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RESUMO 

Face ao desafio que a Sociedade coloca à Educação, é necessário repensar as 
estratégias de ensino, adequando-as aos interesses dos nossos jovens. Esta 
necessidade tem levado à realização de alguns trabalhos de investigação que têm 
como objectivo tentar dar-lhe resposta. 

O presente trabalho de investigação teve como objectivo o desenvolvimento, 
aplicação e avaliação de uma abordagem de ensino não convencional para o tema 
"Velocidade das Reacções", que tomou como ponto de partida a utilização dos 
conceitos científicos em situações do dia-a-dia. 

A metodologia de investigação utilizada foi a quasi-experimentação, uma vez 
que se pretendia testar a abordagem em situação real de sala de aula e comparar os 
resultados da aprendizagem com a abordagem tradicional. No entanto, trata-se de um 
processo quasi-experimental por a escolha da amostra não ter sido aleatória, uma 
vez que se utilizaram turmas que já estavam constituídas. 

Para atingir esse objectivo realizaram-se dois estudos: um com alunos do 10° 
ano e outro com alunos do 8o ano de escolaridade. O primeiro envolveu 47 alunos, 
com idades que se situam maioritariamente na faixa etária dos 15-16 anos, 
distribuídos por duas turmas. O segundo estudo envolveu 38 alunos, com idade 
geralmente compreendida entre os 13-14 anos. Em ambos os estudos utilizaram-se 
duas turmas; uma das quais se designou por turma experimental e a outra por turma 
de controlo; na turma experimental utilizou-se uma metodologia que pretendia criar 
nos alunos uma predisposição para aprenderem os conceitos teóricos, 
mostrando-lhes de início a importância e aplicações da Química, enquanto na turma 
de controlo se utilizou uma metodologia tradicional, embora com os mesmos 
materiais, mas que começava com a leccionação dos conceitos científicos. 

A recolha de dados foi feita utilizando questionários que foram administrados 
antes do ensino (pré-teste) e após o ensino (pós-teste), com os quais se pretendia 
avaliar os ganhos de aprendizagem em cada uma das turmas, e também através da 
observação directa das aulas. No estudo com os alunos do 8o ano, o pós-teste incluía 
ainda duas questões de resposta livre - questões complementares. 

A análise das questões comuns do pré e do pós testes foi feita aplicando o 
método da regressão linear, a análise das questões complementares foi feita com 
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base numa análise de conteúdo das mesmas. 
Os resultados obtidos no primeiro estudo revelam que a motivação dos alunos 

para a aprendizagem foi maior. No entanto, apesar de se constatar que na turma 
experimental os ganhos de aprendizagem foram superiores, esta diferença não é 
significativa, isto é, não pode ser atribuída com grande probabilidade apenas à 
metodologia utilizada. 

No estudo no Ensino Básico a diferença entre os resultados das turmas é 
bastante acentuada, verificando-se que os ganhos de aprendizagem obtidos na turma 
experimental são significativamente superiores aos da turma de controlo, podendo 
assim confirmar-se a hipótese de esta diferença ser devida à abordagem utilizada, 
com uma probabilidade estatística superior a 95%. Os resultados obtidos nas 
questões complementares reforçam os resultados obtidos no pré e no pós testes. 

Com base nas resultados obtidos e conscientes das limitações do estudo, pode 
afirmar-se que para o tópico "Velocidade das Reacções" a abordagem utilizada se 
traduziu em aulas em que os alunos se sentiam mais motivados para a aprendizagem 
e, por sua vez, esta motivação se traduziu em ganhos de aprendizagem superiores. 

Tomando como ponto de partida os resultados deste trabalho de investigação, 
é possível sugerir que a utilização de estratégias de ensino que permitam uma maior 
participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem se traduzirá numa 
maior motivação, o que trará como consequência ambientes de sala de aula mais 
agradáveis e aprendizagens mais significativas. 
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ABSTRACT 

According to the challenge that Society places to the Education, it is 
necessary to rethink the teaching strategies, adapting them to our youths' interests. 
This need has been taking to the accomplishment of some investigation works that 
have as target try to give an answer to this need. 

The present investigation work had as main purpose the development, 
application and evaluation of a non conventional teaching strategy for the subject 
"Rates of reactions", which took as starting point the use of the scientific concepts 
in situations of the everyday life. 

The research methodology used was the quasi-experiment, once it was 
intended to test the teaching strategy in real situation of classroom and to compare 
the results of the learning process with the traditional teaching strategy. However, 
the choice of the sample was not random selected, once the groups that were used 
were already made. 

To reach that aim, two studies took place: one with the 10th grade students 
and another with the 8th grade students. The first involved 47 students, with ages 
between 15 and 16 years old, distributed by two groups. The second study involved 
38 students, with ages between 13 and 14 years old. In both studies two groups were 
used: one of them was named experimental group and the other control group; in the 
experimental group, the methodology used intended to create in the students a 
predisposition to learn the theoretical concepts, showing them the importance and 
applications of the Chemistry; while in the control group a traditional methodology 
was used, although with the same materials, but beginning with the teaching of the 
scientific concepts. 

The data collection was made using a questionnaire that was given before the 
teaching, pre-test, and after the teaching, post-test, with which was intended to 
evaluate the learning gains in each one of the groups, and through the direct 
observation of the classes. In the study with the 8th grade students the post-test still 
included two questions of free answer - complementary questions. 

The analysis of the common questions to the pre and post-tests was made 
applying the method of the regression; the analysis of the complementary questions 
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was made by the analysis of content of the same questions. 
The results obtained in the first study show that the students' motivation for 

the learning was larger. However, in spite of verifying that in the experimental 
group the learning gains were superior, this difference is not significant, and cannot 
be attributed with great probability to the used methodology. 

In the study with the 8th grade students the difference among the results of 
the groups is quite big, being verified that the learning gains obtained in the 
experimental group are significantly superiors to the ones of the control group, 
which can be confirmed the hypothesis that this difference is due to the used 
teaching strategy, with a statistical probability greater than 95%. The results 
obtained in the complementary questions reinforce the results obtained in the pre
test and post-test design. 

Based in the obtained results and aware about the limitations of the study, we 
can establish that for the topic "Rates of Reactions", the used teaching strategies 
cause classes in which the students were more motivated for the learning and this 
motivation, by its turn, caused itself a better learning. 

Taking as starting point the results of this research work, it's possible to 
suggest that the use of teaching strategies that allow a larger participation of the 
students in the teaching/learning process will allow a larger motivation, which will 
cause a more pleasant classroom and a better learning. 
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CAPÍTULO 1 - O PROBLEMA DE 
INVESTIGAÇÃO 

18 



1.1 INTRODUÇÃO 

A evolução da Sociedade coloca o professor face a um novo desafio, que 

consiste em competir directamente com as novas tecnologias e com os órgãos de 

comunicação na tentativa de ensinar o currículo escolar tradicional, o que segundo 

Tiberghien ei ai, (2000) o coloca numa situação de conflito entre os resultados 

alcançados pela investigação educativa e a rápida evolução das situações de 

ensino-aprendizagem. 

Algumas investigações educativas têm sido realizadas nos últimos anos, 

grande parte delas relacionadas com o grau de aquisição dos conhecimentos e só 

muito recentemente com a tentativa de encontrar estratégias diversificadas que 

possam produzir melhores resultados de aprendizagem. Grande parte dos trabalhos 

de investigação desenvolvidos têm sido realizados por investigadores, que não lidam 

directamente com os alunos e, geralmente, estudam situações pontuais. A 

comunicação entre pessoas com profissões diferentes nem sempre é fácil, 

Tibergheien ei ai (2000) - "a comunicação entre investigadores académicos e a 

indústria é frequentemente mencionada como exemplo - e entre professores e 

investigadores não há excepção, a menos que sejam a mesma pessoa". Ultimamente, 

alguns dos trabalhos de investigação mais relevantes foram desenvolvidos por 

investigadores que são simultaneamente professores, tendo uma visão mais realista 

do fenómeno em causa e um conhecimento prático adquirido. 

Com a introdução da escolaridade obrigatória, o professor vê-se confrontado 

com uma enorme variedade de alunos, tendo necessidade de reformular estratégias, 

por forma a cumprir com os objectivos da escolaridade obrigatória, o que acaba por 

ter reflexos no próprio Ensino Secundário. De acordo com os objectivos actuais do 

Ensino Básico, o professor não deverá ter a preocupação de formar futuros 

cientistas, mas sim cidadãos capazes de se adaptarem a novas situações tendo por 

base uma formação global e geral em Ciência. No entanto, para que se possa ter uma 

formação global em Ciência é necessário compreender princípios, teorias e leis, 

aprender técnicas, bem como conhecer conceitos fundamentais que possibilitem uma 

19 



mais ampla e esclarecida compreensão do meio e do Universo. 

Um dos principais problemas com que o professor se vê confrontado é 

conseguir motivar os seus alunos, pois, tal como disse Sir Christopher Ball, na North 

of England Education Conference, em 1995, citado por Galloway et al (1998), "são 

necessárias unicamente três importantes coisas para uma aprendizagem com sucesso: 

motivação, motivação e motivação...". 

Para que tais objectivos sejam atingidos, o professor deverá ter em conta que 

a aquisição do conhecimento é feita através de um conjunto complexo de operações 

mentais, sendo, no entanto, favorecida se estiver próxima dos interesses dos alunos e 

da sua realidade. 

Uma forma de aproximar o ensino dos interesses dos alunos e das suas 

vivências/experiências poderá ser seguir os ensinamentos de um velho provérbio 

chinês, que diz : "Eu ouço e esqueço; eu vejo e lembro-me; eu faço e então 

percebo". É precisamente com base neste ensinamento que se pretende utilizar uma 

estratégia que, motivando os alunos para o ensino dos princípios químicos, seja 

facilitadora da aprendizagem através de um envolvimento mais activo e 

experimental na aprendizagem. 

Este trabalho de investigação tem como objectivo verificar se, com a 

utilização de uma estratégia motivadora que parta de situações conhecidas e 

observadas pelos alunos no seu dia-a-dia, é possível obter melhores resultados de 

aprendizagem, em comparação com a estratégia tradicional. 

Assim desenvolveu-se um trabalho, que se traduziu na aplicação de uma 

metodologia que, através de "histórias", pretendia criar um ambiente de discussão 

que permitisse fazer sentir nos alunos a necessidade de conhecerem quais os 

princípios químicos que explicam as situações referidas em "histórias", assim como 

a elaboração de planos experimentais que possibilitassem essa compreensão. 

1.2. FUNDAMENTAÇÃO DO ESTUDO 

Tendo em conta as intenções definidas no programa do Ensino Básico 

fornecido pelo Ministério da Educação, um dos objectivos do ensino da Química é 

"contribuir para a formação de cidadãos devidamente esclarecidos que, conscientes 

das potencialidades e dos limites do conhecimento científico e tecnológico, possam 
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não só tirar partido da vasta aparelhagem sobre a qual repousa a vida quotidiana 
actual, como também ter uma actuação cientificamente esclarecida e racional na 
gestão dos recursos, na preservação do ambiente e da qualidade de vida e nas 
decisões que envolvam aspectos científicos ou tecnológicos". 

As orientações gerais dos programas apontam para um enquadramento na 
perspectiva Ciência Tecnologia Sociedade (CTS). 

Infelizmente, o ensino da Química, em Portugal, é feito, de uma maneira 
geral, com base no manual adoptado, como refere Sequeira (1997). Após a escolha 
do manual, o professor segue-o de forma quase "religiosa", pondo de parte a 
criatividade e a adequação dos assuntos ao contexto, identificando muitas vezes o 
manual com o próprio programa. Não podemos esquecer que o professor deverá 
seguir uma planificação, por forma a conseguir cobrir o currículo nacional, ficando 
assim limitado em termos de tempo e pondo de lado grande parte das teorias 
adquiridas durante a sua formação, limitando-se a ser um mero transmissor do 
"saber". As metodologias utilizadas são na sua maioria expositivas, raramente 
demonstrativas e quase nunca experimentais. Relativamente à actividade 
experimental, esta é muitas vezes vista como uma forma de verificar uma lei ou 
princípio, segundo Solomon (1994b), execução, não experimentação, pois esta 
envolve uma actividade mental elevada, não uma mera mecânica e obediência a 
"receitas" previamente prescritas. No entanto, este tipo de trabalho envolve um 
maior dispêndio de tempo e de material. 

Assim, e considerando o grau de abstracção exigido, a Química pode 
tornar-se uma disciplina sem atractivos e que apela a modelos difíceis de imaginar, 
uma vez que se explicam muitos dos factos macroscópicos e observáveis recorrendo 
a modelos submicroscópicos. 

A perspectiva CTS, segundo Sequeira (1997), surgiu como uma tentativa de 
integrar o ensino-aprendizagem no contexto da Sociedade, por forma a educar os 
cidadãos para uma cidadania responsável e democrática, em que "o programa 
curricular, na perspectiva CTS, se centra no ser humano, na sociedade, nos seus 
problemas e tenta responder às controvérsias regionais". 

Este movimento surgiu em oposição ao que defendia o ensino através do 
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inquérito em que, segundo Yager (1998), os alunos se limitavam a aprender o que os 
cientistas faziam sem uma investigação real das questões que levaram a que os 
cientistas imaginassem as experiências que estavam a ser levadas a cabo pelos 
alunos. 

Também Cid e Valente (1997) referem que, tendo em conta a necessidade de 
formar cidadãos que compreendam as interacções entre a ciência, a tecnologia e a 
sociedade, estes saem valorizados não só em termos cognitivos, uma vez que lhes é 
mostrado o valor do conhecimento, visto ser importante para compreenderem as 
questões que lhes são colocadas. 

A Química é uma ciência cujo objectivo principal é conhecer e compreender 
os materiais do Universo (Millar, 1998), e o "objectivo da educação em ciência é 
transmitir aos jovens alguns elementos do conhecimento e compreensão (dos 
materiais do Universo) que nós, como sociedade, achamos como necessários para 
eles". 

Assim a Química está presente em tudo. No entanto, muitas das aulas de 
Química continuam a ser na sua maioria administradas afastando-se do seu principal 
objectivo. Citando Fensham (1997), "melhorar a percepção da Química pelo público 
dependerá de como a Química é ensinada à grande maioria dos estudantes que não 
estudarão Ciência na universidade". 

A Real Sociedade de Química do Reino Unido levou a cabo uma experiência 
no sentido de desenvolver no público a compreensão da Química. Foi feita uma 
pesquisa inicial entre as pessoas de 20 a 60 anos em Hudersfield, e os resultados 
obtidos revelaram uma grande ignorância e apatia relativamente à Química e à sua 
importância na sociedade. De acordo com este inquérito, a Química que lhes tinha 
sido ensinada era muito teórica e abstracta e muito distante do mundo real. Assim, 
foi delineado um curso de educação pública em Química que tinha como base temas 
da vida diária. 

Esta metodologia, designada por CTS, tem sido muito utilizada, não só por 
forma a fornecer uma base científica a estudantes que pretendem prosseguir os seus 



estudos em Química, como também fornecer educação em Ciência a estudantes que 

não pretendem prosseguir os estudos em Ciência. 

Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos no sentido de identificação das 

concepções de crianças e adultos relativamente a muitos conceitos e princípios de 

Química. 

Em 1994, Fensham esteve envolvido no desenvolvimento do currículo de 
Química em Israel, destinado fundamentalmente a alunos que não pretendem 
prosseguir os seus estudos em Ciência. Foi sugerido como um tópico relevante "Do 
petróleo aos tomates", tendo em consideração que o petróleo é um importante 
produto de Israel e os tomates crescem em abundância e são um importante produto 
de exportação deste país. Assim, e de acordo com o plano do curso, seriam 
abordados um grande conjunto de princípios químicos através da ligação do petróleo 
com a cultura do tomateiro; passando pela produção de pesticidas e fertilizantes, 
tubagens para os sistemas de irrigação, plásticos para as estufas, etc. 

Segundo Fensham, este poderá ser o caminho para uma nova abordagem da 
Química, garantindo a alunos que não pretendem prosseguir os seus estudos em 
Ciência, e que serão o público de amanhã, uma maior compreensão dos princípios 
químicos, que poderão ser mais facilmente entendidos se forem devidamente 
demonstrados ou experimentados no laboratório. 

A "inspiração" para esta nova estratégia teve como base a metodologia 
utilizada pelo curriculum SALTERS ADVANCED CHEMISTRY que se integra na 
ideia geral de CTS. 

Este curriculum, de acordo com Holman e Waddington (1994), foi 
desenvolvido em Inglaterra, numa tentativa de tornar a Química mais agradável e, 
assim, aumentar o número de alunos que estudam Química com o objectivo de 
prosseguirem os seus estudos nesta área ou áreas afins e ainda aumentar o número 
de alunos que estudaram Química e que a consideraram útil para o seu 
desenvolvimento intelectual e pessoal, independentemente da sua opção de curso. 
Assim, partindo do pressuposto que a Química se tornaria mais apelativa se se 
mostrasse a sua utilidade, bem como a importância do trabalho dos químicos, foi 
desenvolvido um conjunto de actividades que, partindo de "histórias"7, encaminham 

1 Organizadas num livro intitulado Chemical Storylines. Burton et al (1994) 
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para o estudo dos conceitos e princípios químicos dispostos de uma forma 
convencional2 permitindo perceber as "histórias", utilizando para tal actividades 
práticas3, exercícios de grupo, trabalhos de investigação, análise de dados, aplicação 
das novas tecnologias, tudo interligado com as "histórias". 

A avaliação da eficácia da abordagem está a ser feita e os resultados obtidos 

sugerem que se verifica uma diminuição do abandono da Química, particularmente 

pelos alunos que a têm como única disciplina de Ciências. Tal facto pode ser 

atribuído à forma como a Química é introduzida e permite que as ideias sejam 

aplicadas noutras áreas. 

Um trabalho realizado por Barker (1994), em que fez a comparação de alunos 
que estavam a estudar Química de acordo com o método tradicional e alunos que a 
estudavam segundo o curriculum Salters, revelou que estes últimos mostravam 
ganhos de aprendizagem mais significativos; e que tal facto se devia à utilização de 
uma metodologia nova e que assim se verificava um aumento da motivação dos 
alunos. 

Segundo Henriksson (2001), a versão inglesa dos livros de Química do 
curriculum Salters é utilizada desde 1994 na Escola Bãckángsskolan, em Boras, na 
Suécia. Esta informação foi-se disseminando e em 1999 já era utilizada em cerca de 
30 escolas. No entanto, nem todos os estudantes suecos dominavam bem o inglês e a 
revisão do currículo sueco de Química levou a que a versão inglesa ficasse pouca 
adequada. Assim, em 2000 foi publicada uma versão sueca adaptada ao currículo e à 
realidade sueca. 

Uma das vantagens do currículo Salters' referida por Burns & Hamlin (1994) 
é o facto de "se abordarem as implicações éticas e comerciais da Química no mundo 
moderno e desta forma possibilitar aos alunos a utilização de uma grande variedade 
de meios para a realização das suas tarefas", favorecendo assim a aprendizagem e o 
interesse pelos assuntos de Química. 

2 Organizadas num livro intitulado Chemical Ideas, Burton et al (1994) 
3 Organizadas num livro intitulado Activities & Assessment Pack. Burton et al (1994) 
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1.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

1.3.1. O ensino da Química 

Um marco frequentemente referido como importante nas diversas alterações 

introduzidas no ensino no mundo ocidental foi o lançamento do satélite soviético 

Sputnik, em que especialmente os americanos se sentiram ultrapassados no campo 

científico. Desta forma iniciaram-se uma série de reformas que pretendiam formar 

cientistas e engenheiros altamente especializados, recuperando esse atraso. 

Assim, durante os anos 60, de acordo com Yager (1998), foi amplamente 

divulgado o método de inquérito, que pretendia ensinar aos alunos como se faz 

Ciência. A avaliação deste método de ensino provou que não teve grande eficácia. 

Nos anos 80 surge o movimento de ensino segundo a perspectiva CTS, que foi 

integrado na maior parte dos currículos. 

Em Portugal também se efectuaram diversas reformas no ensino, tendo sido a 

primeira nos finais dos anos 40, com a alteração, nomeadamente, no currículo da 

disciplina de Física e Química, onde se começou a dar alguma ênfase às aplicações 

da Ciência no quotidiano, mas que apareciam sempre como ilustrações dos conceitos 

anteriormente abordados. Entre 1970-1974 ocorreu a reforma de Veiga Simão, onde, 

de uma forma geral, e ao arrepio do que se fazia noutras partes do mundo afectadas 

pelo síndroma do "Sputnik", eram um pouco descurados os processos científicos e 

valorizados os produtos da Ciência. 

Em 1986, a discussão pública da Nova Lei de Bases do Sistema Educativo 

Português introduziu a necessidade de outra reforma curricular, que foi 

implementada em 1994-95, com objectivos que se enquadram já na perspectiva CTS. 

De acordo com os currículos nacionais, a Química é uma disciplina 

fundamental para todos os alunos que pretendem prosseguir o seu estudo nas áreas 

de Ciências (ensino e investigação de ciências, engenharias, saúde), mas nem 

sempre é considerada como favorita no lote de disciplinas do currículo. 
Sendo a Química uma ciência que faz parte da nossa vida, deveria ser objecto 

da curiosidade por parte dos nossos jovens, os quais, de uma maneira geral, iniciam 
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o seu estudo com algum entusiasmo. Observa-se, no entanto, e de uma forma geral 

com frequência, um decréscimo desse entusiasmo. Algumas das razões que poderão 

levar a este desinteresse são: 

• O facto de os alunos, e muitas vezes talvez por culpa das séries de ficção, 

imaginarem o Laboratório de Química como um salão de magia, colorido 

e "explosivo", esquecendo-se que, antes de mais, é necessário praticar 

técnicas e adquirir certas competências que lhes permitam, mais tarde, 

uma certa autonomia e, aí sim, poderem desenvolver uma actividade 

laboratorial; 

• As práticas de alguns professores, que não realizam ou não permitem que 

os alunos realizem actividades experimentais; 

• A limitação imposta pelo orçamento das escolas que consideram que as 

disciplinas de ciências têm um custo elevado quando os professores não 

se limitam a consumir giz; 

• A insuficiência de laboratórios nas escolas, frequentemente um de 

Química, um de Física e um de Ciências Naturais/Biologia nas Escolas 

Secundárias e a inexistência de laboratórios nas escolas dos 2o e 3o ciclos, 

onde existem cerca de duas a quatro salas equipadas com bancas de 

cozinha fixas a uma das paredes laterais, nas quais é difícil realizar, 

controlar e avaliar as diferentes actividades; 

• O elevado grau de abstracção que é exigido para a compreensão de 

muitos fenómenos e a especificidade da linguagem científica. 

Este mesmo problema, que não é recente, parece, no entanto, não ser 
exclusivamente português. Segundo Lefour (1992), em França o estado do ensino da 
Química é bastante preocupante, uma vez que as aulas são na sua maioria teóricas e 
raramente experimentais, impossibilitando aos alunos a aquisição de determinadas 
competências experimentais. As causas apontadas são a carência de meios técnicos e 
humanos; a ausência, em algumas escolas, de material de laboratório básico; o 
elevado número de alunos por turma; o facto de apenas estar estabelecida uma 
pequena fracção horária dedicada a aulas experimentais, o que faz que, na sua 
maioria, estas consistam em executar um protocolo tipo "receita", e ainda a não 
atribuição de horas no horário dos professores para a preparação das actividades 
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experimentais. Afinal, este parece ser um panorama muito semelhante ao português. 

1.3.2. O tema de investigação 

A Química é uma ciência experimental cujo objectivo é, entre outros, 
descrever e explicar as reacções químicas. 

Inicialmente pensou-se realizar uma investigação relativamente ao conceito 
de reacção química e sua distinção do conceito de transformação física. No entanto, 
após uma revisão da literatura relacionada com o tema, verificou-se existirem muitos 
trabalhos de investigação relativamente a este tema e aquando da preparação dos 
conceitos científicos necessários para um bom desenvolvimento dos conteúdos 
constatou-se que a diferença entre transformação química e transformação física 
apresentada pelos cientistas envolve um conjunto de conhecimentos e conceitos que 
não são do âmbito dos ensinos básico e secundário e desta forma poderia 
transmitir-se aos alunos informações que não poderiam ser esclarecidas, originando 
alguma ambiguidade. 

Como tal, a escolha do tema "Velocidade das Reacções" teve por base os 
seguintes critérios: 

• Estar incluído nos programas actuais do 3o ciclo dos ensinos Básico e 
Secundário; 

• Ser um tema pouco investigado; 

• Pertencer a uma área da Química em que é possível relacionar o tópico 
com situações do dia-a-dia; 

• Ser um tema que parece adequado para testar a nova estratégia, uma 
vez que facilmente se poderão recolher "histórias" que induzam nos 
alunos a necessidade de conhecer e controlar a velocidade das 
reacções. 

1.3.3. Objectivo deste estudo 

A presente investigação parte do pressuposto que alguns dos factores que 
influenciam negativamente o sucesso na Química são aqueles ligados à forma muito 
expositiva e teórica das aulas, sem uma ligação concreta ao dia-a-dia dos alunos e 



sem manipulação experimental. 
Desta forma pretende-se verificar se com aulas mais motivadoras, menos 

expositivas, e em que se estabelecem ligações com situações do dia-a-dia que 
permitam demonstrar a utilidade da Química e das suas aplicações, os ganhos de 
aprendizagem serão maiores, ou, pelo contrário, verificar se a utilização desta 
"nova" metodologia não se traduz em ganhos de aprendizagem significativos em que 
as diferenças obtidas são devidas unicamente a flutuações aleatórias de performance 
causadas por outras variáveis desconhecidas, que não a metodologia de ensino. 

Para tal definiu-se um conjunto de actividades que permitiriam, de uma forma 
diferente da tradicional, atingir uma melhor compreensão do tópico; tendo-se 
utilizado os mesmos materiais, mas com estratégias diferentes em turmas designadas 
por "experimental" e "de controlo". 

Na turma experimental, a abordagem utilizada foi feita no sentido de motivar 
os alunos e criar uma predisposição para aprenderem os conceitos teóricos, 
mostrando-lhes a importância, aplicações, bem como a necessidade de se 
conhecerem os conceitos químicos subjacentes, por forma a se poder controlar a 
velocidade das reacções. Após esta etapa, e como consequência da mesma, surge um 
conjunto de trabalhos experimentais cujo objectivo é clarificar alguns dos aspectos 
da discussão e levar a um aprofundamento dos conceitos químicos. Na terceira 
etapa, tiram-se as conclusões a partir, novamente, da discussão orientada e em 
grupo. 

Na turma de controlo a abordagem utilizada é designada por "tradicional", em 
que o ensino da Química é feito inicialmente pela transmissão dos conceitos, 
seguindo-se a realização de actividades experimentais, para mostrar a aplicação e 
validade dos conceitos, e finalmente algumas referências exemplificativas. 

Após a conclusão do ensino do tópico são comparadas as eficácias de cada 
uma das metodologias através dos ganhos da aprendizagem em cada uma das turmas. 

1.3.4. Plano do estudo 

O estudo realizado foi elaborado de acordo com as seguintes etapas: 
Ia- Selecção do objectivo do estudo - comparar a abordagem tradicional 

com uma abordagem "episodica'Vmotivadora. 



2a- Selecção do tópico químico ao qual iria ser aplicada a nova abordagem -

"Velocidade das Reacções". 

3a- Escolha da metodologia de investigação - quasi-experimentação. 

4a- Selecção da amostra e construção dos instrumentos de trabalho. 

5a- Realização do estudo-piloto. 

6a- Realização do estudo principal. 

7a- Tratamento e análise dos resultados obtidos. 

8a- Discussão dos resultados sob o ponto de vista educacional. 

9a- Conclusões finais dos resultados obtidos. 

1.4. ORGANIZAÇÃO GERAL DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está organizada em seis capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta a introdução do trabalho de investigação realizado, procurando fazer um 

enquadramento e justificação do problema em estudo, bem como a definição dos 

objectivos a atingir e sua importância. 

No segundo capítulo é feita uma revisão de literatura, tendo em conta estudos 

realizados no âmbito educacional em Química e noutras áreas, mas que parecem ser 

relevantes para a presente investigação. Alguns dos artigos citados foram o resultado 

de um trabalho de investigação na Internet; a referência destes trabalhos será feita 

pelo nome do autor e data, quando ela for referida, bem como do endereço 

electrónico e data da recolha, que será referida em último lugar. 

No terceiro capítulo é feito o enquadramento científico do tema de 

investigação. 

No quarto capítulo é feita uma descrição da metodologia de investigação 

utilizada. É realizada uma exposição inicial do estudo efectuado, a caracterização da 

amostra, a descrição dos instrumentos utilizados e sua validação, o modo como foi 

feita a recolha e como são tratados e analisados os dados recolhidos. 

No quinto capítulo são apresentados os resultados obtidos na investigação e 

procede-se ao seu tratamento e discussão. 

No sexto capítulo são finalmente referidas as conclusões do trabalho de 

investigação realizado e suas limitações, sendo ainda apresentadas algumas 

implicações do estudo para o ensino da Química. 
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CAPITULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

30 



2.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo pretende-se abordar alguns aspectos de trabalhos 

anteriormente realizados e que constituíram uma mais-valia para a presente 

investigação, ou porque a inspiraram ou porque serviram como referência para 

comparação dos seus resultados. Desta forma, a organização deste capítulo teve em 

conta alguns dos diversos factores que poderão influenciar os resultados da 

aprendizagem. 

Este capítulo está, então, organizado em quatro subcapítulos. O primeiro 

aborda alguns aspectos relacionados com as teorias ligadas à aprendizagem. No 

segundo subcapítulo são apresentados alguns pontos de vista e alguns trabalhos 

realizados na área da motivação para a educação. No terceiro é feita uma descrição 

de alguns trabalhos de investigação relacionados com a realização de trabalho 

experimental em Ciência, e finalmente, no quarto subcapítulo, é feita uma revisão de 

alguns estudos publicados na área das reacções químicas e da velocidade de 

reacções. 

2.2. A PROBLEMÁTICA DA APRENDIZAGEM 

A aprendizagem é uma constante procura do significado das coisas. De 

acordo com a teoria construtivista, que assenta nas ideias inicialmente propostas por 

Kelly (1955), é um processo de construção permanente, sendo cada indivíduo o 

construtor do seu próprio conhecimento. Segundo Kelly, o modo como o aluno 

percebe e interpreta as suas vivências do dia-a-dia influencia a sua aprendizagem, 

podendo dificultar a aquisição dos saberes científicos que lhe vão ser transmitidos 

na sala de aula. As vivências dos alunos levam ao aparecimento das suas concepções 

ou ideias prévias, sendo neste contexto que deve agir o professor, por forma a 

modificar as atitudes dos alunos, levando-os a pensar em termos científicos. 

Existem muitas investigações realizadas (por exemplo, Driver, 1985; Santos, 

1991) que evidenciam que a aprendizagem é poderosamente influenciada por estas 
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concepções prévias, e que muitas vezes se revelam persistentes à mudança, pelo que 
o professor deve provocar o conflito, por forma a que ocorra a mudança conceptual e 
as concepções anteriores sejam substituídas pelas consideradas como 
cientificamente correctas. 

De acordo com este ponto de vista, também a aprendizagem da Química será 
vista como um processo de mudança conceptual (por exemplo, Martins, 1989; 
Haidar, 1995; Cachapuz e Ribeiro, 1986; Hesse, 1992). 

Quando uma criança vai ter o primeiro encontro com a Química, as suas 
expectativas são elevadas. No entanto, passado algum tempo, ela está frustrada, pois 
a espectacularidade das experiências não é bem aquela que esperava. As crianças, 
antes do ensino formal, já têm ideias e explicações acerca de alguns dos conceitos, 
Duarte e Sequeira (1994) embora nas aulas vão ser confrontadas com significados 
diferentes para determinados conceitos e com explicações diferentes das suas, 
Driver (1994). Por vezes os professores pensam que as experiências em Ciência 
ajudam as crianças a interpretar o Mundo. Uma das maiores dificuldades dos 
professores prende-se com a escolha das experiências adequadas e que permitam ser 
relacionadas com os acontecimentos do quotidiano. 

As novas ideias que se vão ensinar às crianças vão sendo construídas com 
base nas suas inicialmente estabelecidas. As primeiras experiências das crianças 
acerca de reacções químicas na sua vivência diária são, sem sombra de dúvida, 
aquelas em que os materiais sofrem mudanças irreversíveis, sendo o "queimar" o 
acontecimento mais comum e por vezes dramático, Driver (1994). Ainda segundo 
esta autora "há necessidade de se conhecer o que os alunos pensam, para assim 
podermos apresentar-lhes as teorias científicas convencionais, da mesma forma que 
quando alguém que ficou de vir ter a nossa casa e liga dizendo que se perdeu, a 
primeira pergunta que fazemos é "onde estás?", para podermos dar-lhe as indicações 
correctas". Da mesma forma, quando se estabelecem os programas de Ciências, 
devem ser tidas em conta as ideias das crianças e as da comunidade científica. 

O professor desempenha um papel muito importante no processo do 
ensino-aprendizagem. Durante algum tempo, e segundo Alvarez Mendez (1985), o 
ser professor era uma vocação, no entanto actualmente ser-se professor é bem mais 
que isso: "não se nasce professor: o professor faz-se". Ainda segundo o mesmo 
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autor, será ideal conciliar a vocação com a preparação, cabendo ao professor o papel 
de desenvolver no aluno as concepções "correctas" dos assuntos tratados, 
desenvolvendo condições que possibilitem uma aprendizagem activa. 

De acordo com Watson e Kopnicek (1990) o professor assume um papel 
crucial quando os alunos são colocados face a evidências que demonstram a 
inadequação das suas explicações. Desta forma, o professor deve promover a 
alteração dos padrões de pensamento, usando uma variedade de métodos, por forma 
a que a nova explicação resista e passe a ser utilizada. 

Também relativamente à aprendizagem ou, melhor dizendo, ao processo 
ensino-aprendizagem, Mcllrath e Huitt (1995) propõem um modelo que identifica 
um conjunto de variáveis que estão relacionadas e influenciam todo o processo. Este 
modelo não se baseia apenas na escola/ sala de aula/ professor/ aluno mas inclui 
também influências do contexto. Este modelo surgiu na tentativa de dar resposta à 
pergunta "Por que razão alguns estudantes aprendem mais que outros na mesma 
escola ou até na mesma sala?", e desta forma passaram também a ser incluídas as 
categorias do contexto e as características do aluno e do professor como importantes 
para uma melhor compreensão do processo ensino-aprendizagem. A categoria do 
contexto foi incluída atendendo às rápidas mudanças que se estão a operar na 
sociedade e que poderão influenciar significativamente o processo ensino-
aprendizagem. Este autor cita trabalhos realizados e que apontam a influência do 
nível de escolaridade da mãe, uma vez que a mãe é, de uma maneira geral, a 
primeira educadora e cujo vocabulário terá uma grande influência no vocabulário 
utilizado pelo filho; um outro factor referido é a quantidade de tecnologia existente 
em casa, pois, quanto mais familiarizados estiverem com as tecnologias, mais 
confortáveis os alunos se sentirão nas salas de aula modernas. 

