áreas tão abrangentes, e então a ideia de fazer uma pós-graduação 

tornou-se cada vez mais atraente. 

Não demorou muito tempo até chegar à conclusão que o "Mestrado em Química 

para o Ensino" seria o ideal, uma vez que gosto muito quer de Química, quer de 

Ensinar Química. 

Durante o primeiro ano do Mestrado, foi um pouco complicado conciliar a 

Escola e a Faculdade, mas com alguma força de vontade, perseverança e o apoio de 

familiares, colegas e professores consegui atingir este objectivo. 

No início do segundo ano, as coisas complicaram-se, senti-me desanimada 

quando me foi proposto para fazer investigação na área da degradação de materiais 

geossintéticos. Não que a ideia de fazer investigação num laboratório da Faculdade 

não me atraísse. Muito pelo contrário, (adorei o meu último ano de Licenciatura, em 

que fiz Seminário da área da Química Inorgânica), mas nem sabia o que era um 

material geossintético. Muitas vezes pensei desistir (pois tudo o que encontrava 

relativamente ao tema era novo e acima de tudo estranho), mas devido à minha 

perseverança e à minha força de vontade continuei. 

Hoje penso que para a minha actividade profissional foi extremamente positivo 

iniciar tal aventura, pois o mestrado proporcionou-me a aquisição de conhecimentos e 

aptidões indispensáveis para a minha actividade profissional, e permitiu que 

preservasse, aprofundasse e desenvolvesse os meus conhecimentos, quer a nível 

científico quer pedagógico. 

No que concerne, ao trabalho de investigação desenvolvido num laboratório da 

Faculdade, além de me proporcionar a satisfação pessoal por estar envolvida em algo 

que já não fazia à muito tempo (e até pensei que nunca mais faria), capacitou-me para 

realizar novos trabalhos na escola com os alunos, e lidar melhor com novas e 

inesperadas situações. 
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5.2 - Limitações do Estudo 

As limitações inerentes ao estudo realizado ficaram a dever-se aos seguintes 

aspectos: 

a) Actividade experimental 

Teria sido importante levar os alunos à Universidade, para observarem como 

tinham sido feitos os ensaios com os materiais geossintéticos, e para que contactassem 

com investigadores. Isso não foi possível porque não houve recursos disponíveis para 

essa visita de estudo. 

b) Grupos de trabalho 

Os grupos de trabalho eram constituídos por quatro ou cinco elementos. Talvez 

um número mais reduzido de elementos facilitasse o trabalho de grupo, nomeadamente 

a elaboração de "mind maps". 

c) Questionários 

Os questionários podem apresentar algumas limitações pelo facto de os alunos 
poderem ter dificuldades na interpretação das questões, e em exprimirem as suas ideias. 
O método de análise das respostas ao questionário aberto/fechado utilizado, depende do 
investigador devido à possibilidade de leitura múltipla de uma mensagem. 

5.3 - Implicações Educacionais 

Estes resultados aconselham que na prática pedagógica sejam levados em 

consideração os seguintes aspectos: 
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a ) Planeamento do processo ensino-aprendizagem de um tema a partir do 

conhecimento das ideias dos alunos acerca do mesmo 

Para promover a aprendizagem é importante que os alunos relacionem as novas 
ideias que lhes são apresentadas com o que sabem. Isto exige a utilização de estratégias 
que se baseiem no conhecimento das ideias prévias dos alunos. Pois deve-se começar 
com o que as crianças vêem, fazem e sabem, pô-las a falar e a escrever acerca do que 
sabem, e só depois falar-lhes sobre o que não sabem [Holt, 1967]. 

b) Utilização de trabalho de projecto 

Numa metodologia de trabalho de projecto o aluno planeia e organiza o seu 
trabalho, realiza as suas pesquisas em função de propostas que lhe são apresentadas, e 
para as quais encontra-se motivado para colaborar. Esta metodologia envolve o aluno 
em actividades para as quais ele sente-se motivado. Esta motivação é essencial pois 
permite ao aluno autonomamente auto-regular a sua própria aprendizagem. 

