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Este guia foi escrito para auxiliar você, professor(a) a
realizar uma abordagem para o estudo do biodiesel no
Ensino Médio, haja visto, que os próprios documentos
educacionais brasileiros, como os Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 2000) e a Base
Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018),
sugerem a abordagem dos temas biocombustíveis no
ensino de Ciências.  
Diante do consumo exagerado dos combustíveis
petrolados que vêm causando diversos problemas
socioambientais nos últimos séculos como por exemplo o
aquecimento global. E a chuva ácida, sugerimos a
necessidade de discutir essas questões no ambiente
escolar, pois a escola exerce uma função primordial na
sensibilização social quanto aos problemas atrelados ao
desenvolvimento científico e tecnológico. Além disso, um
dos papeis fundamentais da educação formar exercício
da cidadania, que possibilita promover nos educandos
conhecimento científico e tecnológico na perspectiva de
formar cidadãos críticos que saibam solucionar
problemas sociais em diversas áreas de conhecimento. 

APRESENTAÇÃO



Bombas atômicas, 
Aquecimento global, 
Poluição das águas,
Redução da biodiversidade,
Alterações de ecossistemas, 

 Por muitos anos a sociedade e o meio ambiente
vêm sofrendo as consequências atreladas aos
avanços científico-tecnológicos, como por exemplo,
desastres socioambientais causados por:

  Tudo isso ocorreu como fruto de uma concepção
clássica e tradicional  de promover a ciência e
tecnologia ao máximo, na busca de bem-estar
social. 

A ABORDAGEM CTS NO
ENSINO DE QUÍMICA

C A P Í T U L O  1
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 Segundo Santos e Mortimer (2002), a
abordagem Ciência Tecnologia e Sociedade
- CTS pode ser utilizada como proposta
educacional, pois permite promover a
compreensão por meio da inter-relação da
explicação científica e tecnológica, de
realizar planejamento tecnológico educativo,
solucionar problemas decorrentes aos
avanços científico-tecnológicos e sensibilizar
os alunos na tomada de decisão. Desta
forma, a abordagem CTS ganha destaque
tanto na área educacional como no
desenvolvimento da cidadania, por expor à
sociedade ao processo tecnocientífico e
defender a participação democrática na
sociedade (BAZZO, 2003). 

 

 Sendo assim, a abordagem CTS
aplicada na perspectiva educacional
permite ao professor desenvolver
estratégias que modelem os saberes e
criem projetos para que o aluno
estabeleça relação entre o conhecimento
científico e as problemáticas sociais, com
o objetivo de que os alunos tenham
condições intelectuais, emocionais e
contextuais para solucionar os problemas
(BAZZO, 2007).

06



07

  A figura 1 apresenta um esquema  com
a sequência de etapas elaborada por
Aikenhead. A partir dela, os autores
simboliza a sociedade como uma caixa,
a caixa central representa o uso da
tecnologia, o centro da figura é o
conhecimento científico e a seta
representa a sequência de etapas a ser
desenvolvida durante a abordagem CTS

  Uma das possibilidades de compreender a aplicação
da abordagem CTS no ensino das ciências é a partir da
sequência de etapas CTS desenvolvida por Aikenhead
(1994), composta por cinco etapas metodológicas, a
seguir: 

1.  Analisar problemas social ou/e ambiental; 
2. Busca por tecnologia para resolver o problema; 
3. Compreender cientificamente a tecnologia que
será utilizada; 
4. Utilizar a tecnologia; 
5. Tomar decisão sobre a problemática inicialmente
apresentada.

1.1 SEQUÊNCIA DE ETAPAS NA ABORDAGEM CTS

Figura 1: A sequência de etapas da abordagem CTS
Fonte: Autora ( adaptado de Aikenhead. 1994).

 



·Introdução de um problema social;
·Análise da tecnologia relacionada ao tema social;
·Estudo do conteúdo científico definido em função do
tema social e da tecnologia introduzida;
·Estudo da tecnologia correlata em função do
conteúdo apresentado;
·Discussão social original.  

Santos e Mortimer (2002) também estruturaram
essa sequência de etapas CTS com a proposta de
facilitar o desenvolvimento da sequência didática
com foco CTS.
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  A proposta de estruturação da sequência de etapas CTS
apresentada por Santos e Mortimer é fundamentada na teoria de
Aikenhead. Sendo assim, Podemos verificar que as propostas de
sequência de etapas apresentadas anteriormente apresentam
relevância para elaboração de uma estratégia de ensino de ciências
com enfoque CTS.  