As características do professor e do aluno irão influenciar os resultados da 
aprendizagem. As características do professor consideradas mais importantes por 
este autor são: os seus valores, crenças, capacidade de comunicar e a eficiência 
como professor. Para os alunos refere os hábitos de estudo, desenvolvimento 
cognitivo e sócio-emocional, raça, estilo de aprendizagem e motivação. 
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2.3. A MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

Com a forte orientação da Sociedade para uma via cada vez mais tecnológica, 
Anderman & Young (1994) referem que actualmente se sente uma crescente 
necessidade de uma literacia científica. Referem que, e citando os resultados de um 
relatório, NAEP4 de 1992, que cada vez mais há uma diminuição do interesse dos 
alunos pelas áreas da Ciência. 

Um factor importante no estado geral da Educação em Ciência tem sido a 
pouca atenção dada à investigação relativa à motivação, Hancock (1994). Muita da 
literatura em que se baseiam as reformas da Educação em Ciência foca unicamente 
os aspectos cognitivos do ensino-aprendizagem em Ciência, Lee e Brophy (1996). 
Começa, no entanto, a ser referida a necessidade de se prestar mais atenção à 
motivação, assistindo-se, assim, ao aparecimento de alguns trabalhos nesta área (por 
exemplo Hancock, 1994; Lee e Brophy, 1996; Deci, 1985). Há evidências de que o 
papel do professor é mais preponderante na motivação dos alunos que na sua 
cognição, Deci (1985), uma vez que professores e alunos passam grande parte do seu 
tempo em contexto de sala de aula (Arends, 1995) e os processos e estruturas 
escolhidos para cada uma das turmas influenciarão a aprendizagem escolar. 

A motivação foi considerada no auge da psicologia behaviorista, citando 
Csikszentmihalyi e Nakamara (1989), "um termo supérfluo, que não deveria fazer 
parte do vocabulário científico", uma vez que o comportamento era uma função de 
uma programação genética e de uma aprendizagem estímulo-resposta. Numa fase 
anterior, a motivação era vista como algo que levava as pessoas a agir de 
determinada forma. O ressurgimento do interesse da motivação foi ainda na 
sequência de trabalhos behavioristas, que fizeram com que os psicólogos passassem 
a incluir a motivação novamente no seu vocabulário, como sendo algo que os 
organismos fazem para sua satisfação. O termo motivação, na sequência destes 
trabalhos, veio a ser subdividido em dois: motivação intrínseca, como sendo algo 
que é feito por forma a buscar uma satisfação pessoal; e motivação extrínseca, como 
sendo algo que é feito no sentido de obter uma recompensa. 

4 - NAEP - National Association for Research in Science Teaching publicado por John Wiley & 
Sons, Inc 



Apesar de uma das principais preocupações dos práticos da Educação ser a de 
motivar os alunos, como refere Hancock (1994 p. 102) "muitos dos estudos 
realizados têm ignorado o conceito (motivação) ou então têm-no tratado como uma 
variável independente, um atributo da personalidade sobre o qual os educadores têm 
pouco controlo". 

Mesmo assim, as primeiras pesquisas sobre a motivação terão surgido no 
quadro das teorias behavioristas, associando o termo à aprendizagem (os ratos de 
laboratório não trabalhavam se não tivessem fome ou se não fossem 
recompensados). 

Segundo Lieury e Fenouillet (1996), terá sido Clark Hull, defensor do 
behaviorismo, um dos primeiros a associar a motivação à aprendizagem, tendo 
proposto uma fórmula para traduzir o comportamento, dependente de dois 
parâmetros: o hábito, ou seja, o nível de aprendizagens anteriores, e o móbil, que 
será de facto a motivação. Para os behavioristas, o móbil seria a necessidade de 
satisfação de uma necessidade fisiológica. Isto é complementado pela Teoria da 
Hierarquia de Necessidades, de Maslow, citado por Sousa (1990). 

No entanto, mais tarde, Harry Harlow, citado por Lieury e Fenouillet (1996), 
sugere uma motivação cognitiva ou necessidade de curiosidade. Sabe-se que a 
motivação aumenta com os incentivos, sendo no entanto preferíveis os incentivos 
positivos aos negativos, pois estes poderão gerar stress, pode enquadrar-se o esforço 
de Harlow num referencial mais geral sobre a motivação e as suas aplicações à 
gestão de recursos humanos, particularmente a Teoria das Expectativas de Victor 
Vrooom, citado por Sousa (1990). 

De acordo com Lieury e Fenouillet (1996), que referem outros trabalhos 
desenvolvidos por Harlow, este propôs duas categorias para a motivação: motivação 
extrínseca, aquela que está associada aos incentivos, e motivação intrínseca, 
associada ao interesse pela actividade em si. De acordo com estes autores, vários 
trabalhos foram desenvolvidos, nomeadamente por Edward Deci, que tentam 
comprovar que para o homem os incentivos diminuem a motivação intrínseca e o 
comportamento já não é uma função da satisfação pessoal, mas sim das vantagens 
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que daí poderá retirar. Outros factores poderão ser determinantes na diminuição da 
motivação intrínseca: evitar um castigo, vigilância ou imposição de um tempo 
limite. 

Deci (1985) refere que a curiosidade é inerente ao ser humano, e que o 
"desejo de conhecer, explorar, descobrir, perceber e saber são intrínsecos à natureza 
humana e são potenciadores da motivação para o processo da educação. Com 
frequência os educadores, pais e políticos ignoram a motivação intrínseca e vêem a 
educação como um processo extrínseco ..." Este autor aponta vários factores que 
diminuem a motivação intrínseca: a escola que é obrigatória, o sistema de avaliação, 
a competição, segmentos de currículos que apesar de considerados fundamentais 
pela sociedade não o são aos olhos dos alunos, etc. Num âmbito mais geral 
aplicável à gestão, é, neste contexto, de notar a Teoria dos Factores de Motivação de 
Herzberg, citado por Sousa (1990), que vem desde os anos 50 e se aplica com 
sucesso à gestão de recursos humanos em empresas. 

Anderman e Young (1994) realizaram um estudo que pretendia avaliar as 
diferenças individuais e de turmas na motivação e na estratégia utilizada em dois 
níveis de ensino (6o e 7o graus), bem como determinar o decréscimo no interesse em 
Ciência com a adolescência. O estudo foi realizado em duas escolas; a amostra 
utilizada consistia em 678 alunos, sendo 51% do sexo masculino e 49% do sexo 
feminino; 51% do 6o grau e 49% do 7o; 85% dos alunos eram brancos, 12% eram 
afro-americanos e 3% índios, asiáticos e latinos, tendo 25% deles direito ao almoço 
na escola ou a almoço a preço reduzido. Estiveram envolvidos no estudo 24 
professores. Foram registadas as classificações finais dos alunos e as suas 
pontuações obtidas em testes de conhecimentos básicos. Foram apresentadas versões 
dos testes-padrão de aprendizagem (PALS)5: uma versão especificamente para as 
aulas de Ciências e outra versão para a aprendizagem em geral. Aos professores foi 
também administrada uma versão do PALS, acerca do que pensam do 
ensino-aprendizagem e relativamente às suas práticas, com o objectivo de 
caracterizar o tipo de prática utilizada; se é centrada nas aptidões ou na 

5PALS -Patterns of Adaptive Learning Survey em Anderman e Young (1994) 
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aprendizagem. Os resultados obtidos comprovam outros anteriores em que o 
desempenho para as Ciências não é dependente do sexo, apenas que os rapazes têm 
melhor autoconceito e de uma maneira geral as raparigas obtêm melhores notas. 
Quando se comparam os alunos considerados pelos professores como alunos com 
dificuldades com os alunos do ensino especial ou com os alunos ditos "normais", os 
dados sugerem que os alunos com dificuldades académicas exibem padrões de 
motivação menos adaptativos e têm um menor autoconceito que os restantes, mesmo 
relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais, que, tendo menores 
capacidades, com um trabalho mais individualizado conseguem desenvolver níveis 
de motivação mais elevados. Os resultados deste estudo revelam existirem fortes 
relações entre a motivação e as capacidades cognitivas, bem como com o ambiente 
da sala de aula e a metodologia utilizada: quando são valorizadas as aptidões, os 
alunos têm tendência a utilizarem processos cognitivos superficiais, procurando 
mostrar que são melhores que os outros e escondendo os seus pontos fracos. Quando 
se valoriza a aprendizagem, tendem a utilizar estratégias mentais mais profundas, 
desenvolvem um elevado autoconceito de aptidão, valorizam a Ciência e 
desenvolvem elevadas expectativas relativamente ao seu futuro. 

Segundo Anderman e Young (1994 p. 825) algumas investigações têm sido 
desenvolvidas por professores, psicólogos e líderes das reformas educativas, com o 
objectivo de desenvolverem novos métodos que permitam inverter a tendência que 
se verifica de um declínio da motivação para a Ciência nos adolescentes. "Todavia, 
estes e outros esforços para melhorar a natureza e conteúdo da Educação em Ciência 
podem ser destruídos se os efeitos das práticas instrucionais específicas os travarem, 
bem como a outros programas inovadores ". 

Hancock (1994) realizou um trabalho em que analisou os efeitos do tipo de 
instrução, que caracterizou como directa e indirecta, na motivação para a 
aprendizagem, bem como a sua relação com o nível conceptual dos alunos. 
Definindo instrução directa como sendo aquela em que o ambiente de aprendizagem 
é muito estruturado, sendo os professores que organizam as tarefas, estabelecem 
tempos e métodos de instrução e fornecem o material de acordo com os seus 
objectivos; a instrução indirecta é descrita como sendo um ambiente menos 
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estruturado, em que os estudantes influenciam a organização das tarefas de 
aprendizagem, estabelecendo os tempos e natureza de instrução, enquanto o 
professor favorece a troca de ideias. Investigações anteriores sugerem que alunos 
com elevados níveis conceptuais obtêm melhores resultados com práticas de 
instrução não directa, enquanto os alunos com níveis conceptuais mais baixos 
beneficiam com métodos de instrução directa. A amostra era constituída por 63 
alunos dos 3o e 4o anos da Academia Militar de West Point, estando 86% deles entre 
os 20% melhor classificados no liceu. Constituíram-se dois grupos ao acaso, tendo o 
grupo de 32 sido sujeito a instrução directa e o grupo de 31 a instrução não directa. 
Os resultados obtidos demonstram que nem o nível conceptual nem as estratégias 
utilizadas por si só têm uma influência significativa na alteração da motivação para 
a aprendizagem. Os resultados do estudo sugerem que a motivação dos alunos pode 
ser melhorada se os professores conduzirem o processo ensino-aprendizagem 
implementando estratégias adequadas a cada indivíduo. 

Lee e Brophy (1996) realizaram um estudo em que pretendiam medir a 
motivação dos alunos para aprender Ciência. O estudo foi realizado no contexto de 
outro mais amplo, que pretendia desenvolver materiais e estratégias por forma a 
promover uma melhor compreensão da teoria cinético-molecular em alunos do 6o 

ano. O desenvolvimento do currículo foi feito tendo como base uma abordagem de 
mudança conceptual em Ciência. A amostra consistia em duas turmas comparáveis 
de duas escolas diferentes, com uma mistura étnica de população. Os professores 
seleccionados foram recomendados pelos colegas e directores. Em ambas as turmas 
foram utilizadas com frequência as estratégias sugeridas no guia do professor: 
leitura e discussão do livro de texto; experiências realizadas pelos alunos, escrita 
das ideias e experiências no seu livro de actividades e ainda discussão na sala de 
aula das ideias e resultados das experiências. 

Foram seleccionados doze alunos, seis de cada turma, que foram escolhidos 
como sendo representativos dos três níveis de aquisição (alto, médio e baixo), bem 
como do género (sete rapazes e cinco raparigas) e do grupo étnico (oito brancos, 
dois hispânicos e dois afro-americanos). A metodologia utilizada consistiu no estudo 
de um caso dos alunos envolvidos, tendo sido elaboradas grelhas de observação para 
cada uma das diferentes actividades, escolhendo um aluno para ser observado em 
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cada aula. Em função de cada episódio de observação, eram avaliados três 

parâmetros: envolvimento cognitivo, envolvimento comportamental e motivação 

intrínseca, e era atribuído um nível de um (o mais alto) a sete (o mais baixo). Foram 

identificados cinco padrões de comportamento, encontrando-se os alunos igualmente 

distribuídos por eles. De acordo com as conclusões do estudo, os autores apontam no 

sentido de que a motivação intrínseca não será uma disposição generalizada para 

aprender, mas que está relacionada com o assunto em análise, com a tarefa 

seleccionada, com o tipo de instrução e com o professor. Uma constatação 

preocupante é o facto de um número apreciável dos alunos carecer de motivação 

para aprender Ciência, apesar de todo o suporte fornecido pelos professores e pelo 

currículo. O estudo aponta no sentido da necessidade de ter em conta as 

características individuais dos alunos para definir as estratégias de instrução. 

Mapletoft (1989) descreve a sua experiência através do ensino por 

representação, "role-play", referindo que desta forma os alunos desenvolvem várias 

capacidades, entre elas a capacidade de comunicar, a necessidade de quando fazem a 

pesquisa para construir um personagem serem selectivos, o serem capazes de lidar 

com aqueles com quem não têm muita afinidade, compreenderem que nem sempre 

existe só o preto e o branco quando têm que assumir papéis em que defendem pontos 

de vista contrários aos seus. Considera que este tipo de abordagem é bastante eficaz, 

que os alunos se envolvem nas actividades e que geralmente, mesmo após o fim das 

actividades, eles continuam a discutir os assuntos salientados na aula. É claro que o 

professor deverá ter um papel activo na organização de toda a representação e no 

final da actividade deverá salientar a mensagem principal. 

2.4. IMPORTÂNCIA DO TRABALHO PRÁTICO NO ENSINO DAS CIÊNCIAS 

Já no último quarto do século XIX, em Inglaterra, o ensino da Ciência incluía 

aulas e exames práticos (Jenkins, 1989) como evolução de uma fase inicial em que 

as aulas de Ciências tinham uma componente demonstrativa e tinha sido detectada 

uma falta do contacto com os equipamentos, materiais e procedimentos 

experimentais. Esta forma de pensar relativamente ao ensino da Ciência manteve-se 

durante muito tempo, durante o qual se advogava a utilização do "método científico" 
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nas aulas de Ciências e os alunos eram vistos como "cientistas" Este ponto de vista 
foi amplamente divulgado em Inglaterra através do projecto Nuffield6, que incluía 
uma componente experimental bastante vasta nos programas elaborados. Desta 
forma pretendia-se que os alunos "aprendessem Ciência fazendo Ciência, mas no 
entanto os resultados não parecem ter-se traduzido numa melhor compreensão da 
Ciência" Jenkins (1998). 

Solomon (1994b) afirma não existir grande controvérsia quanto ao facto de "o 
lugar para ensinar Ciências ser o laboratório, de uma forma tão natural como o acto 
de cozinhar deve ser feito na cozinha". Este ponto de vista é justificado por entender 
que no laboratório há maior possibilidade de os alunos poderem contactar com os 
aspectos da Natureza que estão a ser estudados de uma forma controlada. Afirma 
que, se bem utilizado, o trabalho experimental poderá ser um instrumento precioso, 
pois permitirá aos professores a interpretação da interacção das crianças com a 
Ciência. 

O ensino da Química através de trabalho experimental tem sido motivo de 
ampla discussão, havendo quem defenda que serve unicamente para desenvolver 
capacidades manipulativas e que é de pouca utilidade para a aprendizagem de 
conceitos. Um dos investigadores mais críticos em relação à utilização de trabalho 
experimental é Derek Hodson, que tem publicada uma vasta lista de trabalhos em 
que critica a forma como a Ciência é abordada e os benefícios educativos que daí 
podem advir, Hodson (1993,1994 e 1998). 

Hodson (1998) vai mais longe quando afirma que "enganamos os alunos 
quando lhes dizemos que o tipo de experiências que eles realizam constituem uma 
forma clara e viável de escolha entre teorias rivais". Também é Hodson (1994) quem 
defende que muitas vezes se perdem horas de investigação em laboratório realizando 
trabalhos rotineiros e repetitivos, quando se poderiam realizar simulações em 
computador que seriam muito mais rápidas, envolveriam menos riscos e custos 
inferiores. No entanto, afirma que certas técnicas só em situação de laboratório é 
possível adquirir, assim como algumas sensações e observações de determinados 
factos que permitem perceber o mundo real. 

6 - Fundação Inglesa que nos anos 60 e 70 promoveu o desenvolvimento de currículos na área das 
ciências, tendo estes sido concretizados na elaboração de programas que tinham como objectivo o 
desenvolvimento das capacidades científicas dos alunos. 
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De acordo com Johnstone, citado por Byrne (1990), uma das principais 
falhas é o facto de no laboratório existir muito "ruído", em termos de informação. 
Os estudantes necessitam de recordar em simultâneo teorias, aprendizagens 
anteriores, de ser capazes de manipular novos instrumentos e de conhecer as 
técnicas adequadas, ao mesmo tempo que necessitam de absorver novos 
conhecimentos e de elaborar os procedimentos experimentais; o que requer uma 
grande capacidade por parte do aluno, por forma a ser capaz de distinguir o 
essencial do acessório. Se o objectivo do trabalho experimental é promover a 
aprendizagem de novos factos, princípios e conceitos, bem como novas capacidades 
manipulativas, deve então reduzir-se o "ruído", aumentando o "sinal". 

Segundo Byrne (1990), Johnstone e Wham propõem um conjunto de 
princípios para a redução do "ruído" associado ao trabalho prático: 

> Tornar claro o objectivo da experiência; 
> Esclarecer o que é essencial e o que é periférico; 
> Assegurar-se que as experiências não vão realçar aspectos irrelevantes 

ou confusos; 
> Ter a certeza de que os pré-requisitos estão adquiridos antes da sua 

utilização no trabalho experimental. 
Este autor refere ainda que, MacDowell e Waddling utilizaram estes 

princípios e outros dados para proporem uma série de técnicas de melhoramento dos 
protocolos experimentais: 

> Utilizar uma linguagem simples e precisa; 
> Sequenciar os procedimentos experimentais em passos numerados; 
> Utilizar diagramas para completar ou substituir texto; 
> Escrever instruções de forma a promover uma abordagem por 

resolução de problemas. 
Com base nestes pressupostos, foi feita a revisão do manual de laboratório do 

primeiro ano do curso de BSc na Newcastle Polytechnic de Applied Consumer 
Sciences. Assim, o manual foi revisto, tendo sido introduzidas algumas alterações, 
entre as quais algumas introduções teóricas onde se referiam os pré-requisitos 
necessários e os princípios, que poderiam ser equações químicas, fórmulas ou alguns 
cálculos simples. Os objectivos eram bem definidos, indicando exactamente o que o 
aluno seria capaz de fazer após a realização da actividade. Os procedimentos eram 
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ordenados numa sequência numérica e era também dada informação clara acerca do 
tratamento de resultados e de como deveria ser estruturada a discussão dos mesmos. 
O estudo foi realizado com base em dois grupos escolhidos ao acaso, a quem eram 
administrados alternadamente os "velhos" e os "novos" protocolos, durante um 
período de cinco semanas, por forma a minimizar a influência da diferença entre os 
professores. Aos alunos era dito que estavam a ser comparados dois tipos de 
protocolos, impressos em papel de cor diferente, sendo referenciados como o 
protocolo branco ou o protocolo verde. Após cada cinco semanas eram avaliados 
ambos os grupos. Os resultados obtidos revelaram que, independentemente do 
grupo, os melhores resultados para cada série de cinco semanas era obtido pelo 
grupo que utilizava as novas instruções. Assim, é possível concluir o melhoramento 
da aprendizagem da Química, tanto a nível cognitivo como afectivo, através do 
trabalho prático, se os protocolos experimentais forem devidamente elaborados. De 
acordo com os autores, estes resultados confirmam outros anteriores, citando 
nomeadamente o trabalho de Letton, que constatava a pouca popularidade do 
trabalho prático face à sobrecarga de informação, o que dificultava a sua execução, 
mas que quando as instruções eram mais claras os resultados eram melhores. 

Solomon (1994a) refere que um dado importante na realização de trabalho 
prático é a existência de discussão entre os diferentes elementos do grupo, pois 
assim poderão planear, interpretar resultados e perceber determinados conceitos de 
uma forma mais clara. Refere um trabalho de investigação da tese de June Wallace, 
onde se salienta a importância da conversa durante a realização do trabalho 
experimental, apontando aspectos mais relevantes da conversação: 

• Negociação de tarefas para uma adequada selecção do material e 
sequenciação dos procedimentos; 

• Remoção de tensões, por forma a não existirem disputas individuais; 

• Ajuda mútua e tutoria, reforçando o que o professor disse e explicando 
mutuamente alguns pontos do trabalho; 

• Conversa informal, através da saudação, por forma a que o trabalho em 
equipa seja motivo de aproximação; 

• Negociação de conhecimentos; reforçando as ideias e sentimentos 
relativos ao trabalho; 
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• Construção de significados, que serão posteriormente tratados em 
separado. 

Nem sempre o objectivo das discussões será o da aprendizagem de conceitos 
científicos, mas estas poderão "motivar as crianças a tomar uma parte activa nas 
aulas contribuindo com as suas próprias ideias e significados". O papel das 
discussões poderá "tornar as coisas mais atractivas, mesmo para aqueles que no 
momento não estão interessados". 

A utilização de trabalho experimental, segundo Millar (1998), deve servir 

para "estabelecer pontes entre o domínio dos objectos e as suas propriedades 

observáveis, por um lado, e o domínio das ideias, por outro". 

Gunstone (1991) propõe um esquema de trabalho prático que se desenvolve 
em três etapas: Prevê - Observa - Explica (POE). Este esquema ajusta-se ao 
paradigma construtivista em que os alunos, numa primeira fase, são confrontados 
com uma dada situação e são convidados a formular uma previsão sobre o que irá 
acontecer, justificando, de preferência por escrito; na segunda fase é executada a 
tarefa, devendo ser registados os factos observados; na terceira fase, e 
provavelmente a mais difícil, os alunos colocam em confronto as duas fases 
anteriores, debatendo e justificando as coincidências e conflitos entre elas. Este 
autor refere cinco características principais inerentes à observação que é necessário 
controlar: (1) a observação está dependente da teoria, isto é, as teorias que quem 
observa possui influenciam a própria observação; (2) os resultados da observação 
podem ser falseados pelo observador ao tentar encontrar um suporte para a sua 
teoria; (3) as inferências tiradas da observação são influenciadas pela teoria do 
observador; (4) muitas vezes os alunos confundem observação com inferência, ou 
podem não se aperceber do objectivo da observação; (5) quando se pretende utilizar 
a observação para demonstrar um princípio ou uma lei particular, se esta não for 
conduzida de forma eficaz corre-se o risco de o resultado obtido não ser o 
pretendido ou induzir a generalizações abusivas dos princípios ou leis em causa. 
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z .3 .1 . Kcacçoes químicas 

Muitos estudos têm sido feitos sobre ideias alternativas, ou as ideias dos 
alunos sobre reacções químicas e conceitos relacionados, estudos esses que vão 
apontando estratégias de intervenção, por forma a facilitar, nos alunos, a mudança 
conceptual, com vista ao desenvolvimento das ideias cientificamente adequadas e a 
torná-las persistentes. 

Os estudos publicados abrangem uma vasta faixa etária, que se estende desde 
as crianças do Io ciclo até finalistas de cursos universitários de Química, de diversos 
países e com grandes diferenças culturais. 

Nos estudos analisados, geralmente escolhem-se situações ligadas a 
acontecimentos diários em que ocorrem reacções químicas, pedindo-se que sejam 
classificadas e interpretadas utilizando-se técnicas variadas de recolha e registo das 
respostas. 

Tem-se verificado com frequência uma enorme confusão na distinção entre 
transformação física e reacção química, e concluído pela dificuldade em seleccionar 
critérios que as permita distinguir. 

Também a ideia de conservação de massa nas reacções químicas é um pouco 
ambígua quando colocada em confronto com os acontecimentos diários. 

Pella e Voelker (1967-1968) pretendiam identificar, de entre dois métodos de 
ensino, qual o mais eficaz para melhor distinguir transformação física de reacção 
química, qual a influência da diferença na maturidade do aluno na compreensão dos 
mesmos conceitos e ainda a relação que existe entre a compreensão dos conceitos e 
o nível intelectual do aluno. 

A metodologia usada na recolha dos dados era baseada em entrevistas clínicas 
individuais, que eram gravadas em registos audiovisuais e posteriormente 
transcritas. Em função das respostas dadas, estabeleceu-se uma classificação 
baseada em critérios relacionados com: 

1. Capacidade de verbalizar 
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2.5. I N V E S T I G A Ç Õ E S E D U C A C I O N A I S E M R E A C Ç Õ E S Q U Í M I C A S E 

V E L O C I D A D E D A S R E A C Ç Õ E S 



2. Capacidade de classificar 
3. Capacidade de fundamentar correctamente as suas classificações 
4. Reconhecer a necessidade de fazer perguntas para poder classificar 

O estudo foi feito numa escola primária de um meio predominantemente 
rural, tendo-se seleccionado aleatoriamente, de entre 265 alunos, dois grupos de 50 
alunos de anos de escolaridade diferentes (10 de cada nível, dos níveis dois ao seis), 
que foram sujeitos a duas metodologias de ensino diferentes. As conclusões tiradas 
deste estudo indicam que a diferença entre os métodos de ensino (Io método - o 
professor orienta o aluno, por forma a que ele formule, descubra e generalize os 
conceitos; 2o método - o professor fornece a generalização dos conceitos aos alunos) 
não produz grandes diferenças a nível das aprendizagens. 

Relativamente à maturidade dos alunos, conclui-se que, considerando o Io 

critério de classificação, os alunos do nível etário mais baixo apresentam maior 
dificuldade, isto é, maior dificuldade de verbalizar; quanto ao 2o critério, não há 
grande influência resultante da diferença de maturidade; no 3o critério, o 
desempenho melhora com a maturidade, isto é, a verbalização e a fundamentação 
caminham a par; e no que concerne ao 4o critério todas as crianças estudadas não 
revelam grande capacidade em aproveitar a oportunidade de "fazer perguntas". 
Também o número de respostas certas parece não ter relação com o Q.I. do aluno 
nem com o seu passado em Ciência. 

Scholium (1981) fez um estudo sobre acontecimentos da vivência diária que 
envolvem reacções químicas. A técnica usada foi a entrevista estruturada acerca de 
acontecimentos, descrita por Osborne (1980). O estudo descreve o ponto de vista de 
35 alunos, distribuídos entre o Io e o 6o anos de frequência da disciplina de Química, 
e de dois estudantes universitários (futuros professores primários). Posteriormente 
foram investigados mais de 500 alunos acerca do mesmo assunto e as conclusões 
tiradas revelam uma grande confusão entre transformação física e reacção química, 
não distinguindo claramente o critério de classificação, mesmo para os alunos que 
frequentam o 6o ano de Química, estudantes desta área. 

Um outro estudo, publicado também por Scholium, em 1982, tentando 

aprofundar o trabalho previamente realizado no sentido de descobrir as explicações 
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atribuídas, conclui que para os alunos há três explicações para o acontecimento das 

reacções químicas: 

• Visão do conglomerado - as reacções químicas poderão ter como resultado 

um conglomerado que resulta da junção de todos os reagentes. 

• Circunstância favorável - os produtos sempre estiveram presentes (estavam 

escondidos), mas sob condições favoráveis aparecem. 

• É magia - Algo acontece que provoca o acontecimento, não há qualquer 

causa justificativa. 

Niaz e Lawson (1985) pretenderam investigar a razão de alguns alunos 
apresentarem uma tão grande dificuldade no acerto de equações químicas. A 
hipótese formulada, tendo como base outros trabalhos, apontava na necessidade de 
ter uma boa capacidade mental, pensamento formal bem desenvolvido e que o bom 
desempenho também estaria associado à quantidade de informação processada. 
Seleccionaram-se 25 alunos universitários, a quem foram feitos testes prévios para 
avaliar o seu nível intelectual, a capacidade mental e a capacidade de separar o 
essencial do acessório. A estes alunos foi dada instrução no sentido de adquirirem as 
competências necessárias. Concluiu-se que, para o acerto de equações químicas, é 
necessário usar o pensamento formal e raciocínio hipotético dedutivo, mesmo para 
as mais simples. Para acerto de equações mais complexas, é necessária uma boa 
capacidade mental. 

Holding (1985) pretendeu, entre outras questões, investigar que evidências 
experimentais consideram os alunos para as reacções químicas, e ainda as 
concepções dos alunos acerca da massa relativa dos reagentes. O método utilizado 
foi de testes escritos, com resposta de escolha múltipla, fornecendo-se um campo 
para darem a explicação sobre a opção tomada. Foram também feitas entrevistas 
individuais a um pequeno número de alunos, para esclarecimento das suas respostas. 
Assim foram analisadas as respostas de 500 alunos com cerca de 16 anos e 
entrevistados oito deles. As conclusões tiradas apontam para que muitos alunos não 
reconhecem uma reacção química pela formação de novas substâncias. 
Relativamente à relação entre a massa dos reagentes, parece terem uma concepção 
da matéria como contínua, pelo que consideram que a composição química de um 
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composto é variável (o que é característico das misturas). Verificou-se ainda que os 

alunos têm uma preocupação em memorizar respostas correctas, mas não são 

capazes de aplicar os conceitos. 

Driver (1985) descreveu trabalhos de Knox (1985) e Meheut (1985) onde se 

estudam as ideias associadas à combustão (uma das principais experiências do 

dia-a-dia das crianças). As investigações foram realizadas com alunos dos 11-12 

anos de idade, tendo-se analisado as suas ideias antes e após a instrução. 

Concluiu-se que, mesmo após a instrução, cerca de metade dos alunos 
consideram que nas combustões há diminuição de massa, apesar de assimilarem 
facilmente a intervenção do oxigénio. Há uma tendência para reterem estas suas 
ideias alternativas quando confrontados com acontecimentos da sua vivência diária. 
Apesar de lhes terem sido ministrados os conteúdos científicos, estes não são 
utilizados para as explicações dos ditos fenómenos. Esta visão parece não ter grande 
alteração com a idade, conforme é referido em trabalhos de Driver et ai (1984), 
realizados com alunos de 15 anos, e de Miller, Robinson e Driver (1985), com 
alunos de 11 a 16 anos. 

Andersson (1986) publicou um trabalho onde tenta organizar as ideias 

explicativas dos alunos para reacções químicas, com base nos trabalhos 

anteriormente publicados, para o que utilizou cinco categorias de classificação para 

as explicações apresentadas: 
1. É assim mesmo 
2. Deslocamento 
3. Modificação. 
4. Transmutação. 
5. Interacção química. 

Unicamente a categoria cinco está de acordo com o ponto de vista cientifico, 
as restantes são aplicadas pelos estudantes tanto para explicações do mundo 
macroscópico como para o mundo submicroscópico (apesar de terem tido instrução 
acerca do modelo atómico). 

Cachapuz e Ribeiro (1986), convictos da importância das concepções 
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alternativas dos alunos e da necessidade de o professor as ter em conta no 
planeamento da sua prática didáctica, realizaram um trabalho que pretende ajudar o 
professor a ter, em tempo útil, a possibilidade de identificar a existência de versões 
privadas nos alunos e analisar a sua eventual evolução/persistência. A técnica 
utilizada, face à inadequação da utilização da técnica da entrevista, devido à sua 
morosidade, foi a de descrições livres, admitindo que as assim recolhidas iriam 
reflectir o conhecimento que, nessa altura, os alunos tinham do conceito 
apresentado, assumindo a desvantagem associada à técnica que reside na 
interpretação das descrições obtidas, devido à eventual dificuldade dos alunos na 
expressão por escrito das suas ideias e dos significados que poderão ser diferentes 
para o aluno e para o investigador. O estudo teve como amostra 139 alunos dos 12 
aos 16 anos, distribuídos pelos 2° e 3o ciclos e ensino secundário. Neste estudo 
foram identificadas algumas versões privadas dos alunos, revelando uma 
compreensão dos conceitos a um nível meramente descritivo e com particular 
relevância para aspectos do concreto, verificando-se ainda que as versões privadas 
são persistentes. O uso desta técnica confirmou a evolução das descrições com a 
instrução, validando assim a sua utilidade na prática lectiva. Verificou-se ainda que 
os critérios utilizados pelos alunos para avaliarem a sua aprendizagem são 
essencialmente de ordem pragmática. 

Ribeiro, Costa Pereira e Maskill (1986) publicaram um trabalho acerca do 
conceito de reacção química e espontaneidade, realizado com 14 alunos 
universitários e finalistas de um curso de Química, tendo este grupo sido 
considerado como representativo dos alunos do curso. Os dados foram recolhidos 
através de entrevistas clínicas livremente estruturadas, não sendo revelada, durante a 
entrevista, qualquer indicação sobre a resposta, sendo todas elas aceites. Deste 
estudo concluiu-se que, quando confrontados com experiências comuns, e mesmo 
contrariamente às previsões matemáticas (cálculo de AG), persistem, relativamente à 
espontaneidade, as interpretações da vivência diária. 

Hesse e Andersson (1992) pretenderam investigar os aspectos ligados às 
reacções químicas, mas também aspectos ligados ao que designaram como "ecologia 
conceptual", ou seja, um conjunto de factos, teorias e crenças acerca da natureza da 
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matéria e as explicações científicas que os químicos têm desenvolvido. Este estudo 
foi precedido de um teste-piloto. Os dados do estudo principal foram obtidos a partir 
de testes escritos (contendo espaços para explicarem os acontecimentos e fazerem 
previsões) de 100 alunos do ensino secundário, após seis semanas de instrução, e 
ainda a partir de entrevistas clínicas a 11 alunos considerados representativos dos 
alunos abaixo da média, na média e acima da média. Três destes alunos, 
considerados representativos da amostra de 11, foram seleccionados para fazer o 
estudo de um caso onde se desenvolveram grelhas de trabalho para posteriormente 
serem aplicadas aos oito restantes. Os dados foram analisados de acordo com o 
desempenho em três áreas de compreensão que deverão estar presentes para que se 
possa aceitar como correcta a explicação de reacção química: 

a) Conhecimento químico - incluindo factos e teorias associados à reacção 
química, nomeadamente a teoria atómico-molecular. 

b) Conhecimento da conservação da matéria - aplicado às reacções químicas. 

c) Conhecimento das explicações científicas - ao invés da utilização de 

analogias com situações do dia-a-dia. 