c) Interligação dos conteúdos de diversas áreas curriculares 

A interligação dos conteúdos de diversas áreas curriculares pode ser conseguida 
utilizando temas abrangentes onde seja possível interligar esses conhecimentos, 
contextualizando-os num todo em vez de estarem compartimentados em várias áreas. Os 
planos de estudos da Revisão Curricular quer do 3o ciclo do Ensino Básico, quer do 
Ensino Secundário, incluem área de Projecto / Projecto Tecnológico, que deve ter uma 
natureza interdisciplinar e visa a realização de projectos concretos dos alunos. Os temas 
ambientais parecem surgir como adequados à prossecução desses objectivos. 
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d ) A importância da colaboração entre investigadores universitários e 

professores de outros níveis de ensino 

Seria importante promover a colaboração entre investigadores e professores, 

para aumentar a confiança dos professores e fazer com que os seus alunos beneficiem da 

experiência. É importante que as escolas tenham recursos para propiciar aos alunos 

deslocações a laboratórios de investigação. 
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Grupo 1 

- Quais os principais tipos de resíduos sólidos urbanos? 

- O que é um aterro sanitário? 

- O que é que acontece aos resíduos ao longo do tempo, quando são 
depositados num Aterro Sanitário? 



Quais os métodos de eliminação de resíduos produzidos pelos cidadãos? 

- Que tipo de resíduos pode ser tratado por cada um dos métodos 
anteriores? 



Grupo 2 

- Quais os principais tipos de resíduos sólidos urbanos? 

- O que é um aterro sanitário? 

- O que é que acontece aos resíduos ao longo do tempo, quando sdo 
depositados num Aterro Sanitário? 



- Que tipo de materiais servem para a construção de um aterro sanitário? 

- Onde é que os aterros sanitários devem ficar localizados? 



Grupo 3 

- Quais os principais tipos de resíduos sólidos urbanos? 

- O que é um aterro sanitário? 

- O que é que acontece aos resíduos ao longo do tempo, quando são 
depositados num Aterro Sanitário? 



- Qual o modo de funcionamento de um aterro sanitário? 

- O que é que acontece a um aterro sanitário depois de encerrado? 



Grupo 4 

- Quais os principais tipos de resíduos sólidos urbanos? 

- O que é um aterro sanitário? 

- O que é que acontece aos resíduos ao longo do tempo, quando são 
depositados num Aterro Sanitário? 



- Quais as medidas que devem ser tomadas para se preservar o meio 
ambiente, no que se refere a resíduos sólidos urbanos? 

- Qual a importância das medidas referidas anteriormente? 
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CRITÉRIOS PARA SE PROCEDER À 

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 

1 - Algum grupo ultrapassou o tempo estipulado? 
(a penalização é de 4 pontos) 

Nas seguintes questões atribuir uma cotação de 1 a 5 pontos a cada 
grupo (à excepção do vosso grupo) 

2 - Clareza da apresentação.' Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 

3 - Sentido estético das transparências: Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 

4 - Correcção dos conteúdos científicos: Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 

5 - Criatividade / imaginação: Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 
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Procedimento para a construção do minidigestor 

digestor de matéria orgânica 
Fará perceber melhor o c\ue acontece no eolo da 
floresta ou no caixote do lixo, vamoe construir um 
minidigestor e observar o (\ue vai acontecer. 

Material neceeeárlo 
6 garrafão de plástico iguale,de água 

ou de refrigerantes de um litro e melo; 

restos de comida e de fruta, folhas 
secas, terra, ervas, pequenos ramos de 
árvores, papel, pedaços de cerâmica, de 
plástico, de metais; 

água; 

régua; 

tesoura e X-acto; 

fita-cola larga; 

prego fino espetado num suporte de 
madeira ou de cortiça; 

vela e respectivo suporte; 

caneta para escrever em plástico 
ou lápis de cera; 

proveta de 50 cm$. 



\netruçõee 
- Começa por descolar os rótulos 

das garraras. ?ara isso podes usar 
água morna. 

- Marca nas garrafas as linhas 
de corte com o lápis de cera ou a 
caneta para escrever em plástico. 

- Fede ao professor para Iniciar 
os cortes em cada traço com um X-
acto. Tu continuarás a cortar pelos 
traços com uma tesoura. 