  O ensino de Química na educação básica apresenta
grandes desafios para os professores, seja pela a
falta de recursos ou até mesmo escolher quais
estratégias metodológicas utilizar. Esses desafios e
dificuldades possibilita  prejudicar o ensino e
aprendizagem dos alunos. 
  Nesse contexto, as metodologias utilizadas pelos os
professores permitem contribuir positivamente ou
negativamente para  o ensino de Química, pois
segundo Bortalai e colaboradores (2015), o ensino
tradicional, voltado à transmissão do conhecimento,
possibilita minimizar o conhecimento adquirido pelos
alunos em seus ambientes extraescolares. Sendo
assim, a utilização de uma metodologia
desconectada da realidade do aluno fragiliza ainda
mais o ensino de Química na educação básica. No
entanto, a utilização da sequência didática pode ser
uma boa estratégia de abordagem para auxiliar os
trabalhos docentes, pois ela promove a participação
ativa do aluno na construção do  conhecimento. 

A UTILIZAÇÃO DA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
NO ENSINO DE
QUÍMICA

C A P Í T U L O  2
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A proposta da sequência didática (SD), aplicada
como estratégia para o ensino de Química, 
 possibilita promover um desempenho satisfatório
em integram os conteúdos químicos com a
vivência individual dos alunos e entre diversas
disciplinas, tornando-se um importante mecanismo
de socialização dos conhecimentos científicos na
comunidade escolar (GUIMARÃES; GIORDAN, 2013).



  A sequência didática (SD) como estratégia educacional surgiu entre as
décadas 70 e 80, na perspectiva de buscar adicionar as pesquisas as
concepções dos alunos e o conhecimento científico apresentados nas escolas
(MÉHEUT, 2005). A partir dessa perspectiva, a estrutura conceitual da
sequência didática foi desenvolvida com objetivo de facilitar a sua
elaboração, aplicação e avaliação. Portanto, esse objetivo pode ser
alcançado por meio de uma sequência de aulas planejadas, com a finalidade
de alcançar os resultados esperados na pesquisa didática (PAIS, 2002).

Na estrutura da sequência didática idealizada por Méheut (2005)
destaca-se a existência de quatro elementos: conhecimento
científico, mundo material, aluno e professor. Esses elementos se
relacionam formando dois eixos classificados como dimensão
epistemológica, em que a proposta didática se relaciona o
conhecimento científico e mundo material, e dimensão
pedagógica, que possibilita desenvolver a interação entre alunos
e professor, como mostra a figura 2.  
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2.1 A ESTRUTURA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Figura 2: Losango didático de Méheut
Fonte: Silva, Alves e Simões Neto, 2018 (adaptado de Méheut, 2005).



  De acordo com a figura 2 os eixos vertical e horizontal
representam respectivamente as dimensões
epistemológica e pedagógica na SD. O eixo de dimensão
epistemológica podemos relacionar o conhecimento
científico com o mundo material por meio de processos
de elaboração, métodos e validação de conhecimento. O
eixo de dimensão pedagógica caracteriza o papel do
professor, as interações entre o professor e os alunos e
entre os próprios alunos. Portanto, essas dimensões
devem ser abordadas na SD com uma concepção
construtivista integrada, pois tanto os conhecimentos
científicos desenvolvidos em sala como o sujeito que
participam do processo são importantes na aplicação da
SD.
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A QUÍMICA DO BIODIESEL E SUA
POLÍTICA DE PRODUÇÃO DO BRASIL
 A principal energia consumida nos últimos anos pela
sociedade é derivada de combustíveis fósseis não
renováveis, como carvão, petróleo e gás. No entanto,
esses combustíveis são os maiores poluidores
atmosféricos atualmente registrados, pois a queima
desse combustível emite grande quantidade de dióxido
de carbono na atmosfera. 
  Existem diversas fontes de energia renováveis que são
pouco utilizadas pela sociedade e que causam menos
impactos ambientais, quando comparada com as
energias de origem fóssil, não renováveis. As biomassas
vêm ganhando destaque mundial nos últimos anos, pois
além de ser uma dessas fontes energias renováveis elas
podem representar 20% na energia consumida no final
do século XXI (GOLDEMBER, 2009). 