Concluiu-se que muitos alunos têm dificuldade em utilizar os termos átomo e 
mole nas suas explicações, não conseguem prever ou explicar o que acontece à 
massa nas reacções químicas e associam analogias do dia-a-dia para explicarem as 
reacções, ou seja, os conhecimentos e as teorias ministrados nas aulas raramente são 
aplicados, apenas um aluno do estudo mostrou ter um bom desempenho nas três 
áreas de compreensão. 

Haidar (1995) desenvolveu um estudo para investigar as interpretações que 

futuros professores de Química no Iémene tinham acerca da conservação da matéria 

e conceitos relacionados (átomos, mole, massa atómica e acerto de equações 

químicas). Este trabalho foi desenvolvido em duas fases: 
Ia fase - Foi feito o convite a nove futuros professores de Química para 

planificarem uma aula e apresentarem-na ao investigador. Posteriormente foram 
sujeitos a uma entrevista estruturada. 

2a fase - Foi elaborado um questionário, com base no trabalho desenvolvido na 
Ia fase, para servir de instrumento de recolha de dados. 

Os resultados demonstraram que mesmo os professores não compreendem muito 
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bem determinados conceitos relacionados com a conservação de massa; o seu 

conhecimento está fragmentado e é acompanhado de concepções alternativas, que 

irão influenciar o seu modo de ensinar. 

2.5.2. Velocidade das Reacções 

Relativamente ao tópico concreto de "Velocidade das Reacções" foram 

encontradas poucas referências na área educacional. 

O favor da investigação educacional vai claramente para o estudo das 
concepções alternativas em volta do equilíbrio químico, onde, aí sim, há literatura 
abundante. Paiva (2000) refere que só em relação ao princípio de Le Chatelier e no 
Journal of Chemical Education houve, em média, uma contribuição por ano entre 
1957 e 1982. Como uma das estratégias da abordagem pedagógica do equilíbrio 
consiste na consideração da igualação das velocidades da reacção directa e da 
inversa, as implicações educacionais da Cinética Química aparecem aí referenciadas. 
Embora se reconheça que em vários campos, como a Bioquímica, as reacções 
químicas se processam longe do equilíbrio, provocando o aparecimento da ordem a 
partir do caos (Pacault & Perraud, 1997), nomeadamente de estruturas dissipativas e 
de ritmos que fundamentam a actividade biológica, quase nada se tem implementado 
nos curricula sobre estas questões, o que justifica a ausência de referências na 
literatura de Educação em Química. 

Paiva (2000), a propósito do equilíbrio químico, faz referência a alguns 

trabalhos em que o aspecto da velocidade das reacções é abordado a propósito do 

equilíbrio, referindo a existência de algumas concepções alternativas identificadas 

nos alunos relativamente à velocidade das reacções: 

• No equilíbrio químico as velocidades das reacções directa e inversa são 

nulas; 

• As reacções muito extensas (K muito grande) demoram muito tempo a 

atingir o equilíbrio; 

• Falta de clarividência na distinção entre velocidade "macroscópica da 

reacção" e velocidades "microscópicas das reacções directa e inversa"; 

• A adição de um catalisador aumenta diferentemente as velocidades 
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microscópicas das reacções directa e inversa; 

• No equilíbrio, as velocidades das reacções directa e inversa são constantes 

mas diferentes entre si. 

Estas concepções, sempre que identificadas (e em pequeno número quando 

comparadas com as relativas ao equilíbrio químico e referidas no mesmo trabalho), 

funcionam reconhecidamente como obstáculo à compreensão do conceito de 

equilíbrio químico. 

Na tentativa de identificar as relações entre a capacidade lógica do 
pensamento e o desempenho dos alunos na resolução de problemas de cinética, 
Boujaounde (1993) realizou um estudo que envolveu 189 estudantes universitários, 
que frequentavam o 2o semestre do primeiro ano de um curso de Química e de 
Engenharia. A recolha dos dados foi feita com base num questionário demográfico, 
o qual pretendia recolher informação que lhe permitisse caracterizar a amostra, um 
teste de pensamento lógico (TOLT)7 que pretendia avaliar alguns componentes do 
pensamento formal, tal como cálculos de proporções, combinatório, probabilístico, 
de correlações e o controlo de variáveis, e ainda as respostas dadas nos problemas 
do exame final. Os resultados foram analisados de duas formas, uma primeira que 
incluía uma análise do conteúdo para identificar os erros conceptuais e de cálculo 
cometidos pelos alunos; e uma segunda análise em que se estabelecia uma 
correlação entre os resultados obtidos na resolução dos problemas em Química e os 
obtidos nos testes TOLT. Os resultados encontrados revelam que não existem 
relações significativas entre os resultados obtidos nos dois distintos testes, o que 
parece revelar que os estudantes não conseguem relacionar os resultados 
experimentais com a velocidade das reacções, não por desconhecerem as relações 
matemáticas, mas principalmente por desconhecimento dos princípios químicos. 

Oliveira e Pereira (1997) descrevem um estudo realizado com alunos do 10° 
ano de escolaridade em Portugal, em que foi implementada uma estratégia 
construtivista no tópico "Velocidade das Reacções", tendo como objectivo 
"provocar o conflito conceptual entre as ideias dos alunos relativas ao tema em 
estudo e refutar essas ideias em ambiente de efectiva aprendizagem; promover a 
prática experimental e a criação de modelos explicativos, integrar o conhecimento à 

7- TOLT - Test of logical thinking 51 



volta de alguns conceitos formativos e utilizar o conhecimento na construção do 
novo conhecimento". O estudo incidiu sobre 52 alunos, distribuídos por duas 
turmas. Antes do início da unidade, os dados foram recolhidos através de testes 
diagnósticos e de um questionário sobre a aprendizagem em Química. No final da 
unidade foi feito um teste e um questionário idêntico ao primeiro. Os resultados 
finais do estudo não são referidos, sendo feita uma primeira análise em que são 
evidenciados alguns resultados práticos, nomeadamente na motivação dos alunos 
para a aprendizagem, atitude participativa, interpretação de analogias, colaboração 
no planeamento das experiências, e capacidade de concluir face aos resultados 
obtidos. 

Com base nesta revisão realizada é possível verificar que muitos são os factores 

que poderão influenciar a aprendizagem de uma forma geral. Atendendo à 

diversidade dos factores pode utilizar-se uma combinação que permita maximizar a 

aprendizagem dos conceitos por parte dos alunos, desenvolvendo estratégias que, 

diversificando as práticas lectivas, permitam aumentar a motivação intrínseca dos 

alunos e uma melhor utilização do método científico. 
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CAPÍTULO 3 - FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 
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3.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo vão ser apresentados os conceitos científicos que estiveram na 

base da elaboração da planificação do tópico. 

O grau de aprofundamento com que foram explorados a nível do 10° ou do 8o 

anos foi feito de acordo com os conteúdos programáticos para cada um destes níveis 

de ensino e os conhecimentos matemáticos e químicos que os alunos possuíam à 

data. Para os alunos do 10° ano foi elaborado um conjunto de textos (Anexo V) que 

abordava mais conceitos e com um nível de abrangência maior que os exigidos pelo 

programa do 10° ano publicado pelo Ministério da Educação. 

3.2. A IMPORTÂNCIA DA CINÉTICA QUÍMICA 

Sendo a Química uma ciência que estuda as transformações, é de todo 

importante conhecer em pormenor como estas ocorrem. Uma das questões 

importantes relativamente às reacções químicas é conhecer a sua velocidade. Mas 

mais importante que conhecer a velocidade da reacção será conhecer quais os 

factores que a afectam, pois assim, controlando esses factores, será mais fácil poder 

aumentar ou diminuir a sua velocidade, consoante o objectivo em causa. A área da 

Química que estuda a velocidade das reacções e o seu mecanismo é a Cinética 

Química, que deriva do grego 'kinetikos', que significa "pondo em movimento". 

O estudo da velocidade das reacções químicas ajuda os químicos não só a 

aumentar ou a diminuir a velocidade de produção de determinados produtos, mas 

também a conhecer o mecanismo das reacções. 

As reacções químicas podem ser explicadas, a nível corpuscular, como o 

resultado da interacção entre as moléculas dos reagentes, por forma a originarem os 

produtos da reacção, mas nem todas as interacções originam novos produtos, para 
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que tal aconteça as interacções devem ser eficazes. Por interacção eficaz a nível das 

reacções químicas entende-se como sendo aquela em que as moléculas dos reagentes 

colidem de forma eficaz; com frequência, energia e orientação adequada, de acordo 

com a teoria das colisões. 

3.3. VELOCIDADE DAS REACÇÕES 

A velocidade de uma reacção é a medida da rapidez com que se consomem os 

reagentes ou se formam os produtos da reacção. 

Para uma reacção química representada por: 

A+ B-> C 

verifica-se que, no decurso da reacção, se consomem moléculas dos reagentes, A e 

B, e em simultâneo vão-se formando os produtos da reacção, C. Assim, um dos 

processos de avaliar a velocidade de uma reacção química poderá ser seguindo a 

evolução da variação da concentração dos reagentes, [A] e [B], ou do produto da 

reacção, [C]. 
Podemos exprimir a velocidade de reacção em função da diminuição da 

concentração dos reagentes ou do aumento da concentração do produto, por unidade 

de tempo. 

Se pretendermos exprimir a velocidade de reacção, v, em função da 

velocidade de consumo do reagente A, a expressão é: 

VA = 4 ^ (3-D 
dt 

Se for em função da velocidade de consumo do reagente B, será; 

* = -40 (3.2, 
dt 

Se for, no entanto, em função da velocidade de formação do produto C, será; 

vc=fl (3.3) 
dt 

Neste caso, como a estequiometria da reacção é de uma molécula de A que 

reage com uma molécula de B, dando origem a uma molécula de C, podemos 

55 



escrever: 
d[c]_ d[A]_ d[B] ( 3 4 ) 

dt dt dt 
Para uma reacção com uma estequiometria do tipo: 

a A + ò B - > c C + </D (3.5) 
a expressão para a velocidade, v, em função da variação da concentração de um 

reagente ou de um produto, será: 

I^M-- l4?I = I ^H=I & (3 6) 
a dt b dt c dt d dt 

De uma forma geral, podemos definir a velocidade de reacção relativamente a 

uma substância qualquer, J, interveniente na reacção, como sendo: 

v= J-M (3.7) 
juf dt 

sendo jUj o coeficiente estequiométrico da substância J (negativo para reagentes e 

positivo para produtos da reacção). 

3.4. LEI DA VELOCIDADE 

Para a maioria das reacções, a velocidade é proporcional à concentração dos 

reagentes, de acordo com uma expressão do tipo: 

v = k[Àf[BY (3.8) 

sendo k a velocidade específica, que é independente da concentração dos reagentes, 

mas depende da temperatura e da pressão, sendo a dependência relativamente à 

pressão pouco significativa e com frequência ignorada. Esta expressão é designada 

por lei da velocidade. 

O conhecimento da lei da velocidade, a uma dada temperatura, permite prever 

a velocidade da reacção a partir do conhecimento da composição da mistura inicial. 
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A ordem de uma reacção relativamente a um determinado componente, ou 

ordem parcial, é o valor do expoente a que a concentração desse reagente está 

elevada na expressão da lei da velocidade. A ordem total da reacção é igual à soma 

das ordens parciais. Para a reacção representada pela equação (3.5), a ordem parcial 

relativamente ao reagente A é a e relativamente ao reagente B é P, sendo a ordem 

total da reacção a + p. 
A determinação da lei da velocidade é obtida através de medições 

experimentais e nunca a partir da estequiometria da reacção. 

3.5. DETERMINAÇÃO DA LEI DA VELOCIDADE 

Algumas das aplicações da investigação cinética de uma reacção são a 

determinação da lei da velocidade, a determinação do valor da velocidade específica 

a diferentes temperaturas e a determinação do seu mecanismo. Após a identificação 

de todos os produtos da reacção e da possível existência de reacções laterais ou 

espécies intermediárias, procede-se ao acompanhamento da evolução da reacção, 

medindo uma propriedade do sistema que se pode relacionar com a concentração de 

uma das espécies. 

A determinação da lei da velocidade pode ser feita por vários métodos: 

3.5.1. Método das velocidades iniciais 

Neste método calcula-se a velocidade inicial e relaciona-se com a 

concentração inicial do reagente. Fazem-se vários ensaios, com diferentes 

concentrações iniciais do reagente em estudo, e deixa-se que a reacção progrida 

durante um curto intervalo de tempo, por forma a que as concentrações dos 

reagentes não variem significativamente (normalmente menos de 3%). Nestes casos 

a velocidade média é muito próxima da velocidade instantânea. 

Uma vez que se supõe que a lei da velocidade é do tipo: 

v = k[Ã\a (3.9) 

então a velocidade inicial será: 
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Vo = k\AÏ (3.10) 

Aplicando logaritmos à expressão anterior: 

log v0 = log k + a log [A]o (3.11) 

Registam-se os diversos valores obtidos das velocidades iniciais para as 

diferentes concentrações iniciais e representa-se graficamente log Vo em função de 

log [A]o, obtendo-se uma recta cujo declive é a, a ordem da reacção em relação ao 

reagente A. 

ao o 

log [A]o 

Figura 1- Determinação da ordem da reacção pelo método da velocidade inicial 

Podemos em alguns casos simplificar o procedimento experimental, 
utilizando uma única curva representativa da evolução da reacção e determinando 
diferentes velocidades instantâneas (como sendo as tangentes à curva para as 
concentrações consideradas), as quais podem ser consideradas velocidades iniciais, 
assim como cada uma das concentrações a que se determinam consideradas como 
concentrações iniciais. 

Devemos, no entanto, assegurar-nos de que os produtos da reacção não 

interferem com a velocidade da mesma, caso contrário o procedimento já não poderá 

ser adoptado. 
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DO 
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log [A]o 

Figura 2 - Determinação da lei da velocidade com uma única curva 

3.5.2. Método do isolamento 

O método do isolamento consiste na utilização da concentração do reagente A 

em quantidades muito inferiores às dos restantes reagentes, que estão em manifesto 

excesso. Desta forma podemos considerar que a concentração dos outros reagentes 

permanece constante ao longo da reacção e assim não influencia a sua velocidade, 

sendo esta unicamente função da concentração do reagente A. Desta forma, a 

expressão da velocidade 

k[Af[BY (3.12) 

transforma-se noutra mais simples, admitindo que a concentração de B ao longo da 

reacção se mantém constante e igual à concentração inicial, [B]0, pelo que a 

expressão será: 

v = k'[Â\a (3.13) 

sendo k' = k [B}1 
Desta forma é possível determinar a dependência da velocidade em relação à 

concentração da espécie em estudo e determinar a ordem da reacção em relação a 
essa espécie. O procedimento pode ser repetido para todos os intervenientes da 
reacção e assim estabelecer-se a lei da velocidade. 
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3.5.3. Método do período de semitransformação 

O período de semitransformação (t^) de uma reacção é o tempo necessário 

para que a concentração inicial, [Ajo, atinja metade do seu valor, \I2[A]0. 
Para uma determinada reacção de primeira ordem cuja forma integral da lei 

da velocidade é: 
[A]=[A]0e

kt (3.14) 

então a concentração correspondente ao período de semitransformação poderá ser 

expressa pela equação. 

\dk.= [AJ0e
ktv* (3.15) 

Dividindo ambos os membros por [Ao]: 

-= ektV2 (3.16) 

Aplicando logaritmos naturais a ambos os membros da equação: 
ln(l/2) - -tom (3.17) 

Resolvendo em ordem a tm, obtém-se: 
-0,693 = -ktm (3.18) 

«**- -*&■ (3.19) 
k 

Desta forma verifica-se que o período de semitransformação de uma reacção 

de primeira ordem é independente da concentração inicial dos reagentes e depende 

apenas da velocidade específica. 

Para reacções de ordem diferente de 1, cuja lei de velocidade é dada por uma 

expressão do tipo : 
v = k[Ã\", n* 1 (3.20 a) 

cuja forma diferencial será: 

dt 
-k[Ã\n (3.20 b) 
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Sujeitando-a ao mesmo tratamento matemático, obtém-se a seguinte 

expressão para o período de semitransformação: 

i»- i 

tl/2 - (n-i)k[Ã\;-

Aplicando logaritmos à expressão anterior 

(3.21) 

lOg tl/2 =lOg 
2"-l-J (n-1) log [Ah (3.22) 

Desta forma, se determinarmos uma série de períodos de semitransformação 

para diferentes concentrações iniciais e os representarmos graficamente em função 

do inverso da concentração inicial, iremos obter uma recta cujo declive será \-n. 

Este método pode ser aplicado a uma única curva representativa da evolução 

da reacção, mas com algumas restrições, uma vez que a velocidade da reacção pode 

ser afectada pela presença dos produtos da reacção. 

~i v 

iog[A]o 

Figura 3 - Determinação da ordem da reacção pelo método do período de semitransformação 

3.6. INTEGRAÇÃO DA LEI DA VELOCIDADE 

Os dados experimentais do estudo cinético da velocidade das reacções 

fornecem valores de concentração em função do tempo. A expressão da lei da 

velocidade a que a reacção obedece é uma equação diferencial do tipo: 
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d[A]/dt = k[A]n . . . (3.23) 

Para que se possa obter a relação entre a concentração e o tempo é necessário 

integrar estas expressões. 

3.6.1. Reacções de primeira ordem 

Para uma reacção de primeira ordem, a lei da velocidade para o consumo de 

um reagente A será: 

. 4 d ] = k[Â\ (3.24 a) 
dt 

Após ser rearranjada, obtém-se: 

- 4 4 = kdt (3.24 b) 

Esta equação poderá ser integrada, uma vez que a concentração inicial para 

t = 0 é [A]o e para t será [A], pelo que podemos escrever: 

U [A] 

Cujo resultado após integração será: 

M 

(A]$4=-\'kdt (3.25) 
lui r^i Jo 

ln J ^ = - kt (3.26) 
[4 

[A] = [A]0e-kt (3.27) 

Estas duas equações são duas versões da lei integrada da velocidade. 

Analisando a equação (3.26) verifica-se que se se representar ln ±-^- em 

função do tempo, para uma reacção de primeira ordem, a representação gráfica será 
uma recta cujo declive é igual ao valor de - k. 

A equação (3.27) mostra que para uma reacção de primeira ordem a 
concentração do reagente A decresce exponencialmente com o tempo. 
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3.6.2. Reacções de segunda ordem 

As reacções de segunda ordem total podem ser de segunda ordem em relação 

a um único reagente, A, ou de primeira ordem em relação a dois reagentes, A e B. 

As reacções de segunda ordem relativamente a um reagente A têm uma 

expressão do tipo: 

■k[A? (3-28) 
dt 

que após rearranjo apresentam a seguinte forma para integração: 

Cuja solução é: 

f]^= \'kdt (3.29) 
J
M° [A]

 Jo 

1 l =kt ou f V J L + t o (
3
-
3
°) 

M " M» M Mo 
Se exprimirmos a concentração de A em função do tempo, terá o seguinte 

aspecto: 

w = r^hr (331) 

Se representarmos graficamente l/A em função do tempo e essa representação 

for uma recta, então a reacção é de segunda ordem em relação a A e a inclinação da 

recta indica-nos o valor de k. 
Quando a reacção é de segunda ordem total com uma lei cuja expressão é 

^ J = - k [A] [B] (3.32) 
dt 

para procedermos à sua integração necessitamos de conhecer qual a relação entre A 

e B, que é dada pela estequiometria da reacção. 
Se a estequiometria da reacção é de um para um, ou seja 

A + B -> Produtos (3.33) 

e se as concentrações iniciais são [A]0 e [B]0; como para um decréscimo x na 

concentração do reagente A corresponde também um decréscimo x para a 
concentração do reagente B, então a lei da velocidade poderá ser escrita como: 

63 



J W = k ([A]o - x) ([B]o - x) (3.34) 
dt 

Uma vez que - U = , a lei da velocidade é: 
dt dt 

— =^([A]o-x) ( [B]o-x) (3.35) 

quando t = 0, teremos x = 0; 

W-*Jo-^) kt = f ^ ~ , (3.36) 
JO (\A\_ _ vVrRl _ r) 

-Wio {PI 
1 j á r (3.37 a) 

14-Mo MM»-* Mo 

1 L Mo__lnMo__l (3.37 b) 
[ 4 -Mo l Mo-* Mo-̂ J 

Esta expressão pode ser simplificada uma vez que [A] - [A]0 - x e 

[B] = [B]o - x, obtendo-se: 

Mo -Mo MPI 

Podemos efectuar cálculos semelhantes para reacções de segunda ordem com 
coeficientes estequiométricos diferentes da unidade, do tipo 

a A + bB -> Produtos (3.39) 

O tratamento matemático é um pouco mais complexo, mas o resultado da 

integração é: 

i -to MM mkt (3i40) 
a[B]0-b[A]0 [A]/ [Al 
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A representação gráfica do lado esquerdo da equação anterior em função de t 

dá uma recta com um declive k. 

Às reacções deste tipo não se pode aplicar o método do período de 

semitransformação, uma vez que o tempo de semitransformação do reagente A não 

corresponde ao tempo de semitransformação do reagente B. 

A integração das expressões da lei da velocidade torna-se cada vez mais 

complexa à medida que aumenta a complexidade das mesmas expressões. Por 

exemplo, a forma integrada da expressão da lei de velocidade de terceira ordem do 

d[À\ ,_ rAl3 tipo -L-1 = - k [A] é: 
dt 

[4 [A] 
'' 2kt (3.41) 

ou [A] = 7 5TW^ (342) 

Também para uma reacção de terceira ordem mas com uma lei de velocidade 

do tipo -£-J= - k [A]2 [B] a sua forma integrada será mais complexa: 
dt 

,, 2x 1 jA\M-2x) 
( 2 [ 4 - [ * l ) P ] o - 2 4 * l o (2[Al-[Blf <Mo-*)Mo 

em que x representa a variação de concentração para o reagente A, numa 

reacção com estequiometria do tipo: 
A + 2B -> P 

A maior parte dos estudos têm sido feitos com reacções cujo estado de 
equilíbrio ainda está longe de ser atingido, mas temos de considerar o facto de que, à 
medida que a reacção directa ocorre, também a reacção inversa influenciará a 
concentração dos reagentes. Assim, em experiências onde se usa uma única curva, 
este factor deverá ser tido em conta. 
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3.7. ALTERAÇÃO DA VELOCIDADE DAS REACÇÕES 

Cinética e teoria das colisões 

A explicação da velocidade das reacções e da sua alteração baseia-se na 
teoria das colisões. É um facto que para que duas moléculas possam interagir e 
originar novos produtos deverão entrar em contacto. A teoria das colisões propõe 
como modelo explicativo para a velocidade das reacções a necessidade de esse 
encontro entre as moléculas necessitar de ocorrer com uma energia suficiente 
(energia cinética inicial das moléculas que se transforma em energia vibracional) 
para que possa haver ruptura e formação de novas ligações. Para além da energia de 
colisão, considera ainda um outro factor, que é a orientação das moléculas aquando 
da colisão; esta interpretação é para as reacções em fase gasosa; para as reacções em 
solução, as moléculas dos reagentes podem obter a energia suficiente por exemplo a 
partir do solvente. 

O facto de a velocidade da reacção depender da concentração é, no fundo, 

uma consequência da teoria das colisões, pois um aumento da concentração implica 

uma maior proximidade entre as moléculas, aumentando a probabilidade de estas 

colidirem. 

De acordo com esta teoria, haverá um instante imediatamente após a colisão 

em que as ligações iniciais ainda não se quebraram na totalidade, nem as novas 

ligações estão formadas, existindo assim um estado intermédio, que se designa por 

complexo activado ou estado de transição. 

Se a colisão entre as moléculas tiver orientação e energia suficientes, levará à 

formação do complexo activado, ao qual corresponde um estado de energia mais 

elevado. 

Figura 4 - Modelo representativo do estado de transição 



A energia mínima de que as moléculas necessitam para que ocorra a reacção 

chama-se energia de activação, E„ e é a diferença entre a energia potencial das 

moléculas dos reagentes e a energia do estado de transição. Se as moléculas não 

possuírem essa energia, a reacção não ocorrerá. 

A reacção será acompanhada de libertação de energia - exotérmica - se os 

produtos forem mais estáveis que os reagentes; se, pelo contrário, os produtos forem 

menos estáveis que os reagentes, a mistura reaccional absorverá energia das 

vizinhanças do sistema - endotérmica. 

c3 

'5n 

ES 
W 

Complexo activado 
TF 

c3 

CS 

a 
Complexoac t i vado 

odutos 

Coordenada reaccional 

(a) 

Coordenada reaccional 

(b) 

Figura 5 - Perfis de energia para uma reacção endotérmica (a) e para uma representação 

exotérmica (b) 

3.8. RELAÇÃO ENTRE VELOCIDADE DA REACÇÃO E TEMPERATURA 

De uma maneira geral, a velocidade de uma reacção aumenta com o aumento 
da temperatura e há diversas reacções em que as razões dos aumentos da velocidade 
são superiores aos verificados para as temperaturas. 

A verificação experimental deste facto levou Jacobus Henricus Van't Hoff a 
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formular uma regra empírica que propõe que um aumento de 10°C na temperatura 
implica um aumento para o dobro da velocidade da reacção. E claro que há 
excepções a esta regra, mas de uma maneira geral ela é válida. 

Se admitirmos os pressupostos da teoria das colisões e como a energia 
cinética das partículas está relacionada com a sua velocidade, verifica-se que a 
velocidade da reacção é directamente proporcional ao número de colisões. No 
entanto, nem todas as colisões são eficazes, uma vez que é necessário que as 
partículas possuam uma energia mínima. Se utilizarmos o gráfico da distribuição de 
energia de Maxwell-Boltzmann, verifica-se que só uma fracção das moléculas possui 
essa energia suficiente para que haja reacção. 

Se, no entanto, aumentarmos a temperatura do sistema, a curva de 
distribuição sofre um deslocamento e a fracção de moléculas com essa energia 
mínima aumenta, levando assim a um aumento da velocidade da reacção. 

Figura 6 - Distribuição de energia de acordo com a curva de Maxwell-Boltzmann a 

duas temperaturas diferentes 

Também em 1889, Arrhenius propôs, com base em observações empíricas, 

que a dependência de k relativamente à temperatura, T, seria dada pela seguinte 

expressão: 
k=Ae-EJRT (3.44) 

sendo A e Ea os parâmetros de Arrhenius, em que A representa o factor 
pré-exponencial, que é uma medida da frequência das colisões eficazes, e Ea a 
energia de activação, que é a energia mínima necessária que os reagentes devem 
possuir por forma a originarem os produtos da reacção. A lei de Arrhenius pode ser 
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representada de uma forma logarítmica: 

l n f c = l n A - ^ 2 - (3.45) 
RT 

Experimentalmente comprova-se que muitas reacções obedecem a esta 

relação. Tal é verificado quando se representa o valor do logaritmo de k, 

determinado a diferentes temperaturas, em função do inverso da temperatura e se 

obtém uma recta. Essa recta permite ainda determinar o valor da energia de 

activação através do declive da recta (declive = - Ea/R) e o valor do factor 

pré-exponencial pela ordenada na origem (quando T-> oo e l/T -» 0). 

3.9. MECANISMOS DE REACÇÃO 

O conhecimento da lei de velocidade e da estequiometria não são conclusivos 

quanto ao mecanismo da reacção, pois a forma como ocorre a ruptura de ligações e a 

formação de novas pode envolver processos muito complexos, envolvendo por vezes 

uma série de reacções sequenciais, designadas por reacções elementares, que 

geralmente envolvem uma ou duas moléculas. Uma reacção elementar é uma reacção 

em que os produtos se formam após uma única colisão entre as moléculas dos 

reagentes. O número de moléculas envolvidas em cada um destes passos designa-se 

por molecularidade da reacção. 

Desta forma, a expressão da lei da velocidade da reacção elementar é simples 

de estabelecer conhecida a sua molecularidade, pois quanto maior for a concentração 

das espécies intervenientes maior é a velocidade da reacção. 

Por exemplo, para uma reacção elementar do tipo 

A + B -> produtos 

a expressão da lei da velocidade será: 

v = *[A][B] 
Se, no entanto, a reacção elementar for do tipo 

A + 2B -» produtos 

a expressão da lei da velocidade será: 

v = MA][B]2 

Para uma reacção elementar do tipo 
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a A + bB -> produtos 

a expressão da lei da velocidade será: 
v = k [A]a [B)b 

Normalmente as reacções ocorrem através de um mecanismo que envolve 

uma série de reacções elementares em que a maioria são reacções bimoleculares, nas 

quais intervêm duas moléculas; há algumas que são unimoleculares, só há a 

intervenção de uma molécula, e poucas em que intervêm três ou mais moléculas, 

pois a probabilidade de a reacção ocorrer do choque simultâneo de três ou mais 

moléculas é muito pequena. No decorrer da maioria das reacções químicas, que 

resultam de uma série de processos elementares, formam-se espécies intermediárias 

que são produto de uma das reacções elementares e são posteriormente consumidas 

noutra. A análise da equação global de uma reacção química não permite dizer se 

esta é ou não elementar, é necessário conhecer-se o seu mecanismo. 

Complexo activado do 
Complexo activado do 20 passo elementar 

Io passo elementar 

rodutos 
leaesentes 

Coordenada reaccional 

Figura 7 - Representação da variação de energia numa reacção que ocorre em dois 

passos elementares 

O diagrama da figura 7 representa a variação de energia numa reacção que 
ocorre em dois passos, formando-se um intermediário reactivo que é consumido no 
segundo passo; é possível verificar ainda que o passo que necessita de uma maior 
energia de activação é o primeiro, pelo que o segundo passo fica condicionado pela 
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velocidade deste. À semelhança do que está representado no diagrama da figura 7, o 
passo mais lento será aquele que envolve uma maior energia de activação e que vai 
ser o determinante para a velocidade da reacção. 

Com base nos estudos experimentais da velocidade de uma reacção química, é 
possível determinar a lei da velocidade para essa reacção e posteriormente propor 
um mecanismo que esteja de acordo com a equação global e com a expressão da lei 
da velocidade. 

Quando o mecanismo proposto envolve a formação de intermediários numa 
ou mais das etapas elementares, estes devem ser detectados experimentalmente, por 
forma a validarem o mecanismo. 

Se a reacção ocorrer num único passo elementar unimolecular, é de primeira 
ordem. Mas a conclusão inversa não pode ser imediatamente assumida, já que uma 
reacção de primeira ordem não é forçosamente uma reacção com um mecanismo 
unimolecular elementar. 

Se se verificar que uma reacção do tipo A + B -» Produtos apresenta um 
mecanismo bimolecular num único passo, é de ordem parcial um em relação a cada 
um dos reagentes e de ordem global dois; mas se se determinar que é de segunda 
ordem não se pode concluir que seja bimolecular e elementar, pois pode ser o 
resultado de uma série de processos elementares bem mais complexos. 

Por exemplo, uma reacção química globalmente representada pela seguinte 
equação 

A -> C (3.46) 

pode ocorrer através de um mecanismo de duas reacções elementares em que há a 
formação de um intermediário B no primeiro passo, e o seu consumo no segundo 
passo: 

A —i-> B 

B —k-*C (3.47) 

Processo global A +/B ^/B + C 

A velocidade de decomposição do primeiro processo unimolecular em função 
da concentração de A é: 

4 ^ = - ka [A] (3.48) 
at 

71 



O intermediário B é formado a partir de A, à velocidade de ka [A], mas é 

consumido à velocidade de - fo [B], originando C, o qual é formado à velocidade 

M B ] : 

$P = ka [A] - h [B] (3.49a) 
at 

^ - h [B] (3.49b ) 
dt 

Supondo que inicialmente só existia A, cuja concentração designamos por 
[A]o, a sua lei de velocidade é: 

[A] = [A]oe "*<' (3.50a) 

Se substituirmos a concentração de A na equação (3.49a) e considerarmos que 
a concentração inicial de B é nula: 

[B] = _ ^ _ x (e-k°< -e-k>')[A]0 (3.50b) 

Uma vez que em qualquer instante a soma das concentrações de A, B e C é 
igual à concentração inicial de A, virá que : 

[C] = 1+ ' - _k
b p ] 0 (3.51 ) 

Se se representar graficamente a variação da concentração dos três 
intervenientes na reacção, verifica-se que a concentração de A diminui 
exponencialmente, enquanto a concentração de B aumenta, atingindo um máximo e 
diminuindo em seguida, enquanto a concentração de C inicialmente sofre um 
acréscimo pequeno, aproximando-se, no final da reacção, do valor inicial de A. 
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Figura 8- Variação da concentração de A, B e C numa reacção em que B é um intermediário 

Se por acaso o valor de fo for muito maior que o valor de ka, , significa que, a 

partir do momento em que se forma B, este rapidamente se converte em C e assim o 

termo e'k"' será muito inferior ao termo e ~k'' sendo que a diferença entre foe ka é 

praticamente o valor de fo, pelo que a expressão (3.51) terá uma forma mais simples: 

[C] = ( l - e - ^ ) [ A ] o (3.52) 
o que demonstra que a formação do produto da reacção depende unicamente da 
menor das duas constantes; ou seja, a velocidade de formação do produto depende 
da velocidade do passo elementar mais lento, neste caso o primeiro. Este passo é 
designado por passo determinante da velocidade da reacção, pois condiciona a 
velocidade do processo global. 

Um dos métodos utilizados para se estabelecerem os mecanismos de reacções 
que envolvem vários passos é a aproximação ao estado estacionário, o qual consiste 
em considerar que, durante grande parte da reacção, a concentração de todos os 
intermediários é constante e pequena e a sua velocidade de conversão é 
aproximadamente nula; isto porque, de uma maneira geral, os intermediários são 
espécies muito reactivas e a sua concentração não sofre grande variação ao longo do 
tempo. 
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tempo 

Figura 9 - Variação da concentração de A, B e C numa reacção em que B é um intermediário 
cuja concentração se mantém aproximadamente constante ao longo do tempo 

Como se pode ver, após um período inicial designado por período de indução, 
a inclinação da curva representativa da concentração de B é praticamente constante e 
muito inferior à da curva do reagente A e produto C. 

Para o caso da reacção anterior (3.47), e usando a aproximação do estado 
estacionário: 

d[B] 
dt 

« 0 (3.53) 

que aplicado à equação (3.49a) 

Ou seja : 
ka [A] - kb [B]= 0 

[B] = -2- [A] 

(3.54) 

(3.55) 

que substituindo na equação (3.49b) 

^i=kb[B]=ka[A] 
dt 

(3.56) 

e a velocidade de transformação do intermediário será uma pequena fracção da do 
reagente. 