- Marca traços na parte D das 
garrafas que correspondem a 
volumes de 50 em oO cm3 ou 
outro volume que tu decidas, até a 
capacidade máxima da parte D 
das garrafas. Vara Isso recorre a 
uma proveta que te será dada pelo 
teu professor. 

- Faz uma montagem igual a que 
se mostra no esquema. Junta só as 
partes 3, C e D. 

Constrói outro minidigestor igual 
ao anterior, pois vais precisar de dois 
minidigestores para as experiências 
que vais realizar, 



- Pergunta ao teu professor o eme 
vais meter dentro dos mlnldlqestores, 
como vais meter os vários materiais 
e se ter\s que fazer furos nas 
garrafas, vara arejamento. O professor 
expilo ar-te-á o que deves fazer. 

- Enche cerca de 2/3 de cada 
minidigestor com materiais, de acordo 
com as Indicações do teu professor. 

- Depois de encheres o mlnldlaestor, 
fecha-o com a parte A usando fita 
cola. 

- Faz uma marca na parede 
exterior das aarrafas para Indicares 
a altura ate onde puseste os 
materiais. Faz uma régua de papel 
graduada em centímetros e co\a-a 
nas paredes da garrafa de modo a 
que o zero da régua coincida com a 
extremidade superior da parte D dos 
mlnldlqestores. 
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QUESTIONÁRIO 

Nome: 

1 - Para que serve um Aterro Sanitário? 

2 - Faça um desenho e explique como imagina um Aterro Sanitário, 
(construção, materiais usados, localização) 

3 
a) Indique que tipos de resíduos podem ser colocados num Aterro 
Sanitário? 

b) O que acontece a esses resíduos ao longo do tempo? 



4 - Qual a função de um geotêxtil num Aterro Sanitário? 

5 - Quais as características que um geotêxtil deve ter para que possa ser 
colocado num aterro sanitário? 

6 - 0 que gostou mais de fazer neste trabalho referente ao Aterro 
Sanitário? Porquê? 

7 
a)Acha que aprendeu alguma coisa importante? 

Sim a Não a 

b) O quê? 



8 
a) Gostou de elaborar os "mind maps"? 

Sim □ Não a 

b) Porquê? 

9 
a) Elaborar os "mind maps" ajudou-o de algum modo na aprendizagem do 
tema? 

Sim n Não a 

b) Porquê? 
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Resumo 

Resumo 

Este estudo teve como finalidades desenvolver uma estratégia de ensino que 
aborde a problemática dos resíduos sólidos urbanos, bem como evidenciar a 
importância de contextos do quotidiano e do trabalho de projecto na motivação dos 
alunos. Este estudo pretende ainda contribuir para o estabelecimento de um modelo de 
desenvolvimento profissional de professores baseado na investigação e na colaboração 
entre professores e cientistas de forma a melhorar a compreensão, por parte dos 
professores, de como se faz ciência e como trabalham os cientistas. 

O estudo desenvolveu-se em duas partes. 

Uma primeira parte, em que a professora/investigadora fez um estágio num 

laboratório de investigação, onde desenvolveu um conjunto de técnicas para analisar a 

degradação química de um material geossintético. 

Uma segunda parte, em que a professora/investigadora interiorizou a experiência 

adquirida no trabalho desenvolvido na primeira parte, para aplicar na leccionação do 

tema escolhido, a uma turma do 8o ano de escolaridade do Ensino Básico, no âmbito da 

área curricular não disciplinar de Área de Projecto. 
A implementação da metodologia de ensino incluiu a discussão oral de ideias -

que permitiu diagnosticar as ideias dos alunos sobre o tema -, o trabalho de grupo sob a 
forma de projecto, parte experimental, elaboração de mapas conceptuais ("mind maps"), 
e a utilização de um questionário para avaliar a aprendizagem. 

Foi possível concluir, genericamente, que houve uma aprendizagem significativa 
dos alunos após a leccionação do tema segundo a metodologia adoptada. 

Segundo a reflexão da professora/investigadora, os professores através da 
integração em equipas de investigação podem desenvolver competências que lhes 
permitam propor aos seus alunos actividades capazes de contribuir para o 
desenvolvimento dessas competências nos alunos. 
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