Diante dessa perspectiva promissora para o futuro dos

biocombustíveis, o interesse na sua produção varia de um

país para outro, pois existem algumas razões pelos quais

alguns países são mais motivados a produzir os

biocombustíveis. Algumas delas são as diminuições da

dependência do comércio externo de petróleo, a diminuição

das emissões de poluentes veiculares, que causam danos

socioambientais, e o controle das concentrações dos Gases

do Efeito Estufa (GEE) na atmosfera. Essas são as principais

razões para que alguns países importadores e dependentes

dos combustíveis derivados de petróleo buscassem produzir

combustíveis alternativos que substituíssem parcial ou

totalmente os insumos fósseis (LEITE; LEAL, 2007).

Capítulo 3
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 No Brasil a tentativa de produzir o biodiesel ocorreu
mediante Plano de Produção de Óleos Vegetais para
Fins Energéticos (PRO-ÓLEO), elaborado pela Comissão
Nacional de Energia, por meio da resolução 007, de
outubro 1980. No entanto, como o preço do petróleo
estava baixo e não era interessante para os países
produzirem biocombustíveis, o programa (PRO-ÓLEO)
desenvolvido no Brasil foi fracassado (LEITE; LEAL, 2007).

  Em 1992 foi realizado, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações
Unidas Sobre o Meio Ambiente para aprovar importantes documentos
referentes às mudanças climáticas. Um deles foi Convenção Quadro
das Nações Unidas. Segundo Amado (2011), essa Convenção
apresentou diversos objetivos específicos, sendo um deles a
estabilização da concentração de GEE na atmosfera em um nível que
possa evitar uma interferência perigosa no sistema climático.

 O Brasil apresenta grandes potencialidades em cultivar diversos
tipos óleos vegetais, como por exemplo a soja, milho, amendoim,
algodão, babaçu, palma. Porém, atualmente a soja é a oleaginosa que
representa cerca de 90% da produção total de óleo vegetal no Brasil.
Essa representatividade está associada à geografia do território
brasileiro, ao clima, ao grande teor de óleo presente na semente da
soja e ao desenvolvimento tecnológico na produção de soja em
grande escala (FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005). Diante isso, a soja
passou a ser a principal matéria-prima para produção do biodiesel,
pois os agricultores dominam o cultivo e a extração do óleo de soja. 
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 A partir de 2004 o Brasil oficializou o Programa Nacional

de Produção de Biodiesel (PNPB) regulamentado pela Lei

11.097 de 2005, permitindo adicionar alíquotas de 2% do

biodiesel no petrodiesel, com a nomenclatura B2, para ser

comercializados nos postos de combustíveis brasileiros.

Além disso, esse regulamento permitia um aumento

progressivo dessa alíquota de biodiesel a partir de 2008,

conforme mostra a figura 3: 

 A figura 3 mostra que após a lei 11.097, de 2005, a produção do biodiesel no
Brasil vem crescendo a cada ano, em consequência da exigência do aumento
porcentual do biodiesel na mistura do diesel. Portanto, a perspectiva do Brasil é
produzir cerca de 10 bilhões de litros de biodiesel entre 2018 e 2023. Diante disso,
percebe-se que a produção do biodiesel no Brasil é algo promissor para os
próximos anos.
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Figura 3: Consumo de biodiesel no Brasil
Fonte: EMBRAPA



No ciclo de produção do biodiesel é observada a

redução dos gases poluentes na etapa de plantio

dessas oleaginosas, como pode ser observado na

figura 4, que apresenta o seu ciclo de funcionamento,

ao se usar óleo vegetais in natura ou reciclado. 

 3.1 A QUÍMICA DO BIODIESEL E SEU CICLO DE FUNCIONAMENTO
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Figura 4: Ciclo de Funcionamento – Cadeia do Biodiesel
Fonte: Planta Bio

  O ciclo de funcionamento do biodiesel ocorre desde a extração
dos óleos vegetais ou gorduras animais até a produção do
biocombustível, a partir da reação de transesterificação transformar
os triglicerídeos em ésteres de ácidos graxos (biodiesel).



  Durante a reação é necessário a presenta de catalisadores, no entanto há
atualmente diversos tipos de catalisadores, quanto à natureza física existem o
homogêneo ou heterogêneo, e quanto à natureza química existem os alcalinos,
ácidos ou enzimáticos. Dentre entre essas opções, os mais comumente usados
são os homogêneos alcalinos, como os alcóxidos provenientes dos hidróxidos de
sódio ou potássio, por possuírem baixo custo comercial e promoverem um bom
rendimento reacional (LÔBO; FERREIRA, 2009). 