Conclui-se que a lei da velocidade de formação de C é de primeira ordem 
relativamente a A, com uma velocidade específica igual a ka, que é a do passo mais 
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lento e determinante da velocidade da reacção. 
Podemos substituir [A] pelo seu valor em (3.50a) e integrar a equação: 

[C] = ka[A]0 |Y*°' àt = (1 -e-k->) [A]o (3.57) 

Pode, no entanto, acontecer que, durante um mecanismo sequencial, um dos 

intermediários atinja um estado de equilíbrio com os reagentes onde a sua 

velocidade de transformação nos reagentes é muito maior que a sua velocidade de 

transformação nos produtos. Por exemplo, numa reacção do tipo: 

*'. Kb 

A + B U C -» P (3.58) 

Este esquema envolve uma reacção de equilíbrio em que podemos considerar 

que C é um intermediário que está em equilíbrio com A e B. Desta forma, é possível 

escrever com base na constante de equilíbrio: 

U][B] k. 
Assim, como a velocidade de conversão de C em P é muito baixa, não afecta 

o equilíbrio. A velocidade de formação de P poderá ser escrita de acordo com a 

seguinte expressão: 

^ 1 = kb[C] = kbK [A] [B] (3.59) 
at 

Esta expressão tem a forma de uma lei de velocidade de segunda ordem, 
em que a velocidade específica, k, é kbK, ou de outra forma: 

k = kbK = kb^-
k„ 

3.10. CATÁLISE 

A catálise é um processo que consiste basicamente em alterar a velocidade da 

reacção utilizando substâncias que, sem se consumirem, a alteram. As substâncias 
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utilizadas designam-se por catalisadores. 

Os catalisadores têm um papel muito importante na velocidade das reacções, 
pois permitem que a reacção ocorra, à mesma temperatura, num menor intervalo de 
tempo, baixando a energia de activação. 

'5b 
IH 
O 
G 

• vá 
CD 

G 
pa 

/ V a 1 _ A 

Coordenada reaccional Coordenada reaccional 

(«) (b) 
Figura 10 - Comparação dos valores de energia de activação para uma reacção não catalisada 
(a) e para a mesma reacção com catalisador (b). 

Vimos na equação (3.44) que a velocidade específica depende da frequência 
com que ocorrem as colisões eficazes e da energia de activação. 

O catalisador pode intervir aumentando a eficácia das colisões e também pode 
actuar possibilitando a existência de mecanismos alternativos com complexos 
activados de mais baixa energia de activação, dando assim lugar a um aumento da 
velocidade da reacção. 

A catálise pode ser homogénea, se o catalisador se encontrar na mesma fase 
dos reagentes, ou heterogénea, se estiver em fase diferente. Há ainda reacções que 
são autocatalisadas, que são aquelas em que os produtos da reacção funcionam como 
catalisadores. 

A nível industrial, a catálise mais utilizada é a heterogénea, como no caso da 
síntese do amoníaco e nos conversores catalíticos dos automóveis. As moléculas dos 
reagentes são adsorvidas à superfície do catalisador, que enfraquece as ligações nas 
moléculas, acabando por levar à dissociação destas. 
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Por exemplo, para a síntese do amoníaco, as moléculas do hidrogénio e do 
azoto são adsorvidas à superfície do catalisador, que geralmente é ferro com uma 
pequena percentagem de óxidos de potássio e alumínio, dissociando-se. Os átomos 
de hidrogénio e azoto tornam-se muito reactivos e combinam-se para formar as 
moléculas de amoníaco. 

Figura 11 - Acção catalítica durante a síntese do amoníaco 

As catálises homogéneas mais utilizadas são a catálise ácida e a catálise 
básica, tendo-se ultimamente vindo a desenvolver compostos metálicos que possam 
funcionar como catalisadores homogéneos, uma vez que com catalisadores deste tipo 
as reacções poderão ocorrer em condições economicamente mais favoráveis, não só 
no processo em si, mas também pelo custo do catalisador, que é bastante inferior. 

Há reacções em que, ao contrário daquelas utilizadas na indústria, cujo 
objectivo é produzir mais em menos tempo, interessa diminuir a sua velocidade. 
Nestes casos utilizam-se por vezes inibidores ou catalisadores negativos, que 
impedem o prosseguimento da reacção por destruição de algum catalisador presente 
ou por reacção com um dos intermediários. 
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3 . 1 1 . I N F L U Ê N C I A D A S U P E R F Í C I E D E C O N T A C T O 

Para reacções que ocorrem em sistemas heterogéneos há ainda mais um factor a 
considerar: a área de contacto entre os reagentes. Quanto maior for a superfície de 
contacto entre os reagentes que estão em fases diferentes maior será a frequência de 
colisões e maior será a velocidade da reacção. 

3.12. TÉCNICAS DE MONITORIZAÇÃO DO PROGRESSO DE UMA REACÇÃO 

A determinação da lei de velocidade, como já se referiu, só pode ser feita 
experimentalmente. Assim, deve seguir-se o procedimento que melhor se adeque à 
reacção em causa. 

Em função da reacção deve-se: 
> seleccionar a propriedade do reagente ou produto a medir; 
> medir a alteração da propriedade num determinado intervalo de tempo; 
> relacionar a velocidade com a variação da propriedade em função do 

tempo (a unidade depende da propriedade medida). 

São vários os métodos que se podem utilizar para acompanhar a evolução de 
uma reacção, a detecção de intermediários reactivos, complexos activados, etc., e a 
sua selecção também deve ser feita em função da reacção a ser estudada. 

Se, por exemplo, no decorrer da reacção se formam substâncias coradas cuja 
absorção está perfeitamente relacionada com a concentração numa região do 
espectro perfeitamente definida, pode seguir-se a evolução usando a 
espectrofotometria; quando estão presentes espécies iónicas em solução e a 
condutividade da solução pode relacionar-se com a concentração dessas espécies, 
usam-se métodos condutimétricos ou medição do pH; se no sistema intervêm gases e 
se há variação do número de moles, pode seguir-se a reacção através da variação da 
pressão do sistema, etc. 

São vários os processos de acompanhar a evolução de uma reacção e a 
evolução da tecnologia permite associar a estes meios programas que fazem o 
tratamento matemático, simplificando em termos de tempo (velocidade!) a 
determinação da ordem, mecanismo, etc, de uma dada reacção. 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA DE 
INVESTIGAÇÃO 
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4.1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo descreve a metodologia de investigação utilizada para o 
desenvolvimento do estudo realizado durante a leccionação do tópico "Velocidade 
das Reacções". A metodologia utilizada ajusta-se ao problema de investigação 
inicialmente formulado. 

Este capítulo está estruturado em oito subcapítulos, sendo este o primeiro. O 
segundo diz respeito à selecção da técnica de investigação mais adequado ao 
problema inicialmente formulado. No terceiro faz-se uma descrição sumária do 
estudo realizado. No quarto subcapítulo é feita uma caracterização das amostras 
utilizadas nos dois estudos realizados. No quinto subcapítulo descrevem-se os 
instrumentos utilizados na realização da investigação, sendo descrita a sua validação 
no sexto subcapítulo. No sétimo é feita uma descrição de como foi feita a recolha de 
dados, sendo descrito no oitavo o modo como estes irão ser tratados e analisados. 

4.2. ESCOLHA DA TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO 

Tal como referem Green e D'Oliveira (1982), os dados recolhidos na 

experimentação em educação são o resultado da manipulação e controlo de 

condições que condicionam a aprendizagem. No entanto, essa manipulação deverá 

ser feita de modo a eliminar ao máximo outras possíveis fontes de variabilidade. 

Esta investigação foi baseada no pressuposto de que os resultados da 

aprendizagem da Química podem ser melhorados se o ensino da Química for feito de 

uma forma que motive os alunos para o ensino do tópico em questão. Desta forma, 

ao despertar a curiosidade dos alunos para problemas relacionados com o mundo em 

que vivem, pretendia-se criar a predisposição para o conhecimento dos princípios 

químicos subjacentes. Face ao objectivo do estudo optou-se por utilizar a 

metodologia experimental sugerida por Cohen e Manion (1994) como sendo a mais 

adequada aos casos em que é manipulada uma variável, designada por independente, 

e se controla e observa os efeitos nas outras, designadas por dependentes. O método 

80 



experimental segundo Cohen e Manion, em situações de aprendizagem, é o mais 
adequado a estudos em que se pretende verificar a eficácia de um novo currículo ou 
de uma nova estratégia de ensino. No entanto, como em situações de avaliação da 
eficácia de novas estratégias é difícil constituir grupos aleatoriamente, a opção recai 
sobre a metodologia caracterizada por Cook e Campbell (1979) como 
quasi-experimentação, uma vez que a nova estratégia será administrada a grupos 
previamente constituídos, cuja composição não é aleatória. 

O plano experimental, ou quasi-experimental, normalmente é constituído por 

dois grupos; um designado por experimental, onde vai ser administrado o tratamento 

cujos efeitos se pretende medir, e o segundo designado por grupo de controlo, ao 

qual não será administrado o tal tratamento. 

A necessidade da existência do grupo de controlo é para que se possa analisar 

a eficácia do tratamento introduzido por comparação dos resultados obtidos. Por 

forma a assegurar que a diferença dos resultados obtidos se deve à manipulação da 

variável introduzida, o investigador deverá assegurar-se que os dois grupos são o 

mais equivalentes possível. 

Neste estudo, pretendia-se avaliar se a "nova" abordagem utilizada para 
leccionar o tópico "Velocidade das Reacções" teria influência nos resultados da 
aprendizagem. A variável independente neste caso é a abordagem utilizada, uma vez 
que os materiais utilizados nos dois grupos foram os mesmos. Seleccionou-se como 
nível de ensino alvo o 10° ano de escolaridade, pois pareceu que nessa fase se 
encontravam as principais dificuldades resultantes das concepções alternativas. 

Face ao tempo disponível para a realização da investigação, foi necessário 
iniciar a preparação do estudo durante o último trimestre do ano curricular do 
Mestrado e proceder à pesquisa de escolas em que estivesse previsto leccionar o 
tema em períodos diferentes. Desta forma realizou-se um estudo, que designaremos 
por estudo no Ensino Secundário, com alunos do 10° ano, no ano lectivo 1999/2000. 
No entanto, os resultados deste estudo levaram à suspeita de que o confronto 
cognitivo se encontraria situado numa fase anterior da escolaridade, o que permitia 
uma adaptação aos alunos do 8o ano de escolaridade, tendo o estudo sido repetido no 
ano lectivo 2000/2001, com alunos do 8o ano, desempenhando a autora o papel de 
professora e investigadora, o que, com as vantagens e inconvenientes apontados na 
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literatura, permitiu uma flexibilização na condução da experiência. 

4.3. DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

4.3.1- Estudo no Ensino Secundário 

Após a definição do problema de investigação passou-se à selecção do tema a 

ser investigado. Inicialmente pensou-se em aplicar a estratégia diferenciada ao tema 

Reacções Químicas "versus" Transformações Físicas, mas posteriormente o tema foi 

alterado para "Velocidade das Reacções", principalmente após se ter verificado a 

escassez de referências sobre este tópico na literatura e a ambiguidade do primeiro 

tópico (vide Cap. 2). Uma vez que a investigação se baseava numa metodologia 

relacionada com uma situação real de aula, procedeu-se, ainda durante a realização 

da parte curricular do Mestrado, à selecção de escolas onde o tema fosse leccionado 

em períodos lectivos distintos, para que fosse possível realizar o estudo-piloto e o 

estudo principal no mesmo ano lectivo. Apressadamente, iniciou-se a construção dos 

materiais a utilizar na experimentação. 

4.3.1.1. Estudo-piloto 

O estudo-piloto realizou-se durante o final do Io e início do 2° períodos do 

ano lectivo de 1999/2000, numa turma do 10° ano constituída por 27 alunos; sendo 

21 raparigas e 6 rapazes, com uma idade média de 15,4 anos. O objectivo do 

estudo-piloto foi testar os materiais construídos, bem como detectar algum possível 

impedimento relacionado com a investigação. Durante a sua realização aferiram-se e 

corrigiram-se os materiais a utilizar no estudo principal, tendo tido como principal 

preocupação a planificação das aulas, a selecção das estratégias/experiências e a 

reacção dos alunos às mesmas. 

O estudo-piloto decorreu durante seis tempos lectivos, que corresponderam a 

oito horas (condição imposta pela professora regente da turma), face à planificação 

definida em reunião de grupo da Escola e que visava o cumprimento dos programas 

definidos para o ano lectivo em causa. 
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4.3.1.2. Estudo principal 

No estudo principal, que teve início dois meses depois, utilizaram-se dois 
grupos: um grupo experimental e outro de controlo, tendo-se tido o cuidado de 
seleccionar grupos o mais semelhantes possível, tanto em aproveitamento escolar 
como em nível etário e de interesses. Elaborou-se um pré-teste (Anexo I), que foi 
apresentado aos dois grupos antes de se iniciar o ensino aprendizagem do tópico 
"Velocidade das reacções", por forma a avaliar o grau de conhecimentos que os 
alunos já possuíam de aprendizagens anteriores. 

Uma vez que a variável independente era a metodologia da abordagem do 
tópico "Velocidade das Reacções", foram elaboradas planificações diferentes para 
os dois grupos (Anexo II e Anexo III), que utilizaram os mesmos materiais mas com 
abordagens diferentes. As planificações funcionaram como orientações, as quais 
foram sendo periodicamente revistas e alteradas, face ao desenvolvimento de cada 
aula. 

A organização do ensino-aprendizagem foi distribuída ao longo de sete 
tempos lectivos, num total de nove horas, em ambas as turmas, sendo dois dos 
tempos correspondentes a duas horas, onde se realizaram actividades experimentais. 

Na turma experimental, aquela em que foi utilizada uma "nova" abordagem 
que designaremos por episódica8, iniciou-se o tópico com a análise e discussão de 
um texto episódico (Anexo IV) que permitiu o levantamento de questões 
relativamente à necessidade de controlar e conhecer a forma como se processam as 
reacções químicas. Com base nas questões levantadas, planearam-se actividades 
experimentais (Anexo VI) que, após análise, permitiram levar aos conceitos 
necessários para o tópico em análise. 

Na turma de controlo foram apresentados aos alunos os conceitos 
fundamentais, descritos num texto teórico (Anexo V), seguidos das actividades 
demonstrativas dos conceitos e finalmente do texto episódico, como exemplo de 
aplicação dos princípios aprendidos. 

Após a conclusão do estudo do tópico, ambas as turmas foram sujeitas ao 
mesmo pós-teste (Anexo I), que diferia do pré-teste unicamente no modo como se 
ordenavam as questões. 

- Esta abordagem aparece caracterizada no ponto (4.5.2.1.) 
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4.3.2. Estudo no Ensino Básico 

Uma vez que os alunos do 10° ano já apresentaram muito bons resultados no 
pré-teste, que não foram devidamente analisados em tempo útil, e apesar de 
apresentarem melhores resultados no pós-teste, os ganhos obtidos não apresentavam 
consistência estatística que permitisse tirar conclusões. Após uma análise dos 
materiais utilizados e a recolha da opinião de diferentes pessoas devidamente 
credenciadas e com larga experiência de ensino, a opinião geral relativamente ao 
"fracasso" do trabalho recaiu sobre o grau de facilidade dos pré e pós-testes, cujo 
teor se adequava não ao 10° ano, mas sim ao 8o ano de escolaridade, as 
aprendizagens-chave, pelo menos as avaliadas pelos testes situar-se-iam aí. 
Levantaram-se então vários cenários, mas como o objectivo consistia em validar a 
hipótese de que com esta metodologia se obtinham melhores resultados de 
aprendizagem, e conscientes de que nas aulas dadas segundo a nova abordagem o 
entusiasmo dos alunos foi maior, optou-se por repetir o estudo com alunos do 8o 

ano, procedendo a alterações pontuais nos pré e pós-testes e aos diversos materiais 
anteriormente construídos. Desta forma, não foi realizado o estudo-piloto e 
passou-se directamente à implementação do estudo principal. 

4.3.2.1. Estudo principal com alunos do 8o ano 

Este estudo envolveu duas turmas do 8o ano de escolaridade que 
apresentavam grandes semelhanças em termos de aproveitamento, comportamento e 
idade. 

À semelhança do que se tinha feito no estudo do Ensino Secundário, foram 
elaboradas planificações distintas para ambas as turmas (Anexos VIII e IX), mas que 
visavam a utilização dos mesmos materiais, embora segundo estratégias de ensino 
diferentes. 

Ambas as turmas foram sujeitas ao mesmo pré-teste (Anexo VII) cerca de um 
mês antes do ensino do tópico " Velocidade das Reacções". 

A organização do ensino-aprendizagem foi distribuída ao longo de seis 
tempos lectivos, em ambas as turmas. 

Foram elaboradas duas planificações distintas, tendo como principal 
objectivo testar a abordagem episódica e comparar os seus resultados com a 
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abordagem tradicional. A planificação elaborada para a turma experimental 
(Anexo VIII) tinha como ponto de partida um texto episódico (Anexo X), que 
pretendia alertar os alunos para a necessidade de compreenderem como decorrem as 
reacções químicas e a necessidade/vantagem de as controlar. Tendo como base a 
teoria cinético-corpuscular, a discussão foi orientada no sentido de os alunos 
perceberem como se desencadeiam as reacções químicas, bem como os factores que 
as poderiam afectar. 

Tendo presente que os alunos do 8o ano apresentam algumas dificuldades na 
utilização do método experimental, foi-lhes entregue um protocolo experimental 
(Anexo XI) que, após execução e análise, lhes permitisse concluir quais os factores 
e como estes afectam a velocidade das reacções químicas. Após a sistematização dos 
conteúdos (Anexo XIII), foi feita uma aula de aplicação dos conceitos adquiridos 
(Anexo XIV). 

Na turma de controlo foram apresentados aos alunos os conceitos 
fundamentais, seguidos das actividades experimentais, a título demonstrativo dos 
conceitos, e finalmente o texto episódico, como exemplo de aplicação dos princípios 
aprendidos. Tal como na turma experimental , após a sistematização dos conteúdos 
(Anexo XIII) foi feita uma aula de aplicação dos conceitos adquiridos. 

Quinze dias após o término do ensino do tópico, ambas as turmas foram 
sujeitas a um pós-teste (Anexo XII) que, para além das questões incluídas no 
pré-teste, tinha duas situações que se pretendia que os alunos explicassem. 

4.4. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

4.4.1. Ensino Secundário 

Conscientes da dificuldade da selecção da amostra e das diferenças 
individuais dos alunos, e face à impossibilidade de distribuir os alunos de forma 
aleatória, procedeu-se à selecção de duas turmas, pertencentes ao mesmo 
agrupamento, o mais semelhantes possível, tanto a nível de aproveitamento escolar 
como de idades. Face às limitações anteriormente referidas, não foi possível que a 
professora da turma de controlo fosse a mesma da turma experimental, uma vez que 
não se conseguiu a colaboração de alguém que se encontrasse na situação de 
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leccionar duas turmas do 10° ano com as características pretendidas. 
O estudo envolveu 47 alunos, distribuídos pelas duas turmas. Ambas as 

turmas eram constituídas por 28 alunos, no entanto nem todos participaram no 
estudo, por estarem ausentes ou no dia da realização do pré-teste ou no dia da 
realização do pós-teste, pelo que na turma experimental intervieram 26 alunos e 21 
na turma de controlo. A distribuição dos alunos dos grupos experimental e de 
controlo em função da idade encontra-se representada na figura 12. 

53,8 5 4 . 5 

Iturma experimental 
I turma de controlo 

15 anos 16 anos 17 anos 
idade 

18 anos 

Figura 12 - Distribuição dos alunos da turma experimental e de controlo em função da idade 

A análise da figura 12 permite verificar que a idade dos alunos de ambos os 
grupos se situa maioritariamente na faixa etária dos 15-16 anos. 

54,5 

I rapazes 
I raparigas 

turma turma de controlo 
experimental 

Figura 13 - Distribuição dos alunos das turmas de controlo e experimental em função do sexo 
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Quando se analisa a distribuição dos alunos relativamente ao sexo (figura 13), 
verifica-se que na turma experimental a divisão é equitativa, enquanto na turma de 
controlo há uma ligeira prevalência do número de rapazes. 

4.4.2. Ensino Básico 

O estudo envolveu 38 alunos, distribuídos por ambas as turmas, sendo 21 
alunos da turma experimental e 17 da de controlo. A diferença do número de alunos 
deve-se ao facto de na turma de controlo terem faltado alunos nos dias em que se 
administraram o pré-teste ou o pós-teste. A distribuição de idades dos alunos de 
ambas as turmas encontra-se representada na figura 14. 

D turma 
experimental 

■ turma de 
controlo 

idade 

Figura 14 - Distribuição dos alunos da turma experimental e de controlo em função da idade 

Da análise da distribuição dos alunos, figura 14, verifica-se que a idade 
média é de 14 anos, tendo a turma experimental um número significativo de alunos 
com 13 anos e a de controlo com 15 anos. 

Ao analisar a distribuição de alunos de acordo com o sexo (figura 15), 
verifica-se que na turma de controlo a distribuição é mais homogénea, enquanto na 
turma experimental o número de raparigas é bastante superior ao de rapazes. 

13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 
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Figura IS - Distribuição dos alunos das turmas de controlo e experimental em função do sexo 

4.5. INSTRUMENTAÇÃO 

Uma vez que o objectivo do estudo era avaliar a influência da abordagem dos 

conteúdos, os materiais utilizados em ambas as turmas foram os mesmos, mas com 

uma sequencialização diferente. Usaram-se então os seguintes instrumentos no 

estudo no Ensino Secundário, também designado por Io estudo: 

> Um questionário destinado aos alunos, designado por pré-teste quando 

administrado antes do ensino do tópico e por pós-teste após o ensino 

(Anexo I); 

> Planificação de uma sequência de ensino do tópico "Velocidade das 

Reacções", de acordo com a estratégia a testar (Anexo II); 

> Planificação de uma sequência de ensino do tópico "Velocidade das 

Reacções", de acordo com a estratégia tradicional (Anexo III); 

> Texto episódico a utilizar em dois momentos diferentes: na turma 

experimental, no início da abordagem; e no fim do tópico na turma de 

controlo (Anexo IV); 

> Texto teórico com os princípios químicos (Anexo V); 

> Conjunto de protocolos experimentais (Anexo VI). 
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No estudo no Ensino Básico, também designado por 2o estudo, usaram-se os 

seguintes instrumentos: 

> Um questionário destinado aos alunos, designado por pré-teste, 

administrado antes do ensino do tópico (Anexo VII); 

> Planificação de uma sequência de ensino do tópico "Velocidade das 
Reacções", de acordo com a estratégia a testar (Anexo VIII); 

> Planificação de uma sequência de ensino do tópico "Velocidade das 
Reacções", de acordo com a estratégia tradicional (Anexo IX); 

> Texto episódico a utilizar em dois momentos diferentes nas turmas 
experimental e de controlo (Anexo X); 

> Conjunto de protocolos experimentais (Anexo XI); 
> Um questionário destinado aos alunos, designado por pós-teste, após o 

ensino do tópico (Anexo XII); 
> Ficha de sistematização de conteúdos (Anexo XIII); 
> Ficha de aplicação de conteúdos (Anexo XIV). 

4.5.1. Questionários para os alunos 

4.5.1.1. Ensino Secundário 

Pré-teste e pós-teste 
Os questionários utilizados como pré e pós-testes eram constituídos por um 

conjunto de 13 questões de escolha múltipla. Estas questões pretendiam avaliar o 
desempenho dos alunos em três aspectos distintos: conceptuais, métodos e aplicação 
dos conhecimentos a situações do dia-a-dia. Estas questões estavam sequencialmente 
distribuídas no pré-teste, tendo sido alterada a sua ordem no pós-teste. 

4.5.1.2. Ensino Básico 

A.Pré-teste 
O questionário designado por pré-teste era constituído por onze questões de 

escolha múltipla, que visavam avaliar o desempenho dos alunos relativamente aos 
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aspectos conceptuais, de métodos e de aplicação dos conhecimentos a situações do 
dia-a-dia. 

B. Pós-teste 
O questionário designado por pós-teste era constituído pelas onze questões 

anteriormente apresentadas no pré-teste e incluía uma segunda parte constituída por 
dois grupos de questões. Ambos os grupos incluíam uma resposta de escolha 
múltipla e uma de resposta livre. 

As questões de resposta livre tinham como objectivo recolher as explicações 
dadas pelos alunos para os fenómenos descritos, de modo a identificar as ideias 
explicativas para as situações descritas. Pretendia-se avaliar até que ponto eram 
capazes de aplicar espontaneamente os conceitos teóricos adquiridos durante a 
leccionação do tópico. 

4.5.2. Planificação das sequências didácticas 

A sequência didáctica utilizada nas turmas de controlo e experimental não foi 
a mesma, no entanto os materiais utilizados foram os mesmos para que, caso se 
verificassem diferenças no desempenho dos dois grupos, não pudessem ser 
atribuídas à diversidade de materiais. Isto deriva da necessidade de controlar as 
outras variáveis para além da independente, que já estava prejudicada pela diferença 
de professor entre a turma experimental e a de controlo no Io estudo. 

4.5.2.1. Sequência didáctica das turmas experimentais - abordagem episódica 

Quer no estudo realizado com alunos do Ensino Secundário quer no do 
Ensino Básico, a sequência didáctica utilizada na turma experimental teve como 
base a metodologia utilizada pelo curriculum SALTERS ADVANCED 
CHEMISTRY, que envolve genericamente três etapas, adaptadas ao nível etário dos 
alunos (Anexos II e VIII): 

Ia etapa: Fase episódica- que funciona como etapa motivadora, onde a partir 
de um texto se pretende levantar questões com base em situações do dia-a-dia que 
permitam estabelecer a ligação entre essas situações e a necessidade de se 
conhecerem os princípios químicos explicativos. 
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2a etapa: Etapa das actividades - que permite, a partir de uma série de 

experiências seleccionadas (e se possível determinadas pelos alunos), começar a 

reflectir sobre os porquês e suas possíveis explicações. 

3a etapa: Etapa de conceptualização dos conceitos - em que são discutidos e 
analisados os resultados experimentais e apresentados os conceitos teóricos e as 
explicações dos cientistas para os factos analisados. 

A primeira etapa da sequência didáctica é bastante importante, Sollomon 
(1994), "não pela aprendizagem de conhecimento científico... mas pelo facto de 
motivarem as crianças a tomarem um papel mais activo nas aulas e a contribuírem 
com as suas próprias ideias e significados, ... podendo assim contribuir para tornar 
mais atractivo o assunto, mesmo para aqueles que no momento não pareciam 
interessados". 

Pretende-se também que os princípios químicos concretizados na terceira 
etapa possam ser mais facilmente recordados, estabelecendo uma ligação ao 
contexto em que foram aprendidos - Ia e 2a etapas. Este facto está relacionado com 
trabalhos realizados sobre a memória, que entre diversas classificações lhe são 
atribuídas duas muito ligadas a situações de aprendizagem em sala de aula e 
desenvolvidas por Tulving - memória episódica e memória semântica. De acordo 
com Tulving (1999), esta classificação está relacionada com o modo como a 
informação é armazenada e recordada mais tarde. Tulving define memória episódica 
como sendo aquela em que, para além de o sujeito ter memória dos factos, consegue 
lembrar-se do contexto em que foram aprendidos e por vezes este torna-se 
facilitador da aprendizagem; e memória semântica como aquela em que a 
aprendizagem não está inserida no contexto. Ora para aprendizagens significativas9 

a sequência natural é a da memorização episódica para a semântica e não o 
contrário, o que acontecerá com as aprendizagens de rotina, porventura adequadas a 
objectivos cognitivos10 mais baixos, como a simples memorização, mas mesmo 
nestes produzindo menor persistência. 

9 - De acordo com Ausubel, citado por Minguet (1998) deve favorecer-se o aprender a aprender, por forma a 
que o aluno estabeleça ligações entre os seus conhecimentos antigos e os novos e desta forma as 
aprendizagens serão significativas. 

- De acordo com a taxonomia dos abjectivos do domínio cognitivo de Bloom, citado por Landsheere e 
Landsheeren (1983), que serão por ordem crecente de complexidade: aquisição, compreensão, aplicação 
análise síntese e avaliação. 
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4.5.2.2. Sequência didáctica das turmas de controlo 

A sequência didáctica utilizada nas turmas de controlo é uma sequência 

tradicional em que as aulas são maioritariamente expositivas (Anexos III e IX), 

desenrolando-se ao longo das seguintes etapas, de acordo com os programas de cada 

um dos ciclos: 

Ia etapa: Etapa de apresentação dos conceitos - estes são apresentados como 

factos aceites por toda a comunidade científica e como tal (pelo menos enquanto o 

forem) como verdades. 

2a etapa: Etapa demonstrativa - são apresentadas algumas experiências que 

vêm confirmar os conceitos previamente apresentados. 

3a etapa: Etapa episódica - são.apresentados textos que pretendem ilustrar as 

aplicações dos conceitos aprendidos. 

A duração do desenvolvimento dos estudos foi a mesma, quer nas turmas de 

controlo quer nas turmas experimentais. No estudo com alunos do Ensino 

Secundário foi desenvolvida ao longo de sete tempos lectivos, correspondentes a 

nove horas, distribuídas por duas aulas experimentais de duas horas e cinco tempos 

lectivos de uma hora. 

O estudo com alunos do Ensino Básico foi desenvolvido ao longo de seis 
tempos lectivos, distribuídos por uma aula experimental e cinco aulas teóricas e de 
debate. 

4.6. VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

A validação dos instrumentos utilizados para "medir" os ganhos da 

aprendizagem constituiu o principal problema no desenvolvimento da investigação. 

Face à urgência de implementar o estudo (e ainda à conclusão do Io ano da parte 

curricular do Mestrado), não foi dada a devida atenção à validação do questionário, 

tendo sido validado pelos dois professores orientadores, mas unicamente em termos 

de estrutura, coerência e rigor científico das questões, e só mais tarde por 
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professores do Ensino Secundário que já tinham leccionado o 10° ano. Nesta fase, o 

questionário foi avaliado como sendo demasiado elementar para este nível de 

ensino, uma vez que os conceitos analisados terão sido leccionados no 8o ano, e foi 

considerado que, com a supressão de duas questões, se adequaria a um possível 

estudo com alunos do 8o ano. 

Foi com base nesta análise que posteriormente o estudo foi repetido com 

alunos do 8o ano, tendo-se para tal definido um novo conjunto de instrumentos, mas 

que tinham como base o trabalho anteriormente desenvolvido, sendo, no entanto, 

adequados ao nível etário dos alunos e às exigências dos programas curriculares. 

4.7. RECOLHA DE DADOS 

No estudo no Ensino Secundário, também denominado por Io estudo, o 

questionário designado por pré-teste foi aplicado aos alunos duas semanas antes do 

início do tópico e o pós-teste foi aplicado duas semanas após o ensino do tópico. 

O pré-teste e o pós-teste foram aplicados às duas turmas pela autora do 

estudo, mas na presença das respectivas professoras, para que os alunos não se 

sentissem inibidos. Os alunos foram informados que o questionário se destinava a 

um estudo e que não teria qualquer influência na sua avaliação. No entanto, as suas 

respostas eram imprescindíveis para o estudo a que se destinavam, tendo-lhes sido 

pedido que respondessem individual e honestamente. 

Para além dos pré e pós testes realizados, as aulas foram observadas, tendo 

sido registadas as diversas intervenções dos alunos e o seu envolvimento nas 

diversas actividades. 

No estudo no Ensino Básico, também designado por 2o estudo, e uma vez que 

a autora do estudo era também a professora, o pré-teste foi aplicado às duas turmas 

em tempos consecutivos, cerca de um mês antes do início do tópico "Velocidade das 

Reacções". Os alunos foram informados de que os questionários não seriam 

classificados nem considerados para a avaliação no item correspondente aos 

resultados dos testes escritos, mas sim no item correspondente à avaliação 

"contínua", que para além disso eram muito importantes para o trabalho de 

investigação da professora e por essa razão deveriam responder de uma forma 

honesta e individual, tendo sido gastos cerca de 25 minutos para a sua resolução. 
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O pós-teste foi aplicado 15 dias após ter sido concluído o estudo do tópico. 

Foram novamente relembrados o objectivo e a importância das respostas, tendo-lhes 

sido pedido que nas respostas livres fossem claros e estas fossem o mais completas 

possível. 

4.8. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados recolhidos nos testes foram sujeitos a dois tipos de tratamento: as 

questões comuns dos pré e pós testes foram tratadas estatisticamente, por forma a 

avaliar os ganhos de aprendizagem obtidos em cada turma; as questões 

complementares do estudo no Ensino Básico foram sujeitas a uma análise de 

conteúdo, para reforçar as conclusões tiradas a partir da análise estatística. 

4.8.1. Tratamento estatístico 

A escolha do método de tratamento dos resultados foi feita tendo em conta os 

objectivos da investigação, a metodologia utilizada e o número de variáveis a 

estudar. A variável independente era a metodologia de ensino, sendo a variável 

dependente os resultados da aprendizagem. 

Uma vez que os resultados obtidos estavam quantificados e a amostra 

considerada era pequena, utilizou-se um método da regressão linear, pois é 

considerado por Campbell e Kenny (1999), Campbell e Russo (1999), Cook e 

Campbell (1979), D'Hainaut (1975), Ferguson e Takane (1989), Glass e Hopkins, 

(1984), Green e d'Oliveira (1991), Guilford e Fruchter (1981) como o melhor 

método para este tipo de estudo. 

A regressão linear é um fenómeno estatístico usado para estudar a relação 

entre duas variáveis quantitativas que não se relacionam perfeitamente, e a partir do 

qual se tenta prever os valores de uma das variáveis em função da outra. 

O efeito da regressão terá sido, segundo Campbell e Kenny (1999), 

primeiramente referida por Galton, quando estudava as relações entre as alturas de 
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pais e filhos e verificou que pais muito altos tinham filhos altos mas mais baixos que 

eles, e pais baixos tinham filhos também baixos mas mais altos que eles. Verificou, 

assim, que havia uma tendência para a média, tendo considerado isto como um 

fenómeno biológico. Este fenómeno veio, também segundo Campbell e Kenny 

(1999), a ser estudado por McNemar, utilizando-o associado a outros fenómenos que 

não só a fenómenos biológicos das populações. Os diversos estudos realizados 

provaram que há uma tendência da população para a média, que este é um fenómeno 

sempre presente e que apesar disso não leva à homogeneização da população, 

continuando a manter-se a biodiversidade, uma vez que a correlação não é perfeita e 

as populações mudam e estas mudanças implicam a existência deste fenómeno da 

regressão. 

Tendo em conta o facto de as diferenças entre pós-teste e pré-teste 
apresentarem uma correlação negativa com o resultado do pré-teste, estas diferenças 
não servem como medida da aprendizagem e devem ser corrigidas. De facto, a 
análise dos dados foi feita usando os ganhos residuais de aprendizagem, técnica 
descrita por Glass e Hopkins (1984) e utilizada por Camilli e Bulkley (2001), que 
elimina esse "bias" e mede a aprendizagem. Assim, foi feita a representação do 
pré-teste, Oi, em função do pós-teste, O2, e tendo-se verificado que as variáveis 
estão relacionadas, mas não de uma forma perfeita (r * 1), foi feita a previsão dos 
valores a obter no pós-teste, Ô, como sendo o valor obtido a partir da equação da 
recta de regressão. Os ganhos da aprendizagem foram calculados, não como uma 
diferença dos resultados obtidos entre o pós-teste e o pré-teste, mas sim como a 
diferença entre os resultados obtidos no pós-teste e os esperados e previstos pela 
recta da regressão, O2 - Ô. 

Utilizando este método de medição dos ganhos de aprendizagem consegue-se 
eliminar o efeito dos valores obtidos no pré-teste, uma vez que para baixos 
resultados obtidos no pré-teste corresponderão valores elevados no pós-teste e a 
altos valores no pré-teste corresponderão valores mais baixos no pós-teste, e 
remover os efeitos da diversidade da amostra Uma vez determinados os ganhos da 
aprendizagem, estes valores foram analisados e comparados para as duas turmas. 

Apesar de já se terem eliminado algumas possíveis fontes de erro, ainda há a 



possibilidade de os resultados obtidos terem sido devidos ao efeito do acaso e não à 
manipulação da variável independente (a abordagem). Por forma a verificar a 
validade dos resultados com uma probabilidade aceitável e assim rejeitar a hipótese 
nula, foi feito o cálculo do seu nível de significância com o teste t. 

As fórmulas utilizadas para calcular o nível de significância através do teste t 
são referidas em vários livros de estatística. No caso presente, são as sugeridas por 
Ferguson e Takane (1989). Para o cálculo do t a fórmula utilizada foi a seguinte: 

Xi-X: 

\ /«! /n2 

E para o cálculo de s: 

„2 _ 

/n.+^X2-
f n 2 > 

V J 

2 

1 n2 

nx+n2-2 

sendo Xx e X2 os valores dos ganhos residuais médios para cada uma das turmas, n\ 

e «2 o número de elementos de cada uma das turmas e X os valores dos ganhos 

residuais individuais. 

4.8.2. Análise de conteúdo 

Uma vez que o pós-teste do estudo no Ensino Básico incluía uma segunda 
parte, não incluída no pré-teste, esta foi analisada numa primeira fase de uma forma 
quantitativa em termos de percentagem de opções certas em cada uma das turmas, 
seguida de uma análise qualitativa, tendo em conta o conteúdo das respostas, que 
foram agrupadas de acordo com a sua semelhança. 

Para a análise destas questões utilizou-se a técnica da análise de conteúdo, 
que agrupa as diversas respostas em categorias, e que, segundo Quivy (1995) "tem 
como informação de base a presença ou ausência de uma característica ou o modo 
segundo o qual os elementos do discurso estão articulados uns com os outros". 
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A definição das categorias foi feita a partir da resposta cientificamente 
correcta e das explicações recolhidas nas respostas dos alunos, tendo-se o cuidado 
de que uma determinada resposta não pudesse ser incluída em duas categorias de 
resposta diferentes. 

A análise das questões iniciou-se pela codificação dos questionários dos 
alunos, tendo-lhes sido atribuído um código de Al a A38. Seguidamente, a cada uma 
das respostas foi atribuída uma determinada categoria, tendo-se em seguida 
quantificado a frequência de cada uma das categorias e com base nesta frequência 
inferiu-se quais as ideias predominantes em cada uma das turmas. 

As categorias de resposta construídas foram as seguintes: 

• Categoria de resposta 1 (CRI) - Corresponde às ideias mais próximas da 
resposta cientificamente correcta a nível do 8o ano de escolaridade. 

• Categoria de resposta 2 (CR2) - corresponde às ideias parcialmente 
correctas, incluindo apenas alguns dos elementos da categoria anterior. 

• Categoria de resposta 3 (CR3) - nesta categoria estarão incluídas as 
respostas não incluídas nas categorias anteriores, mas em que a opção está 
correcta, nomeadamente as respostas do tipo "não sei", não justificou" ou 
aquelas em que a resposta é construída com base no enunciado da 
pergunta. 

• Categoria de resposta 4 (CR4) - corresponde às ideias que os alunos 
utilizam para explicar os fenómenos e que estão em oposição às da 
comunidade científica. 



CAPÍTULO 5 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS 
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5.1. INTRODUÇÃO 

O estudo teve como principal objectivo avaliar a eficácia da utilização de 

uma nova abordagem metodológica a partir dos ganhos de aprendizagem obtidos, 

ganhos esses medidos com a aplicação de um pré-teste e de um pós-teste após 

tratamento estatístico. 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos primeiro e 

segundo estudos realizados, bem como o seu tratamento e uma primeira análise. 

5.2. RESULTADOS OBTIDOS NO ESTUDO NO ENSINO SECUNDÁRIO 

5.2.1. Resultados obtidos no pré-teste 

Como já foi referido anteriormente, o primeiro estudo foi desenvolvido com 

alunos do 10o ano, tendo-se seleccionado duas turmas; uma turma experimental, Es, 

onde se utilizou a "estratégia episódica", e a turma de controlo, Cs, onde se utilizou 

a dita "abordagem tradicional". Antes do ensino do tópico "Velocidade das 

Reacções" foi aplicado o pré-teste, Oi.s (Anexo I) a ambas as turmas, com o 

objectivo de avaliar o grau de conhecimentos que os alunos já possuíam antes do 

ensino do tópico. 

Os resultados obtidos no pré-teste, Tabela III, em ambas as turmas 

apresentavam um perfil semelhante, tendo em conta o número diferente de alunos 

(turma experimental nE = 26; turma de controlo nc = 21). É, no entanto, visível que 

já no pré-teste os resultados obtidos eram francamente elevados, facto que não foi 

atempadamente detectado. 

Uma análise dos resultados da Tabela I permite verificar que os valores 

médios e o desvio-padrão apresentados nas duas turmas são muito semelhantes. 
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Tabela I - Valores médios obtidos no pré-teste do Io estudo 

Turma Es Cs 

Ois 75,8 74,4 

n 26 21 

s 12,0 13,0 

5.2.2. Resultados obtidos no pós-teste 

Após o ensino do tópico de acordo com as planificações dos Anexos II e III, 
foi administrado aos alunos um pós-teste, O2.S, que diferia do pré-teste unicamente 
na ordem das questões, com o qual se pretendia avaliar e comparar a evolução da 
aprendizagem em ambas as turmas. Os resultados médios obtidos em ambas as 
turmas estão representados na Tabela II. 

Tabela II - Valores médios obtidos no pós-teste do 1° estudo 

Turma Es Cs 

õZ 94.1 91.3 

n 26 21 

s 8,2 8,7 

È possível verificar que, em média, o desempenho da turma experimental foi 
superior ao da turma de controlo, no entanto esta análise não permite tirar 
conclusões válidas relativamente aos ganhos de aprendizagem, uma vez que é 
necessário tratar convenientemente os dados. 



5.3. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO NO ENSINO 

SECUNDÁRIO 

Os dados foram tratados segundo o método dos ganhos residuais proposto por 

Glass e Hopkins (1986). Com base nos resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste 

construiu-se o diagrama de dispersão, figura 16, observando-se a existência de uma 

correlação positiva. É de notar que alguns dos pontos do diagrama de dispersão 

correspondem a mais que uma observação e que estão representadas um total de 47 

observações. Para que se pudessem determinar os ganhos residuais foi necessário 

traçar a recta de regressão. 
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Figura 16 - Gráfico da dispersão e recta de regressão para os grupos experimental e de 

controlo do estudo no Ensino Secundário i i 

Com base na recta de regressão, figura 16, cujo coeficiente de correlação é 

0,66, determinaram-se os ganhos residuais, como sendo a diferença entre os valores 

obtidos, O2.S, e os valores esperados, e dados pela equação da recta, Ôs. 

Uma vez que se registaram ganhos positivos e ganhos negativos, usou-se um 

artefacto de cálculo, adicionando a todos os ganhos residuais o valor absoluto do 

ganho mais negativo, obtendo-se assim os valores registados na Tabela III, e 

11 - Cs - turma de controlo no Ensino Secundário 
Es - turma experimental no Ensino Secundário 101 



designados por ganhos residuais corrigidos. 

Tabela III - Ganhos de aprendizagem no Ensino Secundário 

TURMA EXPERIMENTAL TURMA DE CONTROLO 

Pré-teste Pós-teste 

Valor 
esperado 

no Pós 
teste 

Ganho Ganho 
corigido 

Pré-
teste 

Pós-
teste 

Valor 
esperado 

no Pós 
teste 

Ganho Ganho 
corrigido 

1 84,62 92,31 97,74 -5,43 10,07 76,92 100,00 94,29 5,71 21,21 

2 76,92 92,31 94,29 -1,98 13,52 69,23 100,00 90,85 9,15 24,65 

3 76,92 84,62 94,29 -9,68 5,82 69,23 84,62 90,85 -6,23 9,27 

4 76,92 100,00 94,29 5,71 21,21 61,54 92,31 87,40 4,90 20,40 

5 69,23 92,31 90,85 1,46 16,96 69,23 84,62 90,85 -6,23 9,27 

6 84,62 100,00 97,74 2,26 17,76 53,85 92,31 83,96 8,35 23,85 

7 46,80 69,23 80,81 -11,58 3,92 92,31 100,00 101,18 -1,18 14,32 

8 69,23 92,31 90,85 1,46 16,96 69,23 92,31 90,85 1,46 16,96 

9 84,62 100,00 97,74 2,26 17,76 76,92 92,31 94,29 -1,98 13,52 

10 84,62 100,00 97,74 2,26 17,76 76,92 100,00 94,29 5,71 21,21 

11 92,31 100,00 101,18 -1,18 14,32 69,23 92,31 90,85 1,46 16,96 

12 76,92 92,31 94,29 -1,98 13,52 53,85 84,62 83,96 0,65 16,15 

13 61,54 92,31 87,40 4,90 20,40 84,62 92,31 97,74 -5,43 10,07 
14 69,23 100,00 90,85 9,15 24,65 61,54 92,31 87,40 4,90 20,40 
15 84,62 100,00 97,74 2,26 17,76 76,92 84,62 94,29 -9,68 5,82 
16 84,62 100,00 97,74 2,26 17,76 84,62 92,31 97,74 -5,43 10,07 
17 69,23 100,00 90,85 9,15 24,65 84,62 100,00 97,74 2,26 17,76 
18 76,92 100,00 94,29 5,71 21,21 76,92 92,31 94,29 -1,98 13,52 

19 76,92 84,62 94,29 -9,68 5,82 76,92 84,62 94,29 -9,68 5,82 

20 84,62 100,00 97,74 2,26 17,76 84,62 100,00 97,74 2,26 17,76 

21 53,85 92,31 83,96 8,35 23,85 53,85 92,31 83,96 8,35 23,85 
22 76,92 100,00 94,29 5,71 21,21 38,46 61,54 77,07 -15,53 0,00 
23 53,85 84,62 83,96 0,65 16,15 

24 92,31 100,00 101,18 -1,18 14,32 

25 69,23 76,92 90,85 -13,93 1,57 

26 92,31 100,00 101,18 -1,18 14,32 

Os valores dos ganhos residuais corrigidos, X, na turma experimental, Es, são 

superiores aos da turma de controlo, Cs, no entanto é necessário validar com maior 

rigor esta observação. Para tal determinou-se o ganho médio, X, para cada uma das 

turmas, tal como descrito anteriormente, e calcularam-se os parâmetros necessários 

para determinar o nível de significância estatístico, apresentados na tabela IV. 



Tabela IV - Valores calculados para o estudo no Ensino Secundário 

Turma Es Cs 

X 15,81 15,13 

z* 411,04 332,80 

I*2 7446,71 5857,20 

n 26 21 

s2 40,68 

t 0,37 

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que, e apesar de os ganhos da 
turma experimental serem superiores, estatisticamente a probabilidade de serem 
devidos ao acaso é grande, pelo que não se poderão tirar conclusões estatisticamente 
significativas, ou seja, os resultados confirmam a hipótese nula, que as diferenças 
obtidas não poderão ser atribuídas à metodologia de ensino e poderão ser devidas 
unicamente a flutuações aleatórias de performance causadas por outros factores 
desconhecidos. 

5.4. RESULTADOS OBTIDOS NO E S T U D O NO ENSINO B Á S I C O 

5.4.1. Resultados obtidos no pré-teste 

Tendo em conta a vontade de confirmar se a abordagem episódica teria ou 
não influência nos resultados da aprendizagem e dado o facto de os instrumentos de 
medida serem adequados ao 8o ano e ainda à coincidência de a autora do estudo 
leccionar este nível, desenvolveram-se os instrumentos, tendo como base o trabalho 
realizado com os alunos do 10° ano, passando-se assim à dita fase principal do 



estudo. 
Procedeu-se à administração do pré-teste,Oi.B, (Anexo VII), a ambas as 

turmas; turma experimental, EB, e turma de controlo, CB. 
Os resultados médios obtidos estão registados na Tabela V. 

Tabela V - Valores médios obtidos no pré-teste do 2o estudo 

Turma EB CB 

olB 39,55 40,61 

n 21 17 

s 11,49 19,78 

O perfil dos resultados obtidos no pré-teste, Tabela V, em ambas as turmas, 
tal como é possível constatar, é bastante semelhante. 

5.4.2. Resultados obtidos no pós-teste 

Após a leccionação do tópico foi administrado o pós-teste, O2.B, a ambas as 
turmas. O perfil de resultados obtidos estão registados nas Tabelas VI e VIII. 

Tabela VI - Valores médios obtidos no pós-teste do 2° estudo 

Turma EB CB 

o2B 81,52 71.66 

n 21 17 

s 15.3 19.8 



5.4.3. Resultados obtidos nas questões complementares 

As questões complementares constituíam a segunda parte do pós-teste e 
tinham como objectivo complementar os resultados quantitativos e recolher algumas 
ideias alternativas dos alunos relativamente ao tópico em estudo. 

Eram apresentadas duas situações em que uma determinada reacção, do 
conhecimento diário dos alunos, era apresentada em duas situações diferentes; 
sendo-lhes pedido que assinalassem em qual das situações a reacção seria mais 
rápida e que justificassem convenientemente a sua opção. 

Os resultados obtidos relativamente à opção estão apresentados na tabela VI. 

Tabela VII - Percentagem de opções correctas 

EB CB 

Ia questão 66,7 50 

2a questão 95 88,9 

As justificações apresentadas para cada uma das opções (Anexo XVI) serão 
objecto de uma análise de conteúdo. 

5.5. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO NO ENSINO 

BÁSICO 

5.5.1. Questões comuns do pré-teste e do pós-teste 

Tal como se fez com as turmas do Io estudo, os dados recolhidos foram 
sujeitos ao mesmo tipo de tratamento: determinação da recta de regressão, a partir 
do gráfico de dispersão dos resultados do pré-teste em função do pós-teste, 
figura 22, e determinação do valor esperado, ÔB. 
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Figura 17 - Gráfico da dispersão e recta de regressão para os grupos experimental e de 

controlo do 2° estudo . 

A recta da regressão apresenta um coeficiente de correlação, r, igual a 0,60. 
Os ganhos de aprendizagem determinaram-se como sendo a diferença entre o valor 
obtido, O2.B e o previsto pela recta de regressão, ÔB. Utilizou-se o mesmo artefacto, 
por forma a que se comparassem unicamente ganhos positivos (adicionou-se a todos 
os ganhos obtidos o valor absoluto do menor ganho), que estão registados na Tabela 
VIII. 
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Tabela VIII - Ganhos de aprendizagem no Ensino Básico 

TURMA EXPERIMENTAL TURMA DE CONTROLO 

Pré-teste Pós-teste 

Valor 
esperado 

no Pós 
teste 

Ganho Ganho 
corigido Pré-teste Pós-teste 

Valor 
esperado 

no Pós 
teste 

Ganho Ganho 
corrigido 

1 45,45 90,91 82,53 8,38 36,38 36,36 45,45 73,46 -28,00 0,00 

2 45,45 90,91 82,53 8,38 36,38 54,55 100,00 91,61 8,39 36,40 

3 45,45 90,91 82,53 8,38 36,38 28,18 72,73 65,29 7,44 35,44 

4 45,45 63,64 82,53 -18,90 9,11 45,45 90,91 82,53 8,38 36,38 

5 27,27 45,45 64,38 -18,93 9,07 54,55 81,82 91,61 -9,79 18,21 

6 27,27 54,55 64,38 -9,84 18,17 36,36 45,45 73,46 -28,00 0,00 

7 27,27 63,64 64,38 -0,75 27,26 47,27 72,73 84,35 -11,62 16,38 

8 54,55 90,91 91,61 -0,70 27,31 45,45 54,55 82,53 -27,99 0,02 

9 57,73 100,00 94,78 5,22 33,22 36,36 72,73 73,46 -0,73 27,27 

10 45,45 90,91 82,53 8,38 36,38 36,36 63,64 73,46 -9,82 18,18 

11 45,45 85,82 82,53 3,28 31,29 27,27 54,55 64,38 -9,84 18,17 

12 27,27 90,91 64,38 26,52 54,53 54,55 100,00 91,61 8,39 36,40 

13 18,18 85,82 55,31 30,51 58,51 47,27 100,00 84,35 15,65 43,66 

14 45,45 85,82 82,53 3,28 31,29 40,36 90,91 77,45 13,46 41,46 

15 54,55 100,00 91,61 8,39 36,40 36,36 45,45 73,46 -28,00 0,00 

16 45,45 90,91 82,53 8,38 36,38 45,45 72,73 82,53 -9,81 18,20 

17 27,27 63,64 64,38 -0,75 27,26 18,18 54,55 55,31 -0,76 27,24 

18 27,27 72,73 64,38 8,34 36,35 

19 45,45 90,91 82,53 8,38 36,38 

20 45,45 90,91 82,53 8,38 36,38 

21 27,27 72,73 64,38 8,34 36,35 

Analisando a Tabela VIII, é possível verificar que os ganhos de aprendizagem 
na turma experimental são superiores aos da turma de controlo, no entanto esta 
análise não é suficiente. Para verificarmos a validade desta afirmação, há que 
recorrer aos cálculos necessários para determinar a significância estatística destes 
resultados, os quais estão representados na Tabela IX. 
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Tabela IX - Valores calculados para o 2 estudo 

Turma EB CB 

X 32,89 21,97 

I* 690,76 373,40 

SAT" 25416,87 13252,63 

n 21 17 

sz 215,18 

t 2,283 

Com base no resultado obtido para o valor de t, e consultando as tabelas de 

valores críticos de t (teste t) (Anexo XV), podemos afirmar que a probabilidade de 

os resultados obtidos serem devidos ao acaso é inferior a 5% (p<0,05), ou seja é 

possível confirmar a hipótese experimental com uma certeza superior a 95 %. 

5.5.2. Questões complementares 

A análise das questões não incluídas no pré-teste - questões complementares -
e que constituíam a segunda parte do pós-teste foi objecto de um tratamento 
diferenciado. Cada uma das questões foi analisada tendo em conta as categorias 
definidas no Capítulo 4, secção 4.8.2. 

A. Questão complementar 1 

A primeira questão dizia respeito a um dos factores que poderá influenciar a 
velocidade das reacções - a concentração - para cuja explicação deveria ser utilizada 
a teoria das colisões. Tendo em conta as respostas dadas pelos alunos (Anexo XVI), 
estas foram distribuídas pelas diferentes categorias, anteriormente construídas tal 
como se mostra na tabela X. 



Tabela X - Percentagens obtidas em cada uma das categorias de resposta 

CRI CR2 CR3 CR4 

Turma 
experimental 

29 19 19 33 

Turma de 

controlo 
11 17 22 50 

A análise da Tabela X permite constatar que o desempenho da turma 
experimental nesta questão é superior ao da turma de controlo, uma vez que a 
percentagem de respostas incluídas nas CRI e CR2, que são as que estão mais 
próximas da resposta correcta a nível do 8o ano, é bastante superior à da turma de 
controlo. É ainda de salientar o facto de na turma de controlo 50% dos alunos 
apresentarem ideias opostas às cientificamente aceites. 

Uma análise do conteúdo das respostas dadas pelos alunos permite ainda 
identificar algumas concepções que estes têm sobre conceitos que era suposto, neste 
nível de escolaridade, já terem sido substituídos pelos cientificamente correctos. 

É possível identificar as seguintes ideias: 

• Uma vez que o ar é uma mistura de vários gases, faz com que provoque 

maior corrosão que o oxigénio; 

• Quanto maior é a poluição maior é a corrosão; 

• O oxigénio é conservante (talvez devido à importância que lhe é atribuída 
na respiração). 

B. Questão complementar 2 

Na segunda questão, o factor a ter em conta e que afectaria a velocidade da 
reacção era a temperatura, cuja justificação deveria também ser fundamentada com 
base na teoria das colisões. As respostas dos alunos foram incluídas nas categorias 
de resposta anteriormente construídas, tal como consta da Tabela XI. 



Tabela XI - Percentagens obtidas em cada uma das categorias 

CRI CR2 CR3 CR4 

Turma 

experimental 
38 38 19 5 

Turma de 
controlo 

11 22 56 11 

A análise da Tabela XI revela novamente que o desempenho da turma 
experimental é superior ao da turma de controlo, uma vez que a maioria das 
respostas se encontra distribuída pelas CRI e CR2. 

Uma análise do conteúdo das respostas dadas pelos alunos permite ainda 

identificar as seguintes concepções: 

• É aceite pela maioria que um diminuição da temperatura diminui a velocidade 

de degradação do vinho, mas muitos referem o facto de o efeito ser 

semelhante ao do frigorífico; 

• Verifica-se ainda que há alunos que usam o termo átomo quando se deveriam 

referir às moléculas; 

• Há ainda a referência à evaporação como responsável pela alteração da 
composição. 

Em síntese, os resultados obtidos a partir da análise quantitativa no 2o estudo 
mostram que o desempenho da turma experimental é superior ao da turma de 
controlo e que esta diferença pode ser atribuída com uma certeza superior a 95% à 
metodologia utilizada. 

As respostas às questões complementares incluídas no pós-teste demonstram 
que na turma experimental as justificações apresentadas se encontram mais próximas 
das consideradas cientificamente correctas que as apresentadas pelos alunos da 
turma de controlo, o que pode ser um indicador de que os alunos da turma 
experimental utilizam os conceitos leccionados nas aulas de uma forma mais eficaz 



que os alunos da turma de controlo. No entanto, verifica-se que existem algumas 

concepções que prevalecem mesmo após o ensino e as explicações relativamente a 

factos da sua vivência diária são aceites por si mesmos, mas as explicações não são 

interiorizadas (efeito da temperatura - "é como se estivesse no frigorífico"). 

Estes resultados confirmam alguns trabalhos anteriormente realizados em que 

se identificaram algumas das concepções alternativas presentes neste estudo, 

nomeadamente a ideia de deslocamento, categorizada por Andersson (1986), para 

explicar a reacção química e a ideia do é assim mesmo. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

PARA O ENSINO 

"WeLearn... 

10% of what we read 

20% of what we hear 

30% of what we see 

50% of what we see and hear 

70% of what we discuss with others 

80% of what we experience personally 

95% of what we teach someone else" 

—William Glasser 
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6.1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo destina-se a apresentar as limitações do estudo realizado, as 

conclusões possíveis as suas implicações para o processo ensino-aprendizagem da 

Química, em particular no tópico "Velocidade das Reacções", e a apresentar 

algumas sugestões para futuras investigações que resultaram da análise efectuada 

aos resultados obtidos neste estudo. 

6.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

À realização deste trabalho de investigação está inerente uma série de 

limitações que provavelmente seriam minoradas se o trabalho de investigação se 

iniciasse agora que já está concluído. As principais estão relacionadas com: 

- As condicionantes de intervenção - a execução da intervenção pedagógica, 

que esteve limitada ao tempo definido a nível da escola e ao programa oficial; 

- A restrição de conteúdos - uma vez que o estudo se restringiu a um tópico do 

programa e portanto limitou a possibilidade de generalização a outros tópicos 

do ensino da Química; 

- A construção dos instrumentos de avaliação - que se centraram unicamente 
no domínio cognitivo; 

- A constituição da amostra - os alunos intervenientes pertenciam a turmas já 

constituídas, não tendo sido aleatória a sua selecção e não estando assegurada 

a sua representatividade. Embora generalizados, estes estudos 

quasi-experimentais limitam a validade de generalizar as conclusões a toda a 

população estudantil; 

- O tratamento de dados - já que há limitações no tratamento quantitativo dos 

ganhos de aprendizagem que são quantificados num cômputo global, cujo 

valor prático é inegável, mas que não deixa de ser algo arbitrário; no 

tratamento qualitativo, pela subjectividade inerente ao tratamento de duas 



questões num único momento de avaliação; 

- O tempo disponível - uma vez que o ano lectivo dos ensinos Básico e 

Secundário não coincidia com o ano lectivo do Mestrado, e face à 

necessidade de se começar o estudo em tempo útil (ainda durante o primeiro 

ano do Mestrado e a conclusão da parte curricular do mesmo), iniciou-se a 

preparação do trabalho de investigação numa fase em que, devido a uma 

menor sensibilidade para determinadas variáveis a ter em conta no estudo, 

estas não foram devidamente valorizadas. Apesar de se ter realizado um 

estudo-piloto, este foi muito próximo do princípio do estudo principal no 

Ensino Secundário, o que não permitiu que fossem devidamente detectadas as 

limitações de alguns dos instrumentos utilizados. No estudo no Ensino 

Básico, e com o acumular da experiência do estudo anterior, a preparação foi 

mais cuidada; 

- O papel do professor/investigador - no estudo do Ensino Básico a autora deste 

estudo acumulava as funções de professora, leccionando todos os conteúdos 

programáticos, pelo que esta função apresentou algumas dificuldades ao 

desenvolvimento e organização do mesmo, mas melhorou substancialmente o 

poder do instrumento; 

- A aptidão da investigadora - que no decorrer do estudo no Ensino Básico em 

vários dias teve de alterar, em tempos consecutivos, a estratégia a utilizar e 

teve que fazer um esforço para manter a postura que era suposto adoptar, com 

características bem diferenciadas, tentando resistir à tentação de insistir na 

utilização de uma metodologia diferente da que inicialmente tinha previsto. 

Apesar da preparação e do estudo cuidado das diferentes sessões, é provável 

que nem sempre tenham sido eficazes. 

6.3. CONCLUSÕES 

A. Estudo no Ensino Secundário 

Da observação das aulas foi possível verificar que a motivação para a 

aprendizagem foi manifestamente superior na turma experimental. Esta era 

evidenciada pelo envolvimento dos alunos nas actividades propostas, pelas diversas 



questões levantadas, pela participação e sugestões no planeamento das actividades. 
Os resultados obtidos apontavam para um melhor resultado da aprendizagem 

na turma em que foi utilizada a abordagem episódica (turma experimental), no 
entanto não permitiram afirmar que as diferenças eram devidas com grande 
probabilidade ao método utilizado, podendo estas ser devidas a flutuações aleatórias 
no desempenho dos alunos. 

Apesar de a diferença dos ganhos de aprendizagem não ser estatisticamente 
significativa, pode afirmar-se que o ambiente da sala de aula era mais agradável na 
turma experimental, em que os alunos tinham um papel mais activo e o diálogo 
existia. 

B. Estudo no Ensino Básico 

No estudo no Ensino Básico os resultados quantitativos obtidos na turma em 
que foi utilizada a abordagem episódica (turma experimental) foram 
significativamente superiores aos obtidos na turma de controlo, podendo afirmar-se 
que esta diferença pode ser atribuída à abordagem utilizada para o ensino do tópico 
"Velocidade das Reacções", com uma certeza superior a 95%. 

Os resultados obtidos nas questões complementares vêm por sua vez reforçar 
os das questões comuns no pré e pós testes, ou seja, nestas questões o desempenho 
dos alunos da turma experimental foi significativamente superior ao da turma de 
controlo. 

A observação das aulas não foi feita através de registo, uma vez que as 
funções de professora eram assumidas pela autora do estudo, mas foi possível 
verificar que nas aulas da turma experimental o envolvimento nas actividades foi 
mais intenso. 

De acordo com a validação estatística obtida no estudo no Ensino Básico, e 
reforçada pela análise das questões complementares, é possível tirar as seguintes 
conclusões: 

• A utilização de uma metodologia que desperte a curiosidade dos alunos 
para uma melhor compreensão dos problemas relacionados com 
acontecimentos do seu dia-a-dia resulta num ambiente de sala de aula mais 
motivador, em que as interacções entre os diversos intervenientes 



facilitam a troca de ideias; 

• Uma metodologia mais motivadora traduz-se em melhores resultados de 

aprendizagem, pois cria nos alunos uma predisposição para a 

aprendizagem, motivando os alunos para o estudo dos princípios 

químicos; 

• A utilização de "histórias" permite que os alunos percebam como, ao 

longo dos tempos, os cientistas foram realizando as suas investigações, 

bem como os encoraja a apresentarem os seus pontos de vista sobre as 

implicações éticas e sociais da Ciência. 

6.4. IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS 

Este trabalho, particularmente o segundo estudo realizado, permitiu validar a 

hipótese formulada e comprovar a eficácia da metodologia utilizada no tópico 

"Velocidade das Reacções". 

Tendo presente o facto de a amostra ser pequena e não representativa, não 

permite efectuar grandes generalizações. É, no entanto, possível sugerir que uma 

maior ligação dos conteúdos a leccionar às realidades que fazem parte da vivência 

dos alunos resulta em melhores resultados de aprendizagem, uma vez que há uma 

maior motivação para a aprendizagem dos princípios teóricos subjacentes. 

De acordo com o que foi referido no Capítulo 2, podemos reforçar que a 

motivação para aprender é muito importante e que cabe ao professor desenvolver 

estratégias que sejam capazes de motivar os alunos para a aprendizagem da Química. 

Tendo em conta o trabalho realizado, podemos sugerir como potenciais fontes de 

motivação: 

• Abordagem dos diferentes tópicos com a introdução de "histórias" que 

possam estabelecer uma ligação para o tópico químico que se pretende 

leccionar; 

• Promover durante a apresentação das "histórias" uma discussão e 

fomentar a livre troca de ideias, questionando os alunos e deixando que eles 

próprios se questionem relativamente aos diversos aspectos da Química e da 

sua relação com a Sociedade. 
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• Promover a realização de trabalhos experimentais em que os alunos se 

envolvam activamente para resolver problemas e que não sejam apenas 

executantes de uma "receita" para demonstrar um determinado princípio. 

Em suma, que o professor assuma um papel mais activo e se afaste da postura 

tradicional e que não siga a "receita" do livro de texto, mas que este seja um entre 

muitos guias a utilizar. 

6.5. SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

1. A partir dos resultados e conclusões do estudo realizado, é possível sugerir 

que seria importante a realização de outras investigações que pudessem não 

só confirmar os resultados desta, por utilização de uma amostra mais 

representativa e que permitisse uma generalização das conclusões, mas que 

também pudesse ser alargada a outras áreas da Química; 

2. Sugere-se também que, em futuras investigações, a construção dos elementos 

de medição não se centre unicamente no domínio cognitivo, permitindo assim 

uma maior validade dos resultados, e ainda que se utilizem, como meios 

complementares de recolha de dados, entrevistas que permitirão esclarecer 

algumas dúvidas, o que não foi possível realizar nas questões complementares 

dos alunos do Ensino Básico; 

3. Para além de complementos para a validação deste estudo, seria interessante 

realizar estudos que permitissem precisar a utilização dos termos átomo e 

molécula, uma vez que se verificou que no estudo no Ensino Básico estes 

termos são utilizados indistintamente; 

4. Seria ainda interessante que se realizassem trabalhos de investigação em 

parceria com professores de Biologia/Ciências Naturais, por forma a 

investigar o conhecimento da composição do ar e o papel e importância do 
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oxigénio nas várias reacções químicas em que intervém, uma vez que são 
assuntos abordados em ambas as áreas e, desta forma, permitiria que ambas 
trabalhassem de uma forma mais coordenada e com a segurança de serem 
atribuídos os mesmos significados aos mesmos conceitos. Para isso, a 
anunciada Área de Projecto seria ideal, quer a nível do Ensino Básico quer do 
Secundário. 

Talvez também aos elaboradores dos currículos fosse recomendada esta 
colaboração, no sentido de não serem utilizados conceitos específicos da Química 
nos conteúdos de Ciências Naturais, em momentos nos quais os alunos ainda 
desconhecem o seu significado. Especialmente aos elaboradores dos currículos de 
Química fica a sugestão de eliminarem do programa do Ensino Básico a distinção 
entre transformação física e reacção química, uma vez que o critério não está 
perfeitamente definido e é incompreensível para alunos deste ciclo, opinião 
defendida por Borsese e Esteban e citada por Paiva (2000), que no entanto não 
advoga esta opinião e defende uma posição mais moderada, advogando a 
necessidade de se analisar cada situação por si, ao invés de se cair no dogmatismo 
de definições rigorosas. 
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ANEXO I 

PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE DO ESTUDO NO ENSINO SECUNDÁRIO 
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Nome: n ° turma idade 

Este teste não tem por objectivo avaliar-te. No entanto o teu contributo para o estudo a 

que se destina só será completo se for respondido individualmente e deforma consciente. 