 Os óleos vegetais extraídos das plantas
oleaginosas e gorduras animais são
formados quimicamente por ácidos graxos
livres ou combinados (derivados),
substâncias extremamente importantes
para a produção do biodiesel. 

  Dessa forma, 90% dos óleos vegetais e
gorduras animais são constituídos ácidos
graxos de triaglicerídeos  que participam da
reação de transesterificação na produção do
biodiesel.
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Figura 5: Reação de transesterificação de triglicerídeos
Fonte: Lôbo e Ferreira (2009)

 Na reação de transesterificação
apresentada na figura 5, o álcool
é um reagente importante, e os
mais comumente utilizados nessa
reação são metanol ou etanol,
porém, que apresentam
diferença entre eles é o tempo
de realização da síntese e o
produto final.



UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
PARA O ENSINO MÉDIO
USANDO O TEMA BIODIESEL
COM BASE NA ABORDAGEM
CTS
 Neste momento iremos apresentar a sequência didática com
o objetivo de auxiliar você, professor, a realizar a abordagem
CTS no estudo do biodiesel para alunos do Ensino Médio. Para
isso, vamos apresentar as etapas metodológicas que estão
presentes na SD e em seguida, os planejamentos e recursos
didáticos. 
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 A proposta dessa SD é realizar uma abordagem CTS com o
tema biodiesel para alunos para alunos do 3° ano do Ensino
Médio, com o foco em realizar uma análise a partir das
consequências socioambientais dos combustíveis não
renováveis, apresentar conteúdos químicos como efeito estufa,
concentração do biodiesel no óleo diesel, nomenclaturas e
propriedades físico-químicas das funções orgânicas oxigenadas,  
álcoois e ésteres, e reação de transesterificação, conteúdos
esses que são relevantes no currículo escolar do Ensino Médio
de Química, e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos
documentos oficiais brasileiros

17

Capítulo 4



  Neste primeiro momento da SD será apresentado aos alunos dois 
 vídeos (recursos didáticos), na perspectiva de analisar as
problemáticas socioambientais atreladas aos combustíveis fósseis e
promover  uma discussão a partir das principias causas e soluções.
Além disso, esta fase apresenta o potencial de despertar interesse
e curiosidade nos alunos sobre o tema do biodiesel, a partir de
formulação hipóteses para solucionar as problemáticas 
 apresentadas.

  Além disso, será apresentado simulador eletrônico com perspectiva
de facilitar a aprendizagem dos alunos a partir dos conhecimentos
químicos de geometrias moleculares dos gases do efeito estufa, o
efeito estufa, e emissão e retenção de energia térmica ao meio
ambiente. 
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  Para facilitar a compreensão da SD elaboramos resumidamente um organograma
(figura 6) que permite visualizar os momentos didáticos desta sequência.

Figura 6: Resumo da sequência didática com a abordagem CTS
Fonte: Autora 

4.1 ETAPA I: APRESENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL



  A avaliação nesta etapa da sequência didática ocorrerá a partir da
análise que o professor irá realizar durante as discussões dos alunos 
 para solucionar a problemática socioambiental. 

4.1.1 PLANEJAMENTO DA  ETAPA I

Quadro 1: Planejamento da I etapa da SD com abordagem CTS
Fonte: autora
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No quadro 1 a seguir apresentamos o planejamento da I etapa da SD.



O primeiro vídeo apresentado tem a
proposta de verificar importância e a
necessidade do recurso energético no
desenvolvimento econômico e social

Fonte: https://www.youtube.com/watch?
v=b7SAnvGiy_o Figura 7: Consumo de combustíveis

4.1.2 RECURSOS DIDÁTICOS DA ETAPA I

O segundo vídeo apresentado irá permitir
abordar as causas e consequências do
aumento da temperatura no planeta. 

Figura 8: Aquecimento global e suas consequências

Fonte: https://www.youtube.com/watch?
v=Ul250RVtMrs

Apresentação do segundo vídeo

O simulador eletrônico “o efeito estufa” é
formado por ilustrações de conteúdos
químicos que apresenta perspectivas de
explorar conceitos macroscópicos para a
compreensão do micro do efeito estufa.

Simulador eletrônico

Figura 9: Simulador eletrônico de efeito estufa

Fonte:
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulati
on/greenhouse
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Apresentação do primeiro vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=b7SAnvGiy_o
https://www.youtube.com/watch?v=Ul250RVtMrs
https://www.youtube.com/watch?v=Ul250RVtMrs


  Neste segundo momento da SD serão apresentados os

aspectos científicos e tecnológicos, com a proposta de

compreender a importância do conhecimento tecnológico,

para solucionar possíveis problemáticas socioambientais, e

posteriormente o conhecimento científico na perspectiva de

compreender quimicamente o biodiesel.