Obrieada 

1- Uma reacção química é: 

1 A. A transformação dos reagentes nos produtos da reacção 

I I B. A transformação dos produtos da reacção nos reagentes 

I I C. A rapidez com que se formam novas substâncias 

L J D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

2 - A velocidade de uma reacção química é: 

L J A. A formação de novas substâncias 

L J B. A rapidez com que se formam os produtos da reacção 

L J C. A rapidez com que se formam os reagentes 

I I D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

3 - Uma reacção é rápida quando 

[ I A. Se consome calor 

| I B. Os reagentes se consomem num curto intervalo de tempo 

L J C. Se produz calor 

I—I D. Todas as anteriores 

4 - Para que aconteça uma reacção química: 

1 I A. Deve-se aumentar a temperatura do sistema 

I I B. Deve-se baixar a temperatura do sistema 

j I C. As moléculas devem colidir de uma forma eficaz 

L J D. Nenhuma das hipóteses anteriores 



5 - Aumentando a temperatura de um sistema em reacção: 

[ ] A. A reacção pára 

1 I B. A velocidade da reacção mantém-se 

L J C. A reacção ocorre mais lentamente 

1 I D. A reacção ocorre mais rapidamente 

6- Geralmente quando se aumenta a concentração dos reagentes de um sistema em reacção: 

L J A. A reacção pára 

L J B. A velocidade da reacção mantém-se 

L J C. A reacção ocorre mais lentamente 

1 1 D. A reacção ocorre mais rapidamente 

7 - As reacções químicas acontecem todas: 

I I A. Num único passo 

| I B. Em vários passos 

[ 1 C. Dependendo da reacção qualquer das hipóteses anteriores 

L J D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

8 - A ordem total da reacção é: 

1 I A. A soma dos coeficientes estequiométricos 

1 I B. A soma das ordens parciais 

| | C. A velocidade específica da reacção 

| I D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

9 -Os catalisadores são: 

L J A. Acessórios dos automóveis 

L J B. Reagentes da reacção 

1 I C. Substâncias utilizadas para variar a velocidade das reacções 

} I D. Nenhuma das hipóteses anteriores 



10 - Quando no Verão se deixa o leite fora do frigorífico este estraga-se mais rapidamente que no 

Inverno. Tal facto deve-se: 

l_J A. Ao aumento da temperatura do leite 

I I B. Ao aumento do número de moscas no ar 

I I C. Ás noites serem mais curtas 

[ j D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

11 - O pó da cortiça inflama-se (arde) facilmente enquanto uma rolha de cortiça não.Isto 

acontece porque: 

l_J A. A rolha é incombustível 

1 I B. Há maior superfície de contacto com o ar 

I I C. O pó da cortiça é combustível 

j j D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

12 - Os gradeamentos de ferro expostos ao ar pintam-se: 

L J A. Só para ficarem mais bonitos 

L_l B. Também para evitar o contacto com o ar 

I I C. Para não se sujarem 

I I D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

13 - A cor da carne picada altera-se mais rapidamente que a de uma porção igual de carne inteira 

à mesma temperatura, porque: 

L J A. Há um aumento do número de moscas no ar 

U B. Há maior contacto com o oxigénio do ar 

l_J C. Aquece mais facilmente 

I—I D. Nenhuma das hipóteses anteriores 
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ANEXO II 

P L A N I F I C A Ç Ã O D A T U R M A E X P E R I M E N T A L - E S T U D O N O E N S I N O 

SECUNDÁRIO 
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PLANIFICAÇÃO 

Ia aula (1 hora) 

- Pedir aos alunos que respondam ao pré-teste (realçar que o resultado do pré-teste não 

tem por objectivo avaliar os conhecimentos) 

- Apresentar a unidade com base no texto "A química e os alimentos". Interromper a 

leitura após a descrição da descoberta de Haber (fim página 3) 

- Fazer a leitura e análise do texto, tentando orientar as conclusões para a necessidade 

de conhecer como se processam as reacções químicas e a necessidade de poder 

controlar a sua velocidade. 

- Recordar o conceito de velocidade média apresentado no 9o ano, e adaptá-lo às 

reacções químicas (como a medida da variação de uma propriedade do sistema em 

função do tempo, variação da quantidade de reagente(s) ou do(s) produto(s)) 

- Assinalar que velocidade média de uma reacção é a variação de uma grandeza x num 

intervalo de tempo e que é dada pela expresssão: 

Ac Xf -xt 
v m = —- = — 

At tf - ti 

em que x pode ser a concentração de reagente ou produto, a massa ou o volume de gás, 

caso exista em jogo uma substância no estado gasoso. 
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2a aula (1 hora) 

- Referir que a velocidade da reacção pode ser expressa em relação a qualquer reagente 

ou produto, sendo indiferente a substância em relação à qual se define a velocidade 

desde que se tenha em conta a estequiometria da reacção. 

- Referir que a velocidade virá afectada do sinal positivo ou negativo consoante seja 

expressa em relação à formação dos produtos ou ao consumo dos reagentes. 

- Analisar a reacção (2.2) descrita no texto teórico. 

- Exprimir e relacionar a velocidade em função de reagentes e ou produtos da reacção 

para reacções em que os coeficientes estequiométricos não são unitários. 

- Recordar a Teoria das Colisões como teoria explicativa das reacções químicas a nível 

submicroscópico. 

- Apresentar a simulação no computador da teoria das colisões (reforçando que as 

representações são modelos). 

- . Retomar a leitura do texto, "A química e a alimentação". 

- Pedir aos alunos que, com base na teoria das colisões, proponham processos que 

permitam variar a velocidade de reacções químicas. 

- Levar os alunos a concluir que o aumento do número de colisões eficazes pode ser 

feito através de: 

• Aumento da temperatura do sistema (há um aumento da energia cinética 

média das partículas, aumentando a energia e o n° de colisões) 

• Aumento da concentração dos reagentes (aumenta o n° de partículas por 

unidade de volume, havendo maior probabilidade de ocorrência de choques) 
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• Aumento da superfície de contacto entre os reagentes (para uma mesma 

quantidade de reagentes aumenta o n° de colisões entre as partículas) 

• Utilização de um catalisador (substância que não sofre transformação no 

processo em questão, mas que aumenta a eficácia das colisões entre as 

partículas). 

• Influência da luz (há determinadas reacções que só ocorrem na presença de 

uma radiação com um determinado comprimento de onda) 

3a aula (1 hora) 

- Realização da Ia actividade experimental: estudo da influência dos catalisadores, 

estado de divisão, e da temperatura na velocidade de reacção. 

4a aula (1 hora) 

- Corrigir as "conclusões" da Ia actividade experimental. 

- Salientar que as reacções químicas só ocorrem se as colisões forem eficazes (se 

tiverem orientação e energia suficiente à quebra das ligações existentes). 

- Apresentar a simulação no computador dos factores testados experimentalmente. 

- Informar os alunos que à energia mínima de colisão necessária para que ocorra uma 

reacção química se costuma chamar energia de activação. 

- Mostrar um acetato onde se representa de forma qualitativa a variação da energia de 

reacção em função do tempo e a influência do catalisador na diminuição da barreira 

energética. 
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- Referir que consoante o catalisador se encontre na mesma fase ou em fase diferente do 

sistema reacional a catalise pode ser designada de homogénea ou de heterogénea 

- Referir como exemplo de catálise heterogénea os catalisadores dos automóveis. 

- Recordar que nas situações do dia-a-dia, com freqüência é necessário retardar a 

velocidade de reacção e para tal actua-se por forma a diminuir o n° de colisões 

eficazes (referir exemplos). 

- Referir que na indústria alimentar se utiliza com frequência substâncias que têm um 

papel contrário ao dos catalisadores e que se designam por inibidores ou catalisadores 

negativos. 

5a aula (2 horas) 

- Realização experimental do estudo da influência da concentração na velocidade de 

reacção. 

- Elaboração do relatório. 

6a aula (1 hora) 

- Analisar os resultados obtidos. 

- Apresentar a simulação no computador salientando a frequência do número de 

colisões com o aumento da concentração. 

- Analisar detalhadamente os gráficos obtidos. 

- Verificar que em todos eles o traçado inicial é praticamente rectilíneo encurvando 

gradualmente. 

- Calcular a velocidade média para os diferentes ensaios. 
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- Informar que é possível determinar a velocidade inicial se calcularmos, para a zona de 

traçado rectilíneo, a variação da concentração por unidade de tempo. Informar que o 

valor calculado se designa como declive da recta e que é o cociente entre a diferença 

de dois valores do eixo das ordenadas e a diferença dos valores correspondentes no 

eixo das abcissas). 

- Representar graficamente os valores da velocidade inicial em função da concentração 

inicial de HC1. 

- Concluir que a velocidade inicial é proporcional à concentração inicial. 

- Analisar a reacção de decomposição de peróxido de hidrogénio descrita no texto 

teórico. 

- Apresentar os gráficos obtidos experimentalmente. 

- Apresentar o gráfico da velocidade inicial em função da concentração inicial. 

- Informar os alunos que as reacções deste tipo se designam de reacções de primeira 

ordem, e que esta é determinada experimentalmente. 

- Apresentar um exemplo genério de uma expressão de lei de velocidade. 

- Referir que os expoentes que afectam os concentrações das substâncias na expressão 

da lei da velocidade se designam por ordem parcial e que a soma desses expoentes 

designa-se por ordem total. 

- Realçar que a ordem de uma reacção não está relacionada com a estequiometria da 

reacção. 

- Concluir que a reacção do ácido clorídrico com o magnésio não é de Ia ordem em 

relação à concentração de HC1. 
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T aula (1 hora) 

- Referir que a ordem da reacção pode ser a base para a proposta do mecanismo da 

reacção. 

- Exemplificar apresentando um mecanismo proposto para uma reacção com base na lei 

da velocidade. 

- Propor aos alunos o preenchimento de uma síntese da unidade. 

- Resolução de uma ficha de trabalho. 
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ACETATO 1 

• l '=o»- .J=> í> 

COMPLEXO ACTIVADO 

cri 
OJ 
c 

LU 

2HI 

(energia de activação) 

(produtos de reacção) 

Coordenada reaecional 



ACETATO 2 

• • = > • • = ^ > • • = > 

can 
c 
as 

(reagentes) 

COMPLEXO ACTIVADO 

Sem catalisador 

Com catalisador 

H2 + h 

(produtos de reacção) 

Coordenada reaccional 



ACETATO 3 

Esquema simplificado de um conversor catalítico usado nos 

automóveis 

CO2, CO, NO2, o2, 

hidrocarbonetos 

Rede de suporte 

Pequenas esferas revestidas de Pt ou 

Pd (catalisadores) 



ACETATO 4 

inclinação = diferença das ordenadas 
diferença das abcissas 

Y -Y inclinação - B A 

XB ~XA 
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ACETATO 5 

'a -a « 
o 

1,8 

>4 

'4 

' 0"v 

\ 

v v 
> 

*̂*w_ 

^ 

2i 00 4< m 600 800 

t/ min 

traçado da tangente nos instantes t= 0 s e t = 526 s 
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ACETATO 6 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
tempo/ s 
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ACETATO 7 

[H202] = 
0.40 mol drrfJ 

[H202] = 
0.32 mol dm 
[H202J 
0.24 mol dm 
[H202] = 
0.16 mol dm 

t [H202] = 
0.08 mol dm 

3 

-3 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
Tempo/ s 

Concentração 

inicial de H202/ 

mol. dm"3 

Velocidade 

inicial / 

cm3 de 02.s_1 

0,40 0,51 

0,32 0,41 

0,24 0,32 

0,16 0,21 

0,08 0,10 
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ACETATO 8 

0 0.1 

|H202|i/ moLdm 
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ANEXO III 

PLANIFICAÇÃO DA TURMA DE CONTROLO - ESTUDO NO ENSINO SECUNDÁRIO 
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PLANIFICAÇÃO 

Ia aula 

- Pedir aos alunos que respondam ao pré-teste (realçar que o resultado do pré-teste não 

tem carácter avaliativo) 

- Informar os alunos da nova unidade em estudo: Cinética Química, ramo da Química 

que estuda a velocidade das reacções químicas e o modo de as controlar. 

- Recordar o conceito de velocidade média apresentado no 9o ano, e adaptá-lo às reacções 

químicas (como a medida da variação de uma propriedade do sistema em função do 

tempo, variação da quantidade de reagente(s) ou do(s) produto(s)) 

- Recordar a Teoria das Colisões como teoria explicativa das reacções químicas a nível 

submicroscópico. 

- Pedir aos alunos que, com base na teoria das colisões, proponham processos que 

permitam variar a velocidade de reacções químicas. 

- Levar os alunos a concluir que o aumento do número de colisões eficazes pode ser feito 

através de: 

• Aumento da temperatura do sistema (há um aumento da energia cinética média das 

partículas, aumentando a energia e o n° de colisões) 

• Aumento da concentração dos reagentes (aumenta o n° de partículas por unidade de 

volume, havendo maior probabilidade de ocorrência de choques) 

• Aumento da superfície de contacto entre os reagentes (para uma mesma quantidade 

de reagentes aumenta o n° de colisões entre as partículas) 
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• Utilização de um catalisador (substância que não sofre transformação no processo em 

questão, mas que aumenta a eficácia das colisões entre as partículas). 

• Influência da luz (há determinadas reacções que só ocorrem na presença de uma 

radiação com um determinado comprimento de onda) 

2a aula (2 horas) 

- Realização da Ia actividade experimental (estudo da influência dos catalisadores, da luz, 

da temperatura e do grau de divisão na velocidade da reacção). 

3a aula 

- Corrigir as "conclusões" da Ia actividade. 

- Salientar que as reacções químicas só ocorrem se as colisões forem eficazes (se tiverem 

orientação e energia suficiente à quebra das ligações existentes). 

- Informar os alunos que à energia mínima de colisão necessária para que ocorra uma 

reacção química se costuma chamar energia de activação. 

- Mostrar um acetato onde se representa de forma qualitativa a variação da energia de 

reacção em função do tempo e a influência do catalisador na diminuição da barreira 

energética. 

- Referir que consoante o catalisador se encontre na mesma fase ou em fase diferente do 

sistema reacional a catálise pode ser designada de homogénea ou de heterogénea 

- Referir como exemplo de catálise heterogénea os catalisadores dos automóveis. 

- Recordar que nas situações do dia-a-dia, com frequência é necessário retardar a 

velocidade de reacção e para tal actua-se por forma a diminuir o n° de colisões eficazes 

(referir exemplos). 
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- Referir que na indústria alimentar se utiliza com frequência substâncias que têm um 

papel contrário ao dos catalisadores e que se designam por inibidores ou catalisadores 

negativos. 

4" aula 

- Relembrar que velocidade média de uma reacção é a variação de uma grandeza x num 

intervalo de tempo e que é dada pela expresssão: 

Ax xf ~xi 
v m = — = — At tf - tt 

em que x pode ser a concentração de reagente ou produto, a massa ou o volume de gás, 

caso exista em jogo uma substância no estado gasoso. 

- Referir que a velocidade da reacção pode ser expressa em relação a qualquer reagente 

ou produto, sendo indiferente a substância em relação à qual se define a velocidade 

desde que se tenha em conta a estequiometria da reacção. 

- Referir que a velocidade virá afectada do sinal positivo ou negativo consoante seja 

expressa em relação à formação dos produtos ou ao consumo dos reagentes. 

- Analisar a reacção (4.3) descrita no texto. 

- Distinguir velocidade média de velocidade instantânea. 

- Calcular graficamente velocidades médias. 

- Calcular graficamentee velocidades instantâneas, (descrever o método) 

5a aula 

- Informar os alunos da existência de parâmetros determinados experimentalmente como 

é o caso da ordem da reacção que é determinada a partir da lei da velocidade.. 
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- Referir a existência de vários métodos para a determinação da ordem de reacção, mas 

que se vai utilizar o método das velocidades iniciais. 

- Analisar a reacção de decomposição do peróxido de hidrogénio (6.1). 

- Concluir que esta reacção é de primeira ordem em relação à concentração de H2O2. 

- Informar os alunos que as reacções deste tipo se designam de reacções de primeira 

ordem, e que esta é determinada experimentalmente. 

- Referir que os expoentes que afectam os concentrações das substâncias se designam por 

ordem parcial e que a soma desses expoentes designa-se por ordem total. 

- Realçar que a ordem de uma reacção não está relacionada com a estequiometria da 

reacção. 

- Referir que a ordem da reacção pode ser a base para a proposta do mecanismo da 

reacção. 

- Explorar o exemplo descrito no texto teórico da reacção (6.5). 

6a aula (2 horas) 

- Realização experimental do estudo da influência da concentração na velocidade de 

reacção. 

- Elaboração do relatório. 

7a aula 

- Analisar detalhadamente os gráficos obtidos. 

- Verificar que em todos eles o traçado inicial é praticamente rectilíneo encurvando 

gradualmente. 

- Representar graficamente os valores da velocidade inicial em funço da concentração 

inicial de HC1. 
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- Concluir que a velocidade inicial é proporcional à concentração inicial. 

- Concluir que a reacção do ácido clorídrico com o magnésio não é de Ia ordem em 

relação à concentração de HC1. 

- Referir que a ordem da reacção pode ser a base para a proposta do mecanismo da 

reacção. 

- Exemplificar apresentando um mecanismo proposto para uma reacção com base na lei 

da velocidade. 

- Propor aos alunos o preenchimento de uma síntese da unidade. 

- Resolução de uma ficha de trabalho. 

- Distribuir o texto " A química e os alimentos" e pedir aos alunos que comentem as 

diferentes situações. 
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ACETATO 1 

• • = £ > D> O 

COMPLEXO ACTIVADO 

ro 

c 
<U 

2HI 

(EnergiaVde activação) 

(produtos de reacção) 

Coordenada reaccional 
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ACETATO 2 

• •=ot* => t> 

na 
cn 

COMPLEXO ACTIVADO 

Sem catalisador 

Com catalisador 

»? + 

(produtos de reacção) 

Coordenada reaccional 



ACETATO 3 

Esquema simplificado de um conversor catalítico usado nos 

automóveis 

C02 , CO, NO2, o2, 

hidrocarbonetos 

Rede de suporte 

■*"\ f\ 1- V V̂ S, Jr\ P \ 1 

Pequenas esferas revestidas de Pt ou 

Pd (catalisadores) 
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ACETATO 4 

inclinação = diferença das ordenadas 
diferença das abcissas 

Y -Y 
inclinação = B A 

XB ~XA 
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ACETATO 5 
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ACETATO 6 
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ACETATO 7 

[H202] = 3 
0.40 mol dm 3 

[H202] = 
0.32 mol dm 
[H202J = 
0.24 mol dm 
[H202] = 
0.16 mol dm 

[H202] = 
0.08 mol dm -3 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
Tempo/ s 

Concentração 

inicial de H202/ 

mol. dm"3 

Velocidade 

inicial / 

cm3 de 0 2 s * 
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ANEXO IV 

TEXTO EPISÓDICO - ESTUDO NO ENSINO SECUNDÁRIO 
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A QUÍMICA E OS ALIMENTOS 

A alimentação é uma das necessidades básicas do homem, que desde sempre teve 

de procurar alimento. Os seres humanos primitivos viviam uma existência nómada, de 

caçadores-recolectores. Não tinham qualquer sistema de agricultura ou instalações fixas. O 

desenvolvimento de armas relativamente evoluídas (lanças com ponta de osso, pedra ou 

armações de animais) teve impacto no ambiente. 

Fig 1 - Os caçadores-recolectores do deserto do Kalahari vivem uma existência nómada, caçando animais e 

apanhando raízes e frutos. 

Há cerca de dez mil anos, ao longo das margens dos grandes rios, como o Nilo e o 

Indo (onde as inundações regulares forneciam à terra os nutrientes necessários que 

transformavam essas áreas em solos muito férteis), as pessoas começaram a fixar-se e a 

abandonar a sua condição de caçadores-recolectores. Em vez disso, colhiam plantas de grão 

que ali cresciam e a pouco e pouco começaram a cultivá-las. À medida que se 

desenvolviam as técnicas agrícolas, foram-se preferindo os processos que produziam 

melhores resultados e os campos de cereais e vegetais que hoje conhecemos começaram a 

desenvolver-se através da escolha feita por estes primeiros agricultores. O gado foi todo 
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domesticado, pelo que a carne estava sempre disponível para estas comunidades fixas e já 

não era necessário ir à caça. O desenvolvimento da agricultura conduziu à fixação dos 

povos originando a primeira "explosão demográfica". 

Com a evolução da prática da agricultura o homem foi-se apercebendo da 

necessidade de fertilização dos solos, podendo esta ser feita por adição de restos de detritos 

animais e vegetais ou pelo sistema de rotação de culturas e repouso, plantando-se no ano 

após a cultura uma espécie leguminosa, como o trevo, por exemplo. As bactérias que vivem 

nas raízes das leguminosas sintetizam os nutrientes azotados a partir do azoto atmosférico, 

repondo assim o teor em compostos de azoto que tinham sido utilizados como nutrientes 

pelas várias culturas. 

Sedimentos do 
: fundo do mar 

Fig.2 - O ciclo do azoto 

O estabelecimento da agricultura tem tido profundos efeitos no ambiente. A 

imagem tradicional dos campos, como uma manta de retalhos de pequenas quintas rodeadas 

por vedações, está a desaparecer e a dar lugar a grandes extensões. Áreas outrora 
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consideradas marginais e sem valor agrícola (como terras alagadas, charcos, terras baixas e 

encostas escarpadas) podem ser melhoradas e tornadas aráveis através da utilização de 

maquinaria, drenagens e aplicações de fertilizantes artificiais. 

A explosão demográfica e as duas guerras mundiais fizeram com que um dos 

grandes problemas da humanidade passasse a ser o combate à fome, levando à necessidade 

de aumentar a produção de alimentos. Para tal tenta-se aumentar a produtividade dos solos. 

As plantas, embora rodeadas de azoto gasoso, não o podem fixar e preparar os seus 

nutrientes azotados, à excepção das já referidas leguminosas. Assim é frequente utilizar 

adubos azotados naturais, como o guano (excremento das aves marinhas do Peru) e o 

nitrato do Chile (NaNCh), proveniente de minas chilenas. Mas, face às necessidades actuais 

de alimentos, é necessário recorrer à síntese artificial destes compostos. 

Face à crescente necessidade de síntese de compostos de azoto, em 1909 Fritz 

Haber, químico alemão, conseguiu sintetizar laboratorialmente 100 g de amoníaco (NH3) a 

partir de azoto atmosférico. 

Graças a esta descoberta foi-lhe atribuído em 1918 o Prémio Nobel da Química. 

Banho de arrefecimento 
Retorno dos gases 
não convertidos á — 

bomba de 
circulação 

Entrada de água 

Recolha de amoníaco 
líquido 

, Coluna de secagem 

Entrada de N2 + H2 
comprimidos 

Fie 3 - Fritz Haber Cl 868-1943) Fig.4 - Montagem utilizada por Haber para a síntese de amoníaco 

A produção do amoníaco é feita com base na reacção: 

N2(g) + 3H2(g) U 2NH3(g) 

Visto que a reacção é de equilíbrio, para se aumentar a sua eficiência foram feitos 
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vários estudos usando temperaturas e pressões diferentes. 

Entre 1910 e 1912 foram realizadas cerca de 6500 experiências na tentativa de 

melhorar a eficiência da descoberta de Haber e descobrir o melhor catalisador. Concluiu-se 

que o melhor rendimento é conseguido com pressões elevadas e baixas temperaturas. No 

entanto, este processo é demasiado caro e a temperaturas baixas o amoníaco é produzido 

muito lentamente. Assim escolheram-se condições de reacção que são um compromisso 

entre rendimento e rapidez, utilizando um sistema em que se separa o amoníaco formado 

dos gases que ainda não reagiram e que são novamente introduzidos no reactor passando 

sobre o catalisador. 

A transposição da descoberta de Haber para a escala industrial foi feita pelo 

Engenheiro Químico Carl Bosch (funcionário da BASF alemã) e sua equipa, que 

desenvolveu o processo industrial que exigia altas pressões e temperaturas 

(moderadamente) elevadas, e em 1913 entrou em funcionamento uma fábrica que produzia 

diariamente 30 toneladas de amoníaco por dia. 

Fig 5 - Carl Bosch (1874- 1940) 

Em 1931 Carl Bosch recebeu o Prémio Nobel da 

Química pelo seu trabalho na invenção e desenvolvimento da tecnologia de alta pressão. O 

processo da síntese do amoníaco é hoje conhecido pelo processo de Haber-Bosch. 

Os trabalhos destes químicos tiveram implicações benéficas na melhoria da 

agricultura, pois o amoníaco pode ser posteriormente transformado em ácido nítrico 

(HNO3) e nitratos usados na preparação de adubos azotados. 

Hoje em dia, nas fábricas modernas produzem-se cerca de 1500 toneladas de 

amoníaco por dia, nas quais a maior parte dos reactores operam a pressões entre 70 e 
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200 atm e temperaturas entre 400°C e 600°C usando como catalisador ferro finamente 

dividido. 

Para além da produção de alimentos, a sua conservação é e tem sido uma das 

principais preocupações do homem. Alguns dos métodos mais antigos passavam pela 

conservação da carne em sal, dos frutos transformados em compota ou cristalizados, etc. 

Hoje em dia, graças à evolução da técnica e da química, o homem desenvolveu processos 

que permitem uma longa conservação dos alimentos, como seja: por congelação, 

ultrapasteurização, embalagem em vácuo, por adição de conservantes, etc., ou ainda pela 

combinação de mais que um destes processos, por forma a impedir que pelo contacto com o 

oxigénio do ar algumas das substâncias nutritivas dos alimentos sofram alteração das suas 

propriedades e/ou deterioração. 

A própria preparação dos alimentos envolve algumas regras. Na preparação das 

refeições e quando se pretende que a cozedura se efectue rapidamente, os alimentos são 

cortados em pedaços pequenos. 

Por vezes, durante a digestão (processo químico de transformação dos alimentos por 

forma a que seja possível a sua assimilação para a corrente sanguínea), sentimo-nos 

enfartados. Para aliviar o mal estar é freqüente recorrermos a comprimidos à base de 

enzimas, que são proteínas globulares que têm a propriedade de acomodar em si as 

moléculas que vão reagir na posição adequada para que a transformação dos alimentos seja 

mais rápida. 

É possível verificar que a Química tem tido um contributo deveras importante para 

a melhoria das condições de vida do Homem. Compete a todos nós aproveitar e 

desenvolver de uma forma concertada todas as potencialidades colocadas à nossa 

disposição pelos Químicos. 
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ANEXO V 

TEXTO TEÓRICO - ESTUDO NO ENSINO SECUNDÁRIO 
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Cinética química 

1. Introdução 

Como decerto já tiveste oportunidade de observar, diferentes reacções químicas ocorrem 

a velocidades diferentes. 
Na nossa vida diária estão sempre a acontecer reacções químicas. Se olhares à tua volta 

observas que os gradeamentos de ferro, quando não pintados, enferrujam e que com o passar do 
tempo (meses ou anos!) perdem a sua robustez; a digestão e assimilação dos alimentos no nosso 
organismo demoram cerca de 3 horas; a explosão de uma carga de dinamite ocorre num curto 
intervalo de tempo; a formação do carvão a partir da madeira das florestas soterradas demora 
milhares de anos...Estas reacções têm tempos de transformação bastante diferentes, ou seja, têm 
velocidades diferentes. 

O conhecimento e a medição da velocidade de uma reacção têm bastante interesse, pois 

assim será possível estimar e optimizar a velocidade de determinadas transformações. Mas mais 

importante que conhecer a velocidade da reacção será conhecer quais os factores que a afectam, 

pois assim, controlando esses factores, será mais fácil poder aumentar ou diminuir a sua 

velocidade, consoante o objectivo em causa. 

2. Velocidade de reacção 

A velocidade de uma reacção é a medida da rapidez com que se consomem os reagentes 

ou que se formam os produtos da reacção. 

Uma reacção química pode ser representada genericamente por: 

Reagentes -» Produtos (2.1) 

Podemos exprimir a velocidade de reacção em função da diminuição da concentração 

do(s) reagente(s) ou do aumento da concentração do(s) produto(s), por unidade de tempo. 

Quando um dos reagentes ou produtos é um gás há conveniência em exprimir a 

quantidade consumida ou produzida em unidades de volume. 

Consideremos a reacção em fase gasosa do monóxido de carbono, CO, com o dióxido de 

azoto, N02, cujos produtos da reacção são dióxido de carbono, C02, e monóxido de azoto, NO. 

CO(g) + N02(g) -> C02(g) + NO(g) (2.2) 
(cor castanha avermelhada) 

Aquecendo a mistura dos reagentes a 200°C, observa-se um desaparecimento gradual da 
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cor castanha avermelhada do N02, o que nos indica que se está a dar a reacção. Podemos 
determinar o comportamento da reacção em função do tempo, medindo a variação da cor durante 
um determinado intervalo de tempo. Uma vez que os outros gases são incolores, esta variação de 

cor indica o número de moles de N02 que reagiu durante o intervalo de tempo. 

concentração N02 consumida n - . 
velocidade = — vZ:v 

intervalo de tempo 

= concentração de N02 consumida por unidade de tempo (2.4) 

Podemos exprimir a velocidade da reacção em função da velocidade de consumo de CO 

ou de N02. Podemos, igualmente, exprimir a velocidade da reacção em função do aparecimento 

de qualquer dos produtos, C02 ou NO. O processo usado depende da conveniência das medidas. 
concentração de CO2produzida n , . 

velocidade — ;—; \z:>) 
intervalo de tempo 

= concentração de C02 produzida por unidade de tempo (2.6) 

3. Factores que afectam a velocidade das reacções químicas 

Teoria das colisões 

Para podermos explicar de uma forma mais clara as reacções químicas, vamos recorrer a 

um modelo explicativo à escala molecular. 

Sob o ponto de vista molecular, é necessário que duas moléculas se aproximem uma da 

outra para que possam reagir, isto é, as reacções químicas dependem da colisão entre as 

partículas reagentes - átomos, moléculas ou iões. A este modelo de comportamento das 

partículas chama-se teoria das colisões. 
Para que ocorra uma reacção química é necessário que da colisão entre as partículas algo 

aconteça: que se quebrem as ligações químicas dos reagentes e que se estabeleçam novas 

ligações. No entanto, nem todas as colisões são eficazes, nem sempre há reacção. Tal facto pode 

ser atribuído a uma má orientação das partículas na colisão ou à colisão não ocorrer com energia 

suficiente. 

Quando se pretende actuar sobre a velocidade de uma reacção devemos agir por forma a 

aumentar ou diminuir o número de colisões eficazes. Pode, portanto, aumentar-se a velocidade 

de uma reacção se se : 
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> Aumentar a concentração dos reagentes - Aumentamos a frequência de colisões entre as 

partículas, pois o aumento da concentração significa que no mesmo volume passam a existir 

mais partículas e assim a probabilidade de colidirem entre si de uma forma eficaz será maior 

e então a velocidade da reacção será também maior. 

> Aumentar a temperatura dos reagentes - Sabemos que um aumento da temperatura se 
traduz por um aumento da agitação das partículas, o que aumentará a probabilidade de as 
colisões entre as partículas serem energeticamente eficazes. 

> Aumentar a superfície de contacto entre os reagentes - Há reacções que ocorrem em 
sistemas heterogéneos, isto é, em sistemas que contêm mais que uma fase. Neste caso a 
velocidade da reacção depende do tamanho da superfície de contacto entre os reagentes. Por 
exemplo, a reacção de combustão da madeira no seio de ar ocorre na superficie de contacto 
entre a madeira e o ar e por isso é natural que a velocidade da reacção dependa do tamanho 
dessa superficie, que actua como uma concentração efectiva para a reacção. É um facto que 
um tronco de madeira desfeito em pedaços arde mais rapidamente que um tronco único. 

> Utilizar catalisadores - Um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da 
reacção sem nela se consumir (por essa razão são necessárias apenas pequenas quantidades 
de catalisador). Isto acontece porque o catalisador permite que a reacção ocorra por um 
mecanismo alternativo em que a energia necessária para que os choques sejam eficazes é 
inferior. 

4. Velocidade média e velocidade instantânea de uma reacção química 

A velocidade média de uma reacção num determinado intervalo de tempo, At, pode ser 

expressa como a variação da concentração, Ac, de um reagente ou produto por unidade de tempo. 

A velocidade de uma reacção pode ser definida em relação a qualquer reagente ou 
produto, sendo geralmente indiferente a substância em relação à qual se define a velocidade, 
desde que se tenha em conta a estequiometria da reacção, isto é, o número de átomos, moléculas 
ou iões que figuram na equação química. 

No caso da reacção (2.2) os coeficientes estequiométricos são unitários, o que significa 
que o valor numérico da velocidade será o mesmo qualquer que seja a substância. No entanto, 
como a concentração dos reagentes diminui ao longo do tempo, a variação da concentração dos 
reagentes será negativa (AcR< 0), enquanto a variação da concentração dos produtos será positiva 
(Acp> 0), pois a sua concentração aumenta ao longo do tempo. Assim, a expressão que permite 
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calcular a velocidade em função das concentrações virá afectada do sinal - ou + consoante se 

defina a partir dos reagentes ou dos produtos. 

Para uma reacção genérica, 
A + 3B->2C (4.1) 

A relação entre a variação das concentrações das diferentes substâncias em função do 

tempo é obtida através da estequiometria da reacção. Por cada molécula de A que reage, reagem 

também 3 moléculas de B e formam-se duas moléculas de C. A velocidade de consumo de B é 

três vezes superior à velocidade de consumo de A; a velocidade de formação de C é dupla da do 

consumo de A e assim teremos: 
-A|£ | = _ 3 AMI 

Aí Aí 
A 1 C | _ 2 - A | ^ 1 

Aí Aí 

-AMI 
3 Aí 3 Aí 

Para uma reacção genérica ainda mais geral: 

aA + bB+ ... -+xX + yY+ ... 

teremos: 
1 A\A\_ 1 A | 5 | _ 1 A\X 

1 A|C| 
2 Aí 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

1 AI7I 
a Aí b Aí Aí y Aí 

(4.6) 

Consideremos a reacção entre a solução aquosa de ácido clorídrico, HC1, e o magnésio 

metálico, traduzida pela seguinte reacção química: 
2 HC1 (aq)+ Mg (s) -► H2 (g) + MgCl2 (aq) (4.7) 

Supõe que os valores obtidos após 3 minutos de reacção são os registados na Tabela 4.1: 

Tabela 4.1 
Tempo/ min Volume H2/ cm

3 

0 0 

1 4 

2 7,5 

3 9,5 
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Com base nos dados registados, é possível calcular a velocidade média em intervalos de 

tempo diferentes. É possível calcular a velocidade média nos três minutos da reacção, no 

primeiro minuto, no segundo minuto, no terceiro minuto ...(vamos exprimir a velocidade pelo 

volume de hidrogénio libertado). 

No Io minuto vm = 
Vt-Vn 

' i - ' o 

(4-0) -v)cm 
(1-0) 

4 cm /min 
min 

V2-V, (7,5-4)c/w3 . _ 3/ ■ 
No 2o minuto vm= — L=V_ . / . =3,5 cm/min 

h-h (2-1) min 
V3-V2 9,5-7,5 

No 3o minuto vm= 3 

t3-t2 3-2 
2 cm /min 

É possível verificar que a velocidade média vai diminuindo com o tempo. Se se fizer a 
representação gráfica da evolução da reacção obter-se-á algo semelhante ao gráfico da figura 1 : 

14 

1z 

nu 

§ n o o
 H 

0) 
E 
3 c — O 
O 
> 

A 
4 

2 

0 < 

4 

2 

0 < 
4 6 
tempo/min 

8 10 

Fig 1 - Representação gráfica do volume de hidrogénio libertado em função do tempo 
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A representação gráfica evidencia também o facto de a reacção ser cada vez mais lenta: à 
medida que o tempo decorre o volume de H2 produzido por unidade de tempo é cada vez menor. 
Sabemos que à medida que a reacção decorre a concentração dos reagentes diminui. Se 
considerássemos intervalos de tempo menores o valor da velocidade média seria diferente. Na 
realidade o que se passa é que o valor da velocidade da reacção varia de instante para instante. 
Assim, terá mais sentido falarmos da velocidade em cada instante, velocidade instantânea, cujo 
valor é mais difícil de determinar. 

Para determinar o valor da velocidade instantânea usam-se métodos gráficos. Sabe-se que 

o seu valor é tanto maior quanto mais inclinada for a curva que representa a evolução da reacção 

em função do tempo. A maior inclinação da curva está relacionada com a maior inclinação da 

tangente à curva no instante considerado. 

Após o traçado da recta tangente à curva no instante considerado deve proceder-se ao 

cálculo da sua inclinação. Para tal escolhem-se dois pontos sobre essa recta, lendo-se o valor das 

ordenadas e os das abcissas respectivas. O valor da inclinação da tangente é o quociente entre a 

diferença das ordenadas e a diferença das abcissas. 

diferença das ordenadas , „ 
inclinação = — : (4.8) 

diferença das abcissas 

inclinação = Y» Yjl M-9Ï 
XB ~XA 

Nota: tangente a uma curva - recta que toca a curva considerada num único ponto. 

Exemplo: Consideremos a seguinte representação da concentração dos reagentes de uma 

determinada reacção em função do tempo. Nesta representação estão assinaladas duas tangentes, 

uma no instante inicial (t = 0) e outra em t = 526 minutos. 
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t/min 
Fig.2. - Variação da concentração de um reagente, R, no decurso de uma reacção e traçado 
da tangente no instante t = 0 e t = 526 min 

Um método expedito de verificar o bom traçado das tangentes consiste em colocar um 

espelho plano perpendicularmente à curva, no ponto desejado; a curva e a tangente e as 

respectivas imagens não devem revelar qualquer quebra entre si. 

5. Importância dos catalisadores 

Ao processo de aumentar a velocidade de uma reacção por meio de catalisadores chama-
se catálise. A importância da catálise tem grande peso na indústria, onde se pretende que a 
produção das diferentes substâncias ocorra no menor tempo possível e assim o lucro seja maior. 

Quando o catalisador se encontra na mesma fase dos reagentes diz-se que se trata de 
catálise homogénea. Se no entanto o catalisador se encontra numa fase diferente dos reagentes 
diz-se que estamos perante catálise heterogénea. 

Um catalisador aumenta a velocidade de reacção porque proporciona um mecanismo de 

reacção alternativo com uma menor energia de activação. 

Já referimos anteriormente que para que haja uma reacção química é necessário que as 
moléculas dos reagentes interajam entre si. Sabemos que quando duas moléculas se aproximam 
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entre elas irão surgir forças de repulsão mútuas dos seus núcleos e nuvens electrónicas. Quando 
as moléculas colidem e a reacção se dá, os átomos devem formar, momentaneamente, ligações 
menos estáveis que as dos reagentes e produtos. Portanto, para passar dos reagentes aos produtos 
é necessário vencer uma barreira de energia relativamente elevada, que corresponde à formação 
destes arranjos moleculares de alta energia. A reacção só ocorrerá se as moléculas colidirem com 
energia suficiente para se transformarem nos arranjos instáveis. Esta energia mínima necessária 
para permitir que a reacção ocorra chama-se energia de activação. Ao arranjo molecular 
instável e transitório (com uma vida muito curta) chama-se complexo activado. 

Consideremos, por exemplo, a seguinte reacção química: 

2Hl(g)->H2(g) + l2(g) (51) 
Podemos representar a evolução da reacção pelo esquema seguinte: 

Complexo activado 

Fig.3 -Modelo representativo da formação e evolução do complexo activado 

0> 

É frequente representar a energia do sistema em função da coordenada de reacção, que 

representa a evolução em termos energéticos da reacção (Reagentes -> complexo activado -> 

-> produtos da reacção) 

tu 
cr» 
<u 
c 

COMPLEXO ACTIVADO 

il ""N. 

E A \ 
(Energia de activação) 

2HI/ l 
(reagentes) 1 

Û E (Energii efectiva libertada) 

' l H2 + I2 

(produtos de reacção) 

Coordenada reaccional 
Fig. 4 - Representação da energia do sistema em função da coordenada reaccional 
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A energia de activação será então a energia necessária para transformar os reagentes no 

complexo activado. O valor desta energia de activação será determinante na velocidade da 

reacção. 
A utilização de um catalisador permite que a barreira da energia de activação seja menor, 

possibilitando um mecanismo de menor energia. Por exemplo, a representação da evolução em 

termos energéticos da reacção poderá estar na figura 5: 

. 

:*Y 
Sem catalisador 

:*Y 
/ \ M 2HI / \ M Com catalisador 

reagentes) 

AE \ 
* l H2 + h 

(produtos da reacção) 

Coordenada reaccional 
Fig.5 - Influência do catalisador na energia de activação 

Um exemplo da aplicação da catálise heterogénea ocorre nos conversores catalíticos dos 
automóveis, cuja função é reduzir a emissão de gases de escape nocivos, convertendo-os em 
gases mais inofensivos. Os gases resultantes da combustão da gasolina são, na sua maioria, 
dióxido de carbono e vapor de água (C02 e H20), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos 
(CxHy, em que y e x podem ter valores diferentes), óxidos de azoto (NOx) e outros. A função dos 
conversores catalíticos é promover a conversão de CO em C02; hidrocarbonetos em C02 e H20, 
óxidos de azoto em N2 e O2. 

í_ 
O) 
c 

178 



Cinética química 

Rede de suporte 

C02,CO,N02,02, 
hidrocarbonetos 

Pequenas esferas revestidas de Pt ou 
Pd (catalisadores) 

Fig. 6 - Esquema simplificado de um conversor catalítico usado nos automóveis 

Os conversores contêm numerosas esferas pequenas revestidas de catalisador (Pt, Cu, Pd 
ou Rh), que promovem reacções como por exemplo: 

4 CO + 2 N02 -> 4 C02 + N2 (5.2) 

Para a utilização deste tipo de conversores a gasolina consumida não deve conter 
chumbo, pois o chumbo "envenena" (desactiva) os catalisadores. 

No entanto, a utilização deste tipo de conversores não vai resolver os problemas 
ambientais relacionados com o efeito estufa e com as chuvas ácidas. 

O efeito estufa está relacionado com o elevado teor de dióxido de carbono, C02, 
existente na atmosfera, o qual permite que parte da radiação emitida pelo Sol chegue à 
superfície da Terra, que absorve alguma dessa radiação e reflecte outra, enviando-a para o 
espaço. O dióxido de carbono absorve a radiação solar reflectida pela Terra, havendo assim uma 
acumulação de energia que se manifesta num aumento da temperatura média da atmosfera da 
Terra e que pode levar a alterações do clima. 

As chuvas ácidas resultam da reacção entre a água da chuva e óxidos de azoto e enxofre, 

resultantes da combustão de combustíveis que têm na sua composição compostos de azoto e 

enxofre. 

S03(g) + H20->H2S04(aq) (5.3) 

3N02(g) + H20->2HN03(aq) + NO(g) (5.4) 

As chuvas ácidas vão acidificar o meio onde caem, sendo responsáveis pela destruição de 

grandes áreas florestais, pela extinção da vida em alguns lagos e rios, pela deterioração da 
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fachada de alguns monumentos e edifícios feitos de mármore e calcário e pela corrosão de 

estruturas metálicas de casas, pontes, e tc 

Há, no entanto, substâncias que em vez de aumentarem a velocidade de reacção a 

diminuem. Estas substâncias são normalmente designadas por inibidores, estabilizadores ou 

catalisadores negativos e são muito úteis quando se pretende tomar mais lentas certas reacções, 

o que é prática, por exemplo, na preservação dos alimentos. 

6. Lei de velocidade e ordem de reacção 

Consideremos a reacção de decomposição do peróxido de hidrogénio (água oxigenada). 

2 H202 (aq) -► 2 H20 (1) + 02 (g) (6.1 ) 

Esta reacção nas condições normais é bastante lenta; no entanto é bastante rápida quando 

se utiliza um catalisador, que poderá ser dióxido de manganês ou uma enzima - a catalase. 

O estudo desta reacção pode ser efectuado se utilizarmos um montagem laboratorial 

semelhante à da figura 7 e medirmos o volume de oxigénio libertado ao longo do tempo. 

h 
Bureta invertida 

Solução de H2O2 
com catalase 

Fig. 7 - Esquema de montagem laboratorial para medir a velocidade de decomposição do peróxido de 
hidrogénio 

As medições do volume de oxigénio libertado foram registadas em função do tempo e 
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fez-se a sua representação gráfica A velocidade será expressa em cm3 de 02 por segundo (cm3 

de O2.S-1). 

A figura 8 mostra os resultados obtidos para uma concentração inicial de H202 de 

1 1 » 1 1 I — 1 1 1 1 1 L - L -

(T 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
Tempo/ s 

Fig .8 - Representação do volume de 0 2 libertado para uma concentração de H202 inicial de 0,4 mol. dm" 

Como se vê na figura 8, a representação gráfica inicialmente é rectilínea, encurvando à 

medida que o tempo passa e a concentração de H202 diminui. 

À velocidade de reacção no início da reacção chama-se velocidade inicial e o seu valor 

pode ser determinado se traçarmos a tangente à curva no instante inicial (t= 0) e determinarmos o 

valor da sua inclinação. Para o exemplo da figura o seu valor é 0,51; assim, a velocidade inicial 

é0,51cm3deO2/s. 

A figura 9 mostra alguns resultados obtidos quando se repetiu a experiência usando 

concentrações de peróxido de hidrogénio (H202) diferentes. Em cada caso a concentração da 

enzima catalase manteve-se constante, assim como a temperatura. Tal como se esperava, para 

cada ensaio o gráfico tem inicialmente uma inclinação diferente e que depende da concentração 

inicial de peróxido de hidrogénio. 
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[HAÎ = 
0.40 mol dm" 

[H,02] = 
0.32 mol dm 
[H2021 = 
0.24 mol dm 
[H202] = 
0.16 mol dm 

0.08 mol dm -3 

20 ' 40 ' 60 ' 80 SoO '"120 140 1 6 0 ^ 8 0 ^ § 

Fig.9 - Decomposição de soluções de H202 com diferentes concentrações 

A Tabela 6.1 mostra o valor da velocidade inicial obtido para as diferentes concentrações. 

Tabela 6.1 

Concentração inicial 
deH202/mol.dm"3 

Velocidade inicial / 
cm3 de O2.S"1 

0,40 0,51 

0,32 0,41 

0,24 0,32 

0,16 0,21 

0,08 0,10 

Se representarmos a velocidade inicial em função da concentração inicial obtém-se o 

gráfico da figura 10. 
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O 0.1 
|H202|i/ mol.dm 

Fig.10 - Representação da velocidade inicial da decomposição de H202 em função da concentração 

inicial 

Tal como mostra a figura 10, a representação gráfica da velocidade inicial em função da 

concentração inicial é uma recta, o que significa que a velocidade inicial é directamente 

proporcional à concentração inicial do peróxido de hidrogénio, ou seja, 

velocidade inicial oc | H2O2 (aq)| ou (6.2) 
vo = constante x | H202 (aq)| ou (6.3) 

vo = k x IH2O2I (6.4) 
Os expoentes que afectam as concentrações das substâncias na lei da velocidade 

denominam-se ordens parciais e a soma destes expoentes determina a ordem total ou ordem 

da reacção. 
O expoente que afecta a concentração de H202 é ura e por isso a reacção é de primeira 

ordem em relação à concentração de peróxido de hidrogénio. 
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Exemplo: v = k |A|2|B| a ordem parcial em relação a A é dois; em relação a 

B é um e a ordem total é três. 
A ordem de uma reacção é um parâmetro determinado experimentalmente e como tal 

pode ter qualquer valor, não necessariamente inteiro e positivo. 

Um método para a determinação da ordem da reacção é o designado método das 

velocidades iniciais, que consiste na determinação das velocidades iniciais para diferentes 

concentrações. A partir da representação gráfica da velocidade inicial em função da concentração 

inicial é possível determinar a ordem da reacção com base na forma da curva obtida. 

Outro exemplo: consideremos a seguinte reacção em fase gasosa: 
2NO + 2H2->N2 + 2H20 (6.5) 

para a qual se fizeram vários ensaios para a determinação da velocidade inicial, v0, e sua relação 

com a concentração inicial dos reagentes, tendo-se obtido os resultados registados na Tabela 6.II: 

Tabela 6.II 

|NO|o/moldm-3 |H2|o / mol dm"3 vo / mol dm'Y1 

0,1 0,1 0,5 

0,1 0,2 1,0 

0,2 0,1 2,0 

Como já sabemos, a concentração inicial dos reagentes afecta a velocidade inicial da 
reacção. Os valores apresentados mostram que a velocidade inicial da reacção, v0, duplica 
quando duplica a concentração de hidrogénio, |H2|; logo a velocidade é directamente 
proporcional à concentração de hidrogénio. Por outro lado, verifica-se que a velocidade 
quadruplica quando a concentração de óxido de azoto, |NO| duplica, o que revela ser a 
velocidade proporcional ao quadrado da concentração de óxido de azoto. Assim, podemos 
escrever a seguinte expressão: 

v = k |H2| |NO|2 (6.6) 

onde k é a constante de proporcionalidade, designada por velocidade específica. 
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A reacção em questão é de primeira ordem (ou ordem 1) em relação a H2 (o expoente é 1) 

e de segunda ordem (ou ordem 2) em relação a NO (o expoente que afecta a concentração de NO 

na lei cinética é 2). A reacção é de terceira ordem para a ordem total (ou ordem total 3; soma dos 

expoentes = 2+1). 
O resultado experimental mostra-nos que a lei cinética da velocidade dada pela equação 

(6.6) não se pode escrever a partir da estequiometria da reacção dada pela equação (6.5). Daí que 
a lei cinética tenha que ser obtida experimentalmente. Todavia, uma vez conhecida, a lei cinética 
permite determinar a velocidade de reacção para diferentes concentrações das soluções. 

As unidades em que se deve exprimir a velocidade específica da reacção são 

determinadas pela ordem total da reacção. Para determinar o valor da velocidade específica basta 

substituir os valores na expressão (6.6): 

\H2\ \NO\ 

Assim teremos: 

0,5.mol.dm'3 s ~l  

~ 0,\.mol.dm3(0,l)2mol2dm-6 

k = 500 mol"2 dm6 s"1 

O conhecimento da expressão que traduz a lei da velocidade permite determinar a ordem 

da reacção. 

Acabamos de ver alguns dos aspectos relativos à velocidade das reacções, e o 
conhecimento que possuímos relativamente aos factores que a determinam. Este conhecimento 
indica que caminhamos em direcção ao controlo do mundo macroscópico que nos cerca 
Podemos fazer previsões aceitáveis em relação às transformações que podem ocorrer e controlar 

algumas delas. 
O entendimento do mundo macroscópico é feito recorrendo a modelos microscópicos 

desenvolvidos pela mente humana. Destes modelos fazem parte os átomos, moléculas, iões, 

electrões ... que nos permitem interpretar e explicar as diferentes transformações do mundo 

macroscópico. 
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PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS - ESTUDO NO ENSINO SECUNDÁRIO 
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ESTUDO DO EFEITO DA GRAU DE DIVISÃO NA VELOCIDADE 

DE REACÇÃO 

Introdução 

0 carbonato de cálcio, vulgarmente conhecido por calcário, reage com o ácido 

clorídrico. O aspecto visível desta reacção é a formação de dióxido de carbono gasoso. 

A reacção que ocorre poderá ser traduzida pela seguinte equação química: 

CaC03 (s) + 2 H « (aq) -> Ca<% (aq) + H20 (£) + C02 (g) 

Objectivo 

Nas reacções químicas em que pelo menos um dos reagentes está no estado 

sólido, verifica-se que a velocidade de reacção está relacionada com o estado de divisão 

desse reagente. 

Para estudarmos esta relação vamos comparar os resultados da reacção entre o 

ácido clorídrico em solução aquosa e o carbonato de cálcio sólido em dois estados de 

divisão diferentes. 

Reagentes: 

Carbonato de cálcio em pó 

Carbonato de cálcio em fragmentos 

Solução aquosa de ácido clorídrico 

Material: 

2 balões Erlenmeyer 

2 provetas de 25 cm3 

2 balões de borracha 



balança 

espátula 

Procedimento 

□ Marcar um Erlenmeyer com a letra A e o outro com a letra B. 

a Determina a masssa de um pedaço de calcário, e coloca-o no Erlenmeyer A. 

□ Pesa uma quantidade igual de carbonato de cálcio em pó e coloca-o no 

Erlenmeyer B. 

a Medir para cada uma das provetas 20 cm3 de solução de HC£ 

a Adicionar simultaneamente as duas porções de solução de HC^ aos dois 

Erlenmeyer e tapá-los de imediato com os balões. 

Registo de resultados: 

Anota a ordem pela qual se enchem os balões. 

Conclusões: 

Com base nos resultados obtidos explica convenientemente as diferençasc observadas. 



ESTUDO DO EFEITO DA TEMPERATURA NA VELOCIDADE DE 

REACÇÃO 

Introdução: 

Quando soluções aquosas contendo ião tiossulfato (S2O3 ") reagem com 

soluções ácidas ocorre a formação de enxofre que origina a turvação da solução, de 

acordo com a seguinte equação: 

S2032-(aq) + 2lT -> S(s) + S02(g) + H20 (£) 

Objectivo : 

Com o presente trabalho pretende-se verificar a relação existente entre a 

velocidade de reacção e a temperatura 

Para tal irão ser realizados alguns ensaios onde seguiremos a evolução da 

reacção entre o tiossulfato de sódio em solução aquosa e uma solução aquosa de ácido 

clorídrico, em diferentes condições. 

A reacção que ocorre pode ser traduzida pela seguinte equação química: 

Na2S203(aq) + 2HC^ -> S(s) + S02(g) + H20 (£) + 2Na«(aq) 

Reagentes: 

Solução aquosa de tiossulfato de sódio 0,1 mol/ dm3 

Solução aquosa de ácido clorídrico 3,0 mol/ dm3 
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Material: 
Gobeles de 50 cm3 

Provetas de 25 cm3 

Provetas de 5 cm3 

Cronometro 

Termómetro 
Lamparina 
Tripé 

Procedimento 
□ Marcar 3 gobelés de A a C e medir para cada um 5 cm3 da solução aquosa de 

HCl 

Iaensaio 
□ Medir a temperatura da solução aquosa de tiossulfato. 
□ Colocar por baixo do gobelé A uma folha branca com um X. 
a Medir com a proveta 25 ml de solução aquosa de tiossulfato de sódio e 

adicioná-la ao primeiro gobelé e ligar o cronometro (aproximadamente a 

meio da adição) 

□ Olhar sobre a boca do gobelé e registar o intervalo de tempo para deixar de 

ver o X. 

□ Registar o valor na tabela. 

2o ensaio 
a Medir com a proveta 25 ml de solução aquosa de tiossulfato de sódio para 

um segundo gobelé e aquecê-la aproximadamente 10°C acima da 

temperatura ambiente. 
□ Registar a temperatura. 
a Colocar por baixo do gobelé B uma folha branca com um X. 

a Adicionar a solução de tiossulfato de sódio aos 5 ml de solução de HC^ 

contidos no gobelé B. 
a Olhar sobre a boca do gobelé e registar o intervalo de tempo para deixar de 



ver o X. 
a Registar o valor na tabela. 

3aensaio 
a Medir com a proveta 25 ml de solução aquosa de tiossulfato de sódio para 

um segundo gobelé e aquecê-la aproximadamente 20°C acima da 

temperatura ambiente, 
o Registar a temperatura. 
a Colocar por baixo do gobelé B uma folha branca com um X. 
□ Adicionar a solução de tiossulfato de sódio aos 5 ml de solução de HC1 

contidos no gobelé B. 
a Olhar sobre a boca do gobelé e registar o intervalo de tempo para deixar de 

ver o X 
a Registar o valor na tabela. 

Registo de resultados: 

gobelé A B C 

Volume de NaSbíV ml 25 25 25 

Volume de HO/ ml 5 5 5 

Temperatura/ °C 
Tempo/ s 
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Conclusões: 

Observa atentamente a tabela de registo de resultados, (volume total do sistema 

em reacção, variação ou não da quantidade de cada um dos constituintes do sistema). 

Com base nesses valores que podes concluir quanto ao tempo de reacção? 

Que grandeza física se poderá relacionar com o tempo de 

reacção?_ 

Em que unidades poderás exprimir essa grandeza? 

A Teoria das Colisões é utilizada para explicar as reacções químicas a nível 

submicroscópico. Com base nesta teoria explica a diferença entre os vários ensaios. 
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE UM CATALISADOR NA 

VELOCIDADE DE REACÇÃO 

Introdução 

O peróxido de hidrogénio, vulgarmente conhecido por água oxigenada, sofre 

uma decomposição lenta, que pode ser traduzida pela seguinte equação química: 

2 H202 (aq) -> 2 H20 (1) + O2 (g) 

No entanto quando colocamos a água oxigenada sobre uma ferida, nota-se a 

libertação abundante de um gás (o oxigénio). Isto deve-se ao facto de no sangue existir 

uma substância que acelera a reacção de decomposição do peróxido de hidrogénio. Esta 

reacção pode também ser acelerada se utilizarmos dióxido de manganês. 

Objectivo 

Pretende-se verificar a intervenção do dióxido de manganês na reacção de 

decomposição da água oxigenada. 

Reagentes 

Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) 

Dióxido de manganês 

Material 

Cadinho de porcelana 

Proveta de 10 cm3 

Balança 

Espátula 

Estufa 
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Procedimento 

p Pesar o cadinho (bem seco) vazio. 

□ Colocar cerca de 0,5 g de dióxido de manganês (MnCh) no cadinho e pesá-lo 

novamente. 

a Medir com a proveta 3 cm3 de água oxigenada e adicioná-la ao cadinho, 

registar as observações. 

a Colocar o cadinho no interior da estufa logo que termine a reacção, 

a Após a evaporação do líquido contido no cadinho (água) retirar o cadinho da 

estufa. Deixá-lo arrefecer e, em seguida pesar o cadinho com o resíduo. 

Registo de resultados 

Condições iniciais: 

Massa do cadinho vazio -

Massa do cadinho com Mn02 = 

Observações efectuadas: 

Condições finais: 

Massa do cadinho com Mn02 = 

Conclusões: 

Tendo em conta o resultado, qual poderá ser o papel do Mn02 na reacção? 



EFEITO DA CONCENTRAÇÃO NA VELOCIDADE DE REACÇÃO 

Introdução 

Quando o ácido clorídrico em solução aquosa reage com o magnésio há 

libertação de hidrogénio gasoso ficando em solução aquosa cloreto de magnésio. A 

reacção pode ser traduzida pela seguinte equação: 

2 H « (aq) + Mg (s) -> H2 (g) + Mg« 2 (aq) 

Para estudar a influência da concentração na velocidade da reacção, iremos fazer 

variar a concentração de um dos reagentes (HCf) e determinar o tempo que a reacção 

demora a ocorrer. 

Reagentes 

Solução aquosa de HC11,0 mol dm 

Fita de magnésio 

Material 

Seringa de gases de 100 cm3 

Proveta de 50 cm3 

Proveta de 25 cm3 

Tubos de ensaio 

Rolha perfurada 

tubo de borracha 

funil 

Lixa 

Suportes 



Garras 

Esguicho com água 

Procedimento 

Io ensaio: 

1. Cortar 1 pedaço com cerca de 4 cm de fita de magnésio previamente lixada, 

pesá-lo e dobrá-lo em harmónico. 

2. Fazer a montagem de acordo com o esquema da figura 1 

3. Medir, com proveta, 30 cm3 de solução de HCt 

4. Transferir a solução de WCi para o tubo de ensaio. 

Nota: (Estudar previamente a escala da seringa, e um dos elementos do grupo 

responsabiliza-se pelo registo do tempo com o cronometro devendo avisar um segundo 

elemento que acompanhará o aumento de volume de hidrogénio recolhido e fará a 

respectiva leitura ) 

5. Introduzir uma tira de magnésio no tubo de ensaio, colocar a rolha e ligar o 

cronometro em simultâneo (verificar que a rolha está bem colocada). 

6. Registar o volume de gás libertado de 15 em 15 segundos durante 3 minutos. 

7. Aguardar que todo o magnésio se consuma e registar o volume final de hidrogénio 

libertado. 

2o ensaio 

1. Cortar 1 pedaço com cerca de 4 cm de fita de magnésio previamente lixada, 

pesá-lo e dobrá-lo em harmónico. 

2. Medir, com proveta, 20 cm3 de solução de HCl. 

3. Medir, com proveta, 10 cm3 de água 

4. Transferir a solução de HC^ e a água para o tubo de ensaio. 
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5. Introduzir uma tira de magnésio no tubo de ensaio, colocar a rolha e ligar o 

cronometro em simultâneo. 

6. Registar o volume de gás libertado de 15 em 15 segundos durante 3 minutos. 

7. Aguardar que todo o magnésio se consuma e registar o volume final de hidrogénio 

libertado. 

3o ensaio 

1. Cortar 1 pedaço com cerca de 4 cm de fita de magnésio previamente lixada, 

pesá-lo e dobrá-lo em harmónico. 

2. Medir, com proveta, 10 cm3 de solução de HCf 

3. Medir, com proveta, 20 cm3 de água 

4. Transferir a solução de HC^ e a água para o tubo de ensaio 

5. Introduzir uma tira de magnésio no tubo de ensaio, colocar a rolha e ligar o 

cronometro em simultâneo. 

6. Registar o volume de gás libertado de 15 em 15 segundos durante 3 minutos. 

7. Aguardar que todo o magnésio se consuma e registar o volume final de hidrogénio 

libertado. 
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Registo de resultados 

Io ensaio 

Massa magnésio / g 

Volume HCI/ cm3 30 

Volume de água /cm3 0 

Tempo/ s 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 final 

Volume H2 /cm3 

2° ensaio 

Massa magnésio / g 

Volume H O / cm3 20 

Volume de água /cm3 10 

Tempo/ s 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 
final 

Volume H2 /cm3 

3o ensaio 

Massa magnésio / g 

Volume HCI/ cm3 10 

Volume de água /cm3 20 

Tempo/ s 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 
final 

Volume H2 /cm3 
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Tratamento dos resultados: 

Com base nos valores registados constrói um gráfico de volume de hidrogénio 

libertado em função do tempo: 

Io ensaio 

2°ensaio 
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3°ensaio 

Calcula a velocidade média para cada um dos ensaios (vm = Volume de H2 

libertado / Intervalo de tempo). 

Io ensaio 3o ensaio 

2o ensaio 

O traçado inicial dos gráficos é praticamente rectilíneo e encurva gradualmente. 

Considera a zona de traçado rectilíneo (velocidade = constante) e calcula a velocidade 

nesse intervalo de tempo (vamos designá-la de velocidade inicial). 
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Io ensaio 3o ensaio 

2o ensaio 

Calcula o valor da velocidade instantânea para o terceiro ensaio no instante 90 

segundos, (para tal deverás traçar a tangente à curva no instante considerado e escolher 

dois pontos, por exemplo A e B, sobre a tangente e calcular o valor da sua inclinação 

cujo valor é o cociente entre a diferença das ordenadas e a diferença das abcissas). 

Ponto A 1 Hz ~ Ponto B 

v; = inclinação da tangente no instante i = ——— (no nosso caso i = 90 s) 
* A ~'B 

Conclusões: 

Compara os resultados do diferentes ensaios. Como poderás explicar a diferença 

encontrada? 

*"*.= 



ANEXO VII 

PRÉ-TESTE - ESTUDO NO ENSINO BÁSICO 
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Nome: n ° turma idade 

Este teste não tem por objectivo avaliar-te. No entanto o teu contributo para o estudo a 

que se destina só será completo se for respondido individualmente e deforma consciente. 

Obrieada 

1 - Uma reacção química é: 

[ _J A. A transformação dos produtos da reacção nos reagentes 

I I B. A transformação dos reagentes nos produtos da reacção 

1 I C. A rapidez com que se formam novas substâncias 

I I D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

2 - A velocidade de uma reacção química é: 

[_l A. A formação de novas substâncias 

B. A rapidez com que se formam os produtos da reacção 

L J C. A rapidez com que se formam os reagentes 

I I D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

3 - Uma reacção é rápida quando 

I I A. Se consome calor 

B. Os reagentes se consomem num curto intervalo de tempo 

L J C. Se produz calor 

L J D. Todas as anteriores 

4 - Para que aconteça uma reacção química: 

I I A. Deve-se aumentar a temperatura do sistema 

I I B. Deve-se baixar a temperatura do sistema 

I I C. As moléculas devem colidir de uma forma eficaz 

I J D. Nenhuma das hipóteses anteriores 
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5 - Aumentando a temperatura de um sistema em reacção: 

Q A. A reacção pára 

I | B. A velocidade da reacção mantém-se 

L J C. A reacção ocorre mais lentamente 

D. A reacção ocorre mais rapidamente 

6- Geralmente quando se aumenta a concentração dos reagentes de um sistema em reacção: 

I J A. A reacção pára 

L J B. A velocidade da reacção mantém-se 

L J C. A reacção ocorre mais lentamente 

D. A reacção ocorre mais rapidamente 

7 -Os catalisadores são: 

L J A. Acessórios dos automóveis 

1 I B. Reagentes da reacção 

C. Substâncias utilizadas para variar a velocidade das reacções 

[~| D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

8 - Quando no Verão se deixa o leite fora do frigorífico este estraga-se mais rapidamente que no 

Inverno. Tal facto deve-se: 

D A. Ao aumento da temperatura do leite 

I I B. Ao aumento do número de moscas no ar 

I | C. Ás noites serem mais curtas 

[ | D. Nenhuma das hipóteses anteriores 
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9 - O pó da cortiça inflama-se (arde) facilmente enquanto uma rolha de cortiça não.Isto acontece 

porque: 

U A. A rolha é incombustível 

B. Há maior superfície de contacto com o ar 

[ { C. O pó da cortiça é combustível 

| | D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

10 - Os gradeamentos de ferro expostos ao ar pintam-se: 

L_i A. Só para ficarem mais bonitos 

H_J| B. Também para evitar o contacto com o ar 

I I C. Para não se sujarem 

1 i D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

11 - A cor da carne picada altera-se mais rapidamente que a de uma porção igual de carne inteira 

à mesma temperatura, porque: 

L J A. Há um aumento do número de moscas no ar 

L J B. Há maior contacto com o oxigénio do ar 

1 I C. Aquece mais facilmente 

L J D. Nenhuma das hipóteses anteriores 
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ANEXO VIII 

P L A N I F I C A Ç Ã O T U R M A E X P E R I M E N T A L - E S T U D O N O E N S I N O B Á S I C O 
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Velocidade das reacções 
6 aulas 

Objectivos: 

• Reconhecer a existência de reacções rápidas e lentas. 

• Medir a velocidade de reacção em casos simples. 

• Prever e confirmar experimentalmente o efeito da concentração dos reagentes e 

o efeito da superfície de um reagente sólido na velocidade de reacção. 

• Mostrar a importância do uso de catalisadores e inibidores. 

Ia aula 

• Leitura do texto 

• Promover um debate em que se refiram as vantagens/desvantagens do uso dos 

fertilizantes na agricultura e dos aditivos na indústria alimentar. 

• Realçar o papel das reacções químicas e a necessidade de as controlar. 

• Referir que, na natureza, há reacções lentas e outras rápidas. 

• Recordar o que é uma reacção química (como sendo uma transformação que conduz 

à formação de novas substâncias a partir dos reagentes como resultado de um novo 

rearranjo dos átomos). 

2a aula 

• Recordar a teoria cinético-molecular como explicativa das reacções químicas a nível 

molecular. 

• Recordar as combustões vivas como exemplo de reacções rápidas e as oxidações dos 
metais como combustões lentas. 

• Informar que a cinética Química é a área da química que estuda velocidade das 

reacções. 
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• Questionar os alunos relativamente à sua noção intuitiva de velocidade de uma 

reacção. 

• Levar os alunos a concluir que o tempo é um factor muito importante e realçar a 
necessidade de medir a variação de uma propriedade do sistema reaccional, em 
função do tempo, para avaliar da rapidez de uma reacção. 

• Preparar em conjunto com os alunos a aula experimental. 

3a aula   

• Aula experimental 

4a aula  

• Estudo do efeito dos diferentes factores. 

• Análise dos resultados obtidos e sua explicação a nível das colisões moleculares. 

• Levar os alunos a concluir que o número de colisões eficazes depende de: 

> natureza dos reagentes (a velocidade das reacções depende da natureza dos 
reagentes envolvidos) 

> temperatura do sistema (há um aumento da energia cinética média das 
partículas, aumentando a energia e o n° de colisões eficazes) 

> concentração dos reagentes (aumenta o n° de partículas por unidade de 
volume, havendo maior probabilidade de ocorrência de choques) 

> superfície de contacto entre os reagentes (para uma mesma quantidade de 
reagentes aumenta o n° de colisões entre as partículas) 

> Utilização de um catalisador/ou inibidor (substância que não sofre 
transformação no processo em questão, mas que influencia a eficácia das 
colisões entre as partículas). 

5a aula  

• Sistematizar os factores que influenciam a velocidade das reacções. 



• Referir que consoante o catalisador se encontre na mesma fase ou em fase diferente 

do sistema reacional a catálise pode ser designada de homogénea ou de heterogénea 

• Referir como exemplo de catálise heterogénea os catalisadores dos automóveis. 

• Recordar que nas situações do dia-a-dia, com frequência é necessário retardar a 

velocidade de reacção e para tal actua-se por forma a diminuir o n° de colisões 

eficazes (referir exemplos). 

• Referir que na indústria alimentar se utiliza com frequência substâncias que têm um 

papel contrário ao dos catalisadores e que se designam por inibidores ou 

catalisadores negativos. 

6a aula 

• Resolução de exercícios 



ANEXO IX 

P L A N I F I C A Ç Ã O T U R M A D E C O N T R O L O - E S T U D O N O E N S I N O B Á S I C O 
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Velocidade das reacções 

6 aulas 

Objectivos: 

• Reconhecer a existência de reacções rápidas e lentas. 

• Medir a velocidade de reacção em casos simples. 

• Prever e confirmar experimentalmente o efeito da concentração dos reagentes e 

o efeito da superfície de um reagente sólido na velocidade de reacção. 

• Mostrar a importância do uso de catalisadores e inibidores. 

Ia aula 

• Recordar o que é uma reacção química (como sendo uma transformação que conduz 

à formação de novas substâncias a partir dos reagentes como resultado de um novo 

rearranjo dos átomos). 

• Recordar a teoria cinético-molecular como explicativa das reacções químicas a nível 

molecular. 

• Referir situações do dia a dia em que acontecem reacções. 

• Referir que, na natureza, há reacções lentas e outras rápidas. 

• Recordar as combustões vivas como exemplo de reacções rápidas e as oxidações dos 
metais como combustões lentas. 

• Informar que vamos estudar os aspectos relacionados com a velocidade das reacções 
(Cinética Química). 

• Questionar os alunos relativamente à sua noção intuitiva de velocidade de uma 
reacção. 

• Levar os alunos a concluir que o tempo é um factor muito importante e realçar a 
necessidade de medir a variação de uma propriedade do sistema reaccional, em 
função do tempo, para avaliar da rapidez de uma reacção. 
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• Com base na teoria das colisões pedir aos alunos que proponham processos de 

aumentar a eficácia das colisões e assim aumentar a velocidade das reacções. 