  Inicialmente, serão introduzidos os aspectos tecnológicos do

biodiesel, na perspectiva dos alunos compreenderem a

importância do biodiesel como um combustível renovável, que

apresenta potencialidades energéticas de substituir

parcialmente ou totalmente o óleo diesel e possibilitar reduzir

as consequências socioambientais causados pela combustão

dos combustíveis petrolados. 

  Em seguida, será desenvolvida uma aula expositiva sobre os

conteúdos químicos atrelados ao biodiesel com o objetivo dos

alunos compreenderem quais as principais substâncias

presentes nesse processo de síntese do biodiesel. Serão

abordados os conceitos químicos de funções orgânicas

(álcoois, ácido carboxílico e ésteres), nomenclaturas,

propriedades químicas e físicas dessas funções, óleos e a

reação de transesterificação. 
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4.2 ETAPA II: INTRODUÇÃO AOS ASPECTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS

  No início do momento será apresentado um vídeo, que

abordará temas como a tecnologia do biodiesel, a síntese no

Brasil e o ciclo de funcionamento. 



O vídeo apresentado irá possibilitar aos

alunos constatarem a representatividade

econômica do biodiesel e as políticas de

produção do biodiesel implantadas no Brasil. 

4.2.1 PLANEJAMENTO DA ETAPA II

Quadro 2: Planejamento da II etapa da SD com abordagem CTS
Fonte: autora

4.2.2 RECURSOS DIDÁTICOS DA ETAPA II

Apresentação do vídeo

22Figura 10: A energia do Brasil.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?

v=Fz35RujfWNA

No quadro 2 apresentamos o planejamento da II etapa da SD.

https://www.youtube.com/watch?v=Fz35RujfWNA


4.3 ETAPA III: INTRODUÇÃO AOS ASPECTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS

  A terceira etapa desta sequência didática, continuação da

seção anterior, e apresenta o objetivo de avaliar o conhecimento

científico dos alunos relacionado às funções orgânicas,

nomenclatura e propriedades físicas e químicas. Durante a aula

será realizada a aplicação do jogo orgânico. 

4.3.1 PLANEJAMENTO DA ETAPA III 
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Quadro 3: Planejamento da III etapa da SD com abordagem CTS
Fonte: autora

No quadro 3 apresentamos o planejamento da III etapa da SD.



O jogo consiste na participação de dois alunos, sob a orientação do professor, no

qual eles irão responder perguntas aleatórias, usando a roleta, porém cada

pergunta seja respondida corretamente  o aluno avança uma casa do tabuleiro.

Vence o jogador que conseguir chegar ao final primeiro. 

A primeira rodada corresponde à coloração é o azul, que contém

informações do quantitativo de carbonos da cadeia principal; 

A segunda rodada corresponde à coloração vermelha, em que são

apresentados ao aluno os possíveis grupos que serão ligados ao

carbono da cadeia principal; 

4.3.2 RECURSOS DIDÁTICOS DA ETAPA III 
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Jogo Orgânico 

Este jogo elaborado pela autora tem a proposta de desafiar os alunos na

elaboração das estruturas e nomenclaturas dos compostos orgânicos.

Apresentação do Jogo:

A roleta apresenta quatro colorações com informações diferentes sobre a

estrutura orgânica.

Figura 11: Roleta orgânica e tabuleiro
Fonte: autora



 A terceira rodada corresponde à coloração verde. Nela o aluno irá

identificar o grupo funcional a partir das dicas contidas nas cartas

sobre algumas propriedades; 

A quarta rodada corresponde à coloração amarela e possibilita o

aluno adicionar ligações simples ou múltiplas nos carbonos da

cadeira principal.
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Na figura 13, a seguir, apresentamos as cartas do jogo que os participantes irão

utilizar no momento da terceira jogada.

O tabuleiro do jogo contém 11 casas e cada acerto dos participantes 

 corresponde a andar pelas casas do tabuleiro de acordo com as

recomendações das regras.