• Levar os alunos a concluir que o número de colisões eficazes depende de: 

> natureza dos reagentes (a velocidade das reacções depende da natureza dos 
reagentes envolvidos) 

> temperatura do sistema (há um aumento da energia cinética média das 
partículas, aumentando a energia e o n° de colisões eficazes) 

> concentração dos reagentes (aumenta o n° de partículas por unidade de 
volume, havendo maior probabilidade de ocorrência de choques) 

> superfície de contacto entre os reagentes (para uma mesma quantidade de 
reagentes aumenta o n° de colisões entre as partículas) 

> Utilização de um catalisador/ou inibidor (substância que não sofre 
transformação no processo em questão, mas que influencia a eficácia das 
colisões entre as partículas). 

2a aula  

• Sistematizar os factores que influenciam a velocidade das reacções. 

• Preparar em conjunto com os alunos a aula experimental. 

3a aula  

• Aula experimental 

4a aula  

• Estudo do efeito dos diferentes factores. 

• Análise dos resultados obtidos e sua explicação a nível das colisões moleculares. 

• Referir que consoante o catalisador se encontre na mesma fase ou em fase diferente 

do sistema reacional a catálise pode ser designada de homogénea ou de heterogénea 

• Referir como exemplo de catálise heterogénea os catalisadores dos automóveis. 
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• Recordar que nas situações do dia-a-dia, com frequência é necessário retardar a 
velocidade de reacção e para tal actua-se por forma a diminuir o n° de colisões 
eficazes (referir exemplos). 

• Referir que na indústria alimentar se utiliza com frequência substâncias que têm um 
papel contrário ao dos catalisadores e que se designam por inibidores ou 
catalisadores negativos. 

5a aula  

• Leitura do texto 

• Promover um debate em que se refiram as vantagens/desvantagens do uso dos 

fertilizantes na agricultura e dos aditivos na indústria alimentar. 

6a aula 

• Resolução de exercícios 



ANEXO X 

TEXTO EPISÓDICO - ESTUDO NO ENSINO BÁSICO 
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A química e a alimentação 

Para todos nós é um dado adquirido que haverá algo na mesa ao jantar 

(provavelmente a decisão do prato a ser confeccionado,foi tomada ontem à noite ou hoje 

pela manhã!). Mas nem sempre foi, e em algumas circunstâncias ,é assim! 

Na pré história a vida era diferente, mas hoje... 

Fig 1 - Os caçadores-recolectores do deserto do Kalahari vivem uma existência nómada, caçando animais 

e apanhando raízes e frutos. 

Em 1900 havia cerca de 2 biliões de pessoas e não havia alimentos em 
quantidade suficiente para todos, hoje há cerca de 5 biliões e em termos de quantidade 
há o suficiente. 

Então porquê este desiquilíbrio? Porque se continua a ouvir nas notícias que há 
pessoas a morrer à fome? 

Como é que se conseguiu atingir uma produção tão grande? 
Como será possível garantir que todos tenham o mínimo necessário? 
Donde vem a nossa comida? 
Grande parte do que consumimos em nossas casas vem dos supermercados, no 

entanto todos sabemos que para que lá estejam à nossa disposição foi necessário que 
alguém os produzisse. 

Para termos a certeza que todos têm comida suficiente devemos perceber como 
podemos produzir mais. 
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Os produtores constituem a base das cadeias alimentares. Para nós, humanos, as 
plantas verdes são a fonte de toda a comida Tudo provém da fotossíntese, que é 
realizada nas plantas verdes que contêm um pigmento, clorofila, que capta a luz solar e 
promove a síntese dos hidratos de carbono e de oxigénio a partir da água e do dióxido 
de carbono segundo a seguinte reacção: 

Água + dióxido de carbono --> hidratos de carbono + oxigénio 

Será que se só comêssemos carne (dieta não saudável) os nossos alimentos não 
provinham das plantas? 

È claro que sim. As plantas verdes usam os produtos que sintetisam para crescer, 
enquanto nós cultivamos as plantas para a nossa alimentação e dos animais (que 
também comemos!). Quanto mais hidratos de carbono as plantas produzirem mais 
crescem e mais alimentos existem para todos. 

Então um dos processos de aumentar a quantidade de alimentos é aumentar a 
fotossíntese. Como se poderá fazer? 

1. Escolhendo as melhores plantas, pois dentro de cada espécie de plantas 
há variedades que são mais produtivas que outras; 

2. Fornecendo mais luz, pois sabemos que a luz é essencial à fotossíntese e 
tal pode ser conseguido, não nos campos pois em termos práticos é difícil 
mas nas estufas é bastante mais fácil; 

3. Escolher plantas com folhas de forma a captarem mais luz solar e que 
permitam o crescimento com maior proximidade umas das outras, o que 
aumenta a produtividade do terreno (folhas verticais estão nestas 
condições); 

Figura 2 - Campo de milho 
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4. Aumentando a temperatura, nas estufas, através do aquecimento, é 
possível produzir espécies fora da sua época; 

5. Fornecer mais água com bons sistemas de irrigação; 
6. Aumentar a quantidade de dióxido de carbono,o que nas estufas é 

relativamente fácil conseguir. 

Figura 3 - Estufa de paredes 

verticais 

Para conseguirmos uma melhor produção deveremos optimizar as condições, 

pois não basta aumentar a irrigação se a temperatura for baixa... 

Um factor muito importante para o crescimento das plantas é o solo, pois é aí 
onde as plantas vão captar os minerais que necessitam para o seu crescimento. Então 
para melhorarmos a produção das plantas também é necessário ter em conta este factor. 
Há compostos que fornecem os nutrientes essenciais ao crescimento das plantas como é 
o caso dos fosfatos, nitratos,etc. 

Os compostos com azoto são muito importantes para o crescimento das plantas; 
e apesar de haver muito azoto no ar as plantas não o conseguem fixar, exepção feita às 
plantas leguminosas que possuem bactérias que vivem nas suas raízes e sintetizam os 
nutrientes azotados a partir do azoto atmosférico, repondo assim o teor em compostos 
de azoto que tinham sido utilizados como nutrientes pelas várias culturas. A fertilização 
dos solos pode ser feita pela adição de restos de detritos animais e vegetais ou pelo 
sistema de rotação de culturas e repouso, plantando-se no ano após a cultura uma 
espécie leguminosa, como o trevo, por exemplo. 

Cedo o homem se apercebeu da vantagem de fertilização dos solos e é frequente 
utilizar adubos azotados naturais, como o guano (excremento das aves marinhas do 
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Peru) e o nitrato do Chile (NaN03), proveniente de minas chilenas. Mas, face às 
necessidades actuais de alimentos, é necessário recorrer à síntese artificial destes 
compostos. 

Face à crescente necessidade de síntese de compostos de azoto, em 1909 Fritz 

Haber, químico alemão, conseguiu sintetizar laboratorialmente 100 g de amoníaco 

(NH3) a partir de azoto atmosférico. 

A produção do amoníaco é feita com base na reacção: 
N2(g) + 3H2(g) 5 2NH3(g) 

Graças a esta descoberta foi-lhe atribuído em 1918 o Prémio 

Nobel da Química. 

Fig 4 - Fritz Haber (1868-1943) 

A produção de amoníaco à escala industrial só foi possível em 1913, quando o 
Engenheiro Químico Cari Bosch (funcionário da BASF alemã) e sua equipa, 
desenvolveram o processo industrial tendo entrado em funcionamento uma fábrica que 
produzia diariamente 30 toneladas de amoníaco por dia. A versão actual da produção do 
amoníaco envolve a utilização de um catalisador, geralmente é o ferro que é utilizado 
para acelerar a reacção sem se consumir nesta 

Em 1931 Cari Bosch recebeu o Prémio Nobel da Química pelo seu trabalho na 
invenção e desenvolvimento da tecnologia de alta pressão. O processo da síntese do 
amoníaco é hoje conhecido pelo processo de Haber-Bosch 

Fig 5 - Carl Bosch (1874- 1940) 
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Os trabalhos destes químicos tiveram implicações benéficas na melhoria da 
agricultura, pois o amoníaco pode ser posteriormente transformado em ácido nítrico 
(HNO3) e nitratos usados na preparação de adubos azotados. 

Para além da produção de alimentos, a sua conservação é e tem sido uma das 
principais preocupações do homem. Alguns dos métodos mais antigos passavam pela 
conservação da carne em sal, dos frutos transformados em compota ou cristalizados, 
etc. Hoje em dia, graças à evolução da técnica e da química, o homem desenvolveu 
processos que permitem uma longa conservação dos alimentos, como seja: por 
congelação, ultrapasteurização, embalagem em vácuo, por adição de conservantes, (que 
se revelam em muitos casos prejudiciais) etc, ou ainda pela combinação de mais que 
um destes processos, por forma a impedir que pelo contacto com o oxigénio do ar 
algumas das substâncias nutritivas dos alimentos sofram alteração das suas propriedades 
e/ou deterioração. 

A própria preparação dos alimentos envolve algumas regras. Na preparação das 

refeições e quando se pretende que a cozedura se efectue rapidamente, os alimentos são 

cortados em pedaços pequenos. 

Por vezes, durante a digestão (processo químico de transformação dos alimentos 
por forma a que seja possível a sua assimilação para a corrente sanguínea), sentimo-nos 
enfartados. Para aliviar o mal estar é frequente recorrermos a comprimidos à base de 
enzimas, que são proteínas globulares que têm a propriedade de acomodar em si as 
moléculas que vão reagir na posição adequada para que a transformação dos alimentos 
seja mais rápida. 

É possível verificar que a Química tem tido um contributo deveras importante 
para a melhoria das condições de vida do Homem. Compete a todos nós aproveitar e 
desenvolver de uma forma concertada todas as potencialidades colocadas à nossa 
disposição pelos Químicos. 
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ANEXO XI 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL - ESTUDO NO ENSINO BÁSICO 
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ESTUDO DOS FACTORES QUE AFECTAM A VELOCIDADE DAS 

REACÇÕES 

Introdução 

A natureza é extraordinária! Os seres vivos interactuam uns com os outros e com o meio 

ambiente (nem sempre da melhor forma, é verdade!). Grande parte dessas interacções são reacções 

químicas, como por exemplo a respiração em que se consome um dos produtos da fotossíntese que 

por sua vez consome produtos da respiração... 

As reacções químicas nos sistemas biológicos são por vezes difíceis de controlar, no 

entanto no laboratório a tarefa é mais fácil se se adoptarem os procedimentos correctos. A 

realidade dos laboratórios pode ser adaptada à produção industrial, adoptando as medidas que 

permitam, por exemplo, produzir mais rapidamente um determinado produto ou, o que acontece 

com frequência na indústria alimentar, retardar a deterioração dos alimentos. 

O ácido clorídrico em solução aquosa reage com o zinco. Esta evidência é verificada pela 

libertação de bolhas gasosas e pela diminuição da quantidade de zinco. Este gás se for recolhido 

verifica-se que arde e ouve-se em simultâneo um silvo característico - é o hidrogénio. Se no fim da 

reacção evaporarmos o solvente (água) observa-se a cristalização de um sólido - cloreto de zinco. 

A reacção pode ser traduzida pela seguinte equação: 

met (aq) + Zn (s) -> H2 (g) + ZnCt2 (aq) 

Para estudar alguns dos factores que podem variar a velocidade de reacção vamos utilizar 

esta reacção alterando algumas das condições do sistema reaccional e observar o tempo de reacção. 
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1a experiência 

Material necessário: 

• 2 tubos de ensaio 

• 2 balões de cores diferentes 

• proveta graduada 

• funil 

• esguicho 

• suporte de tubos de ensaio 

Reagentes: 

• solução aquosa de ácido clorídrico 

• zinco em aparas 

• água destilada 

Procedimento 

1. Marcar os tubos de ensaio com as letras A e B. 
2. Colocar em cada um dos tubos de ensaio uma apara de zinco (o mais idênticas possível). 
3. Medir com a proveta 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico. 
4. Transferir, com a ajuda do funil, o ácido para um dos balões. 
5. Ajustar a boca do balão à do tubo de ensaio A, com cuidado, de modo a não verter 

nenhum ácido sobre o zinco que está no tubo de ensaio. 

6. Colocar o tubo de ensaio no suporte de tubos de ensaio. 
7. Medir com a proveta 5 ml de água e 5 ml de solução aquosa de ácido clorídrico. 
8. Transferir esta mistura para o outro balão com a ajuda do funil. 
9. Ajustar a boca do balão à do tubo de ensaio B, com cuidado, de modo a não verter 

nenhum ácido sobre o zinco que está no tubo de ensaio. 
10. Colocar o tubo de ensaio no suporte de tubos de ensaio. 

11. Verter em simultâneo, com a ajuda de um colega, o conteúdo dos dois balões sobre as 
aparas de zinco. 

12. Registar as observações do que acontece dentro de cada um dos tubos de ensaio e qual o 
balão que enche mais rapidamente. 222 



2aexperiência 
Material necessário: 

• 2 tubos de ensaio 

• 2 balões de cores diferentes 

• proveta graduada 

• funil 

• esguicho 

• lamparina 

• tripé 

• suporte de tubos de ensaio 

Reagentes: 

• solução aquosa de ácido clorídrico 

• zinco em aparas 

Procedimento 

1. Aquecer cerca de 15 ml de solução aquosa de ácido clorídrico. 

2. Marcar os tubos de ensaio com as letras C e D. 

3. Colocar em cada um dos tubos de ensaio uma apara de zinco (o mais idênticas possível). 

4. Medir com a proveta 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico frio. 

5. Transferir, com a ajuda do funil, o ácido para um dos balões. 

6. Ajustar a boca do balão à do tubo de ensaio C, com cuidado, de modo a não verter nenhum 

ácido sobre o zinco que está no tubo de ensaio. 

7. Colocar o tubo de ensaio no suporte de tubos de ensaio. 

8. Medir com a proveta 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico quente. 

9. Transferir, com a ajuda do funil, o ácido para o outro balão. 

10. Ajustar a boca do balão à do tubo de ensaio D, com cuidado, de modo a não verter nenhum 

ácido sobre o zinco que está no tubo de ensaio. 

11. Colocar o tubo de ensaio no suporte de tubos de ensaio. 

12. Verter em simultâneo, com a ajuda de um colega, o conteúdo dos dois balões sobre as 

aparas de zinco. 

13. Registar as observações do que acontece dentro de cada um dos tubos de ensaio 
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3a experiência 

Material necesário: 

2 tubos de ensaio 

2 balões de cores diferentes 

proveta graduada 

funil 

esguicho 

suporte de tubos de nsaio 

balança 

Reagentes: 

• solução aquosa de ácido clorídrico 

• zinco em aparas 

• zinco em pó 

Procedimento 

1. Marcar os tubos de ensaio com as letras E e F. 
2. Pesar uma apara de zinco e introduzi-la no tubo E. 
3. Pesar uma massa igual de zinco em pó e transferi-la para o tubo de ensaio F. 
4. Medir com a proveta 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico. 
5. Transferir, com a ajuda do funil, o ácido para um dos balões. 
6. Ajustar a boca do balão à do tubo de ensaio E, com cuidado, de modo a não verter nenhum 

ácido sobre o zinco que está no tubo de ensaio. 

7. Colocar o tubo de ensaio no suporte de tubos de ensaio. 
8. Medir com a proveta 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico. 
9. Transferir, com a ajuda do funil, o ácido para o outro balão. 
10. Ajustar a boca do balão à do tubo de ensaio F, com cuidado, de modo a não verter nenhum 

ácido sobre o zinco que está no tubo de ensaio. 
11. Colocar o tubo de ensaio no suporte de tubos de ensaio. 
12. Verter em simultâneo, com a ajuda de um colega, o conteúdo dos dois balões sobre o zinco. 
13. Registar as observações do que acontece dentro de cada um dos tubos de ensaio 
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4a experiência 

Material necessário: 

• 2 tubos de ensaio 

• 2 balões de cores diferentes 

• proveta graduada 

• funil 

• esguicho 

• suporte de tubos de ensaio 

Reagentes: 

• solução aquosa de ácido clorídrico 

• solução aquosa de ácido sulfúrico 

• zinco em aparas 

Procedimento 

1. Marcar os tubos de ensaio com as letras G e H. 
2. Colocar em cada um dos tubos de ensaio uma apara de zinco (o mais idênticas 

possível). 
3. Medir com a proveta 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico. 
4. Transferir, com a ajuda do funil, o ácido para um dos balões. 
5. Ajustar a boca do balão à do tubo de ensaio G, com cuidado, de modo a não verter 

nenhum ácido sobre o zinco que está no tubo de ensaio. 
6. Colocar o tubo de ensaio no suporte de tubos de ensaio. 
7. Medir com a proveta 10 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico. 
8. Transferir, com a ajuda do funil, o ácido para o outro dos balões. 
9. Ajustar a boca do balão à do tubo de ensaio B, com cuidado, de modo a não verter 

nenhum ácido sobre o zinco que está no tubo de ensaio. 

10. Colocar o tubo de ensaio no suporte de tubos de ensaio. 
11. Verter em simultâneo, com a ajuda de um colega, o conteúdo dos dois balões sobre as 

aparas de zinco. 
12. Registar as observações do que acontece dentro de cada um dos tubos de 
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5a experiência 

Material necessário: 

• 3 tubos de ensaio 
• 2 balões de cores diferentes 
• proveta graduada 
• funil 
• esguicho 
• suporte de tubos de ensaio 

Reagentes: 

• solução aquosa de ácido clorídrico 
• zinco em aparas 
• cobre em aparas 

Procedimento 

1. Marcar os tubos de ensaio com as letras I e J. 
2. Colocar em cada um dos tubos de ensaio uma apara de zinco ( o mais idênticas possível) 
3. Colocar no tubo de ensaio umas aparas de cobre. 
4. Medir com a proveta 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico. 
5. Transferir, com a ajuda do funil, o ácido para um dos balões. 
6. Ajustar a boca do balão à do tubo de ensaio I, com cuidado, de modo a não verter nenhum 

ácido sobre o zinco que está no tubo de ensaio. 
7. Colocar o tubo de ensaio no suporte de tubos de ensaio. 
8. Medir com a proveta 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico. 
9. Transferir, com a ajuda do funil, o ácido para o outro balão. 
10. Ajustar a boca do balão à do tubo de ensaio J, com cuidado, de modo a não verter nenhum 

ácido sobre o zinco que está no tubo de ensaio. 
11. Colocar o tubo de ensaio no suporte de tubos de ensaio. 
12. Verter em simultâneo, com a ajuda de um colega, o conteúdo dos dois balões sobre as 

aparas de zinco. 
13. Registar as observações do que acontece dentro de cada um dos tubos de ensaio e qual o 

balão que enche mais rapidamente. 
14. Colocar uma apara de cobre num tubo de ensaio 
15. adicionar 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico 
16. Registar as observações. 



Observações e registo de resultados 
Observações: 

Registo de resultados: 

experiência 
2a ! 3a 

experiência j experiência 
4a || 5^ 

experiência experiência 

A B C D E F G H I J 

Mais rápido 

Mais lento 

Conclusões: 
Qual o factor que variou em cada uma das experiências? 
Ia experiência: A diferença entre os dois sistemas reaccionais é 

2a experiência: A diferença entre os dois sistemas reaccionais é 

3a experiência: A diferença entre os dois sistemas reaccionais é 

4a experiência: A diferença entre os dois sistemas reaccionais é 

5a experiência: A diferença entre os dois sistemas reaccionais é 

Com base nas diferenças encontradas indica quais os factores que afectam, e como, a 
velocidade da reacção entre o zinco e ácido clorídrico (utiliza a teoria cinético-corpuscular para 
explicar as influências a nível microscópico). 
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ANEXO XII 

PÓS-TESTE - ESTUDO NO ENSINO BÁSICO 
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Nome: n ° turma idade 

Este teste não tem por objectivo avaliar-te. No entanto o teu contributo para o estudo a 
que se destina só será completo se for respondido individualmente e deforma consciente 

Obrigada 
Parte I 

1- Uma reacção química é: 

I I A. A rapidez com que se formam novas substâncias 

I I B. A transformação dos reagentes nos produtos da reacção 

| | C. A transformação dos produtos da reacção nos reagentes 

l_J D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

2 - A velocidade de uma reacção química é: 

1 J A. A formação de novas substâncias 

L_J B. A rapidez com que se formam os produtos da reacção 

l_l C. A rapidez com que se formam os reagentes 

I I D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

3 - Uma reacção é rápida quando 

[ I A. Se consome calor 

[" | B. Os reagentes se consomem num curto intervalo de tempo 

I J C. Se produz calor 

I—i D. Todas as anteriores 

4 - Para que aconteça uma reacção química: 

I I A. Deve-se aumentar a temperatura do sistema 

I I B. Deve-se baixar a temperatura do sistema 

| C. As moléculas devem colidir de uma forma eficaz 

l_J D. Nenhuma das hipóteses anteriores 



5 - Aumentando a temperatura de um sistema em reacção: 

J | A. A reacção pára 

I I B. A velocidade da reacção mantém-se 

l_l C. A reacção ocorre mais lentamente 

1 I D. A reacção ocorre mais rapidamente 

6- Geralmente quando se aumenta a concentração dos reagentes de um sistema em reacção: 

l_l A. A reacção pára 

L J B. A velocidade da reacção mantém-se 

I I C. A reacção ocorre mais lentamente 

I I D. A reacção ocorre mais rapidamente 

7 -Os catalisadores são: 

L J A. Acessórios dos automóveis 

1 I B. Reagentes da reacção 

I I C. Substâncias utilizadas para variar a velocidade das reacções 

| | D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

8 - Quando no Verão se deixa o leite fora do frigorífico este estraga-se mais rapidamente que no 

Inverno. Tal facto deve-se: 

l_J A. Ao aumento da temperatura do leite 

I I B. Ás noites serem mais curtas 

1 I C. Ao aumento do número de moscas no ar 

|~~ | D. Nenhuma das hipóteses anteriores 
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9 - O pó da cortiça inflama-se (arde) facilmente enquanto uma rolha de cortiça não. Isto acontece 

porque: 

U A. A rolha é incombustível 

I I B. Há maior superfície de contacto com o ar 

I J C. O pó da cortiça é combustível 

| | D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

10 - Os gradeamentos de ferro expostos ao ar pintam-se: 

L-J A. Só para ficarem mais bonitos 

l_J B. Também para evitar o contacto com o ar 

[ I C. Para não se sujarem 

I I D. Nenhuma das hipóteses anteriores 

11 - A cor da carne picada altera-se mais rapidamente que a de uma porção igual de carne inteira 

à mesma temperatura, porque: 

S J A. Há maior contacto com o oxigénio do ar 

I I B. Aquece mais facilmente 

I I C. Há um aumento do número de moscas no ar 

| _ | D. Nenhuma das hipóteses anteriores 
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Parte II 

1 - Considera duas amostras, cada uma, com a massa de 5 g de palha de aço colocadas em 

ambientes diferentes. Uma (A) está numa campânula cheia de ar, a outra (B) numa campânula 

cheia de oxigénio. 

<2 

Assinala qual das amostras se degradará mais rapidamente: A 

B 

B 

oxigénio 

Justifica convenientemente a tua resposta. 
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2- O vinho quando exposto durante um certo tempo ao ar origina vinagre; o que de facto 

acontece é que um dos constituintes do vinho, o álcool etílico, reage com o oxigénio do ar 

originando ácido acético. 

Considera dois copos de vinho com a mesma quantidade de líquido, expostos ao ar, durante o 

mesmo tempo, um no entanto está imerso num banho de gelo (A). 

Assinala qual dos dois copos azedará (se transformará) em vinagre mais rapidamente. 

Justifica convenientemente a tua resposta. 
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ANEXO XIII 

F I C H A D E S I S T E M A T I Z A Ç Ã O D E C O N T E Ú D O S 
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ANEXO XIV 

FICHA DE APLICAÇÃO DE CONTEÚDOS 
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ESCOLA EB 2,3 de LEÇA D O BALIO 

Ficha de trabalho 8o ano 

Nome: n° Turma 

VELOCIDADE DAS REACÇÕES 

1 - Considera as seguintes transformações e classifica-as quanto à sua velocidade. 

A. Explosão de dinamite. 

B. Acender de um fósforo. 

C. Enferrujamento de uma grade de ferro. 

D. Formação de uma estalactite. 

E. Combustão do gás usado nas cozinhas. 

F. Formação do petróleo. 

2 - O zinco e o ferro reagem com o ácido clorídrico, formando-se os respectivos cloretos e 

libertando-se hidrogénio, de acordo com as seguintes equações químicas: 

> Zn (s) + 2 H « (aq) -> ZnC*2 (aq) + H2 (g) 

> Fe (s) + 2 KC£ (aq) -> FeCi2 (aq) + H2 (g) 

Fizeram-se reagir grânulos de zinco e de ferro com um ácido clorídrico de igual 

concentração e verificou-se que para produzir 50 m£ de hidrogénio em ambos os ensaios, 

foram necessários, respectivamente 8 e 10 minutos. 

2.1 - Calcula a velocidade média de produção de hidrogénio para as duas reacções. 

2.2 - Se utilizarmos ácido clorídrico mais concentrado, o tempo necessário à produção dos 

50 m£ de hidrogénio vai ser que o anterior porque 

o número de colisões eficazes. 

2.2 - Indica outros processos de aumentar a velocidade média de produção de hidrogénio. 

3 — Nos laboratórios é costume existirem mantas de algodão para "abafar" pequenos fogos 

que posssam ocorrer. 

3.1 - Explica porque razão o fogo se extingue quando "abafado" com a manta. 

3.2 - Por qu razão se usam mantas de algodão? 
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4 - Explica os seguintes acontecimentos tendo como base a teoria das colisões: 

A. As dispensas e as adegas são, normalmente, sítios frescos e escuros. 

B. Os alimentos frecos, normalmente, conservam-se nos frigoríficos. 

C. Para acender uma lareira usamos ramos pequenos. 

D. Na indústria alimentar é frequente o uso de inibidores. 

5 - Para dois tubos de ensaio A e B, transferiu-se, do mesmo frasco,igual volume de ácido 

clorídrico, tendo-se colocado em cada um dos tubos de ensaio pregos de ferro iguais. 

—-
B 

T-

Tendo em conta o esquema representado, indica, justificando em qual dos tubos de ensaio 

a reacção será mais rápida. 

6 - Realizou-se a reacção química entre o zinco e o ácido sulfúrico: 

Zn (s) + H2S04 (aq) -> H2(g) + ZnS04 (aq) 

Mediu-se o volume de hidrogénio formado e o tempo necessário para se formar, obtendo-

-se os valores indicados a seguir: 

Tempo / 

min 

Volume de 

H2 / cm3 

1 14 

2 20 

3 21 

4 22 

6.1 - Divide o volume de hidrogénio pelo tempo para obteres a velocidade da reacção 

química expressa em cm3 de hidrogénio por minuto. O que concluis a partir dos valores 

obtidos? 

6.2 . Como explicas que a velocidade vá diminuindo à medida que a reacção decorre? 

1 
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ANEXO XV 

TABELA DE VALORES CRÍTICOS DE t A VÁRIOS NÍVEIS DE PROBABILIDADE 
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Nível de significância 

gl 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01. 0.001 

1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.598 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.941 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.859 

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.405 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073 

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850 

21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.767 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725 

26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690 
28 1.313 1.701 2048 2.467 2.763 3.674 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646 

40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460 
120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373 

0 0 1.282 1.645 1.960 2.326 2.556 3.291 



A N E X O X V I - R E S P O S T A S À S Q U E S T Õ E S C O M P L E M E N T A R E S - E S T U D O N O 

ENSINO BÁSICO 

241 



Ia questão 

Turma experimental 

Aluno Opção justificação 

Al A A palha de aço degrada-se mais depressa com o ar porque o 

oxigénio ajuda a conservar, o ar não tem oxigénio. 

A2 A E provável que se degrade mais facilmente no ar. 

A3 B 0 oxigénio serve de reagente e acelera devido às colisões. 

A4 B 0 oxigénio degrada mais rapidamente porque tem um 

componente que degrada mais rapidamente. 

A5 B 0 oxigénio faz com que a palha de aço se degrade mais 

depressa pois tem substâncias que reagem com a palha de aço. 

A6 B Só tem oxigénio enquanto o ar tem oxigénio e outros. 

A7 B Em contacto com o oxigénio há um maior número de colisões 

eficazes e degrada mais rapidamente. 

A8 B No oxigénio há mais colisões eficazes, há um componente que 

degrada mais depressa. 

A9 B No oxigénio é mais rápido que no ar. 

AIO B 0 oxigénio é sempre reagente nas reacções químicas. 

A l i A Porque o ar tem tudo, poeiras, dióxido de carbono, etc., e no 

oxigénio, só tem oxigénio, não se altera tão rapidamente. 

A12 B 0 oxigénio oxida o aço, e apesar de no ar haver oxigénio é em 

menor concentração que na situação B. 

A13 B Oxida a palha de aço mais rapidamente porque há maior 

quantidade de oxigénio. 

A14 A 0 ar tem substâncias que colidem com o aço e o degradam 

mais rapidamente. 

A15 A Exposta ao ar degrada mais rapidamente. 



A16 B Na campânula com oxigénio degrada mais rapidamente 

porque colidem mais eficazmente, o oxigénio é mais completo 

que o ar. 

A17 A Na A além de oxigénio há dióxido de carbono e outras 
substâncias tóxicas e está mais poluído na B só há oxigénio. 

A18 B 0 oxigénio degrada mais facilmente pois apesar de na 

A também haver oxigénio está presente em maior quantidade 

na B e há mais colisões. 

A19 B 0 oxigénio degrada mais rapidamente. 

A20 A Está exposto ao ar e degrada mais rapidamente. 

A21 B 0 ferro em contacto com oxigénio dá ferrugem e na B há mais 

oxigénio. 



Turma de controlo 

Aluno Opção justificação 

A22 A Como no ar há mais constituintes, dióxido de carbono e outros, 

ganha ferrugem mais rapidamente. 

A23 B Porque está cheio de oxigénio. 

A24 A Com ar fica enferrujada com oxigénio não. 

A25 B A palha de aço fica enferrujada no oxigénio, ao ar não. 

A26 B Não justificou. 

All B Está em contacto com oxigénio, no A está em contacto com 
mais gases a concentração de oxigénio é maior em B. 

A28 B 0 oxigénio é catalisador. 

A29 A Não justificou. 

A30 B Está em contacto com o oxigénio. 

A31 A Está em contacto com o ar. 

A32 A Está em contacto com o ar. 

A33 NR Não justificou. 

A34 A Em contacto com o ar enferruja mais rapidamente. 

A3 5 A 0 ar tem mais gases ue o oxigénio que degradam mais. 

A3 6 B Só tem oxigénio e no A tem mais gases. 

A3 7 B 0 oxigénio é um dos factores da degradação da palha de aço, e 
como no B há maior concentração degrada mais rapidamente 
mas no ar tem oxigénio que degradava mas demorava mais 
tempo. 

A3 8 B Na B está em contacto só com oxigénio, na A tem outros gases. 

A3 9 A Porque em contacto com o ar deteriora-se mais rapidamente 
porque tem micróbios e outras coisas que vão deteriorar. 



2a questão 

Turma experimental 

Aluno Opção justificação 

Al B Porque o gelo conserva. 

A2 A está em contacto com o gelo que é água e assim transforma-se 
mais rapidamente. 

A3 B Está fora do gelo e aquece mais rapidamente, dando vinagre 

mais rapidamente. 
A4 B No A as colisões acontecem com menos frequência e a 

transformação é mais lenta, no B as colisões são mais eficazes. 

A5 B As colisões acontecem mais depressa e ao aumentar a 
temperatura a reacção acontece mais rapidamente. 

A6 B No A a temperatura não aumenta, azeda mais lentamente. 

A7 B 0 B está sujeito a temperaturas mais elevadas e os componentes 
do vinho degradam-se mais rapidamente. 

A8 B No B não há gelo e a temperatura mais alta facilita a 
transformação, há mais colisões eficazes e a decomposição é 
mais rápida. 

A9 B E como estar no frigorífico, apesar de estarem ambos em 
contacto com o ar o frio atrasa as colisões. 

AIO B A temperatura é maior. 

Al l B Apesar de estarem ambos expostos ao ar a temperatura é maior. 

A12 B Com o calor os átomos movimentam-se mais rapidamente e 
colidem uns com os outros dando outra variedade de átomos, 
com gelo a colisão é mais lenta. 

A13 B 0 A está imerso em gelo e quanto maior for a temperatura mais 
rapidamente ocorre a transformação porque a agitação das 
partículas é maior. 



A14 B 0 gelo faz com que demore mais tempo. 

A15 B Está exposto ao ar e ao calor que faz com que o vinho azede. 

A16 B No banho de gelo está congelado e assim o álcool evapora e o 

vinho transforma-se em vinagre. 

A17 B Como estão expostos ao ar os dois mas o B está exposto ao 
calor o vinho fica quente e azeda mais rapidamente. 

A18 B 0 A tem gelo e impede que aqueça, no B aquece e 

transforma-se mais rapidamente em vinagre pois os átomos 

movimentam-se mais rapidamente e por isso o vinho dá 

vinagre. 

A19 B 0 gelo abranda a reacção. 

A20 B Está exposto ao ar e ao calor e faz com que o vinho azede mais 
rapidamente. 

A21 B A temperatura é maior e as moléculas movimentam-se mais 
rapidamente. 



Turma de controlo 

Aluno Opção justificação 

A22 B A temperaturas baixas aguenta-se melhor que à temperatura 
ambiente. 

A23 B Porque o A está num banho gelado. 

A24 B Como o A está gelado não azedará tão rapidamente. 

A25 B Porque no gelo não azeda tão rapidamente. 

A26 B 0 B não tem gelo. 

A27 B Como a temperatura é maior reage mais rapidamente, quanto 
maior a temperatura maior o grau de agitação e por isso é mais 
rápido. 

A28 B 0 gelo faz com que a reacção seja mais lenta. 

A29 B Não justificou. 

A30 B 0 gelo não deixa aquecer. 

A31 A Está num banho de gelo. 

A32 A Porque está mais frio e quanto maior a temperatura maior a 
agitação das moléculas. 

A33 B Não justificou. 

A34 B Porque o B fica quente e o A está mais fresco e conserva mais. 

A3 5 B 0 A está mais conservado, o gelo deixa o vinho frio e não perde 
as suas substâncias. 

A36 B Estão ambos expostos ao ar mas o a está a ser conservado, o 
gelo conserva as coisas. 

A3 7 B 0 A está no gelo e é parecido como se estivesse no frigorífico. 

A3 8 B Temperatura no B é maior e quanto maior a temperatura maior 
o grau de agitação das moléculas e reage mais rapidamente. 

A39 B E como se estivesse no frigorífico, o gelo conserva. 
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