Figura 12: tabuleiro
Fonte: autora
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Regras do Jogo

Figura 13: Cartas do Jogo Orgânico
Fonte: autora
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4.4 ATIVIDADE ELETIVA: CORRELAÇÃO DOS ASPECTOS CIENTÍFICOS E
TECNOLÓGICOS 
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  Esta atividade eletiva tem a proposta de promover conhecimento

científico e tecnológico atrelada a síntese do biodiesel, de modo que

os alunos possam realizar esta prática experimental utilizando

equipamentos de utilidade domésticas e reagentes de baixo custo e

fácil aquisição, porém se a escola não houver laboratório esta

atividade eletiva poderá se suprimida.

  Durante a aula, os alunos deverão formar grupos de cinco pessoas e

em seguida,  receber material didático contendo informações dos

procedimentos metodológicos para a síntese do biodiesel. Após o

término da síntese os alunos deverão responder três questões

presentes no material didático. Esta aula tem a proposta de retomar

ao tema Tecnologia do biodiesel utilizando o conhecimento científico,

proposto na sequência de etapas CTS.



Atividade experimental: Síntese de biodiesel

Introdução:

O biodiesel é um combustível renovável produzido a partir de triglicerídeos

oriundos de óleos ou gorduras vegetais e animais, tanto in natura como

residuais, que atendas as especificações na Agência Nacional do Petróleo

(ANP). Esses triglicerídeos reagem com o álcool primário (metanol ou etanol)

para produzir moléculas de ésteres de ácido graxos (biodiesel) e a glicerina

(ANP; 2020). Essa reação de síntese do biodiesel é denominada de

transesterificação, como mostra a figura a seguir:

Quadro 4: Planejamento da atividade eletiva da SD com abordagem CTS
Fonte: autora

4.4.1 PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE ELETIVA

No quadro 4 apresentamos o planejamento da atividade eletiva da SD.

4.4.2 RECURSOS DIDÁTICOS DA ATIVIDADE ELETIVA
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Esse biocombustível apresenta diversas vantagens socioambientais, pois ao
substituir parcialmente e/ou totalmente o diesel de petróleo promove a redução
de emissão de gases poluentes a atmosfera como de dióxido de carbono
(CO2), responsável pelo aumento do efeito estufa e compostos sulfurados, que
são causadores da chuva ácida (LAVIOLA; MENEZES; LOUSADA; 2019), 
A proposta de síntese do biodiesel que será realizada neste experimento
apresenta o objetivo de promover o conhecimento científico nas escolas de
Ensino Médio a partir de uma escala de bancada. Por isso, esta prática
experimental substituiu os equipamentos sofisticados de laboratórios por
equipamentos de utilidades domésticas. Por fim, esta prática experimental foi
elaborada a partir ideias apresentada por Bejan et al. (2015) e adaptada para
atender nas necessidades das escolas de Ensino Médio. 

Reagentes:

- Etanol (C2H5OH) P.A;                                   - Hidróxido de potássio (KOH) P.A;
- Óleo de fritura;

Materiais:

- Liquidificador;                                                       - Proveta de 10 mL;
- Proveta de 5 mL;                                                   - Balança; 
- Béquer 10 mL;                                                        - Funil de separação 250 mL;

Figura 14: Reação de transesterificação de triglicerídeos
Fonte: Lôbo e Ferreira (2009)
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Procedimento Experimental:

Preparação do catalisador etóxido de potássio:

01. Em uma proveta meça 40 mL de etanol (99,5%);
02. Com auxílio de uma balança analítica, pese 1,0 g de hidróxido de potássio
(KOH) em um béquer (CUIDADO: O hidróxido de potássio é uma substância
corrosiva e pode causar queimaduras);
03. Transfira KOH pesado para o liquidificador;
04. Transfira aos poucos o etanol da proveta para o béquer para arrastar o KOH
que ficou impregnado nele, e em seguida transfira essa mistura para o
liquidificador e agite por certa de 2 minutos.

Síntese do biodiesel:

05. Meça em uma proveta 50 mL de óleo de fritura e anote o volume pesado.
Transfira para o liquidificador que contém a solução de etóxido de potássio e
agite por mais 20 minutos;

Extração do biodiesel:

08. Após a agitação, transfira a mistura para o funil de separação;
09. Em uma proveta de 10 mL meça 5 mL de glicerina e adicione no funil de
separação, para facilitar a separação do biodiesel;
10. Aguarde em repouso por aproximadamente 5 minutos, até observar a
formação de duas fases. 
11. Extraia a fase mais densa (glicerina) utilizando uma proveta e meça o volume
dessa glicerina. Por fim, transfira a fase menos densa para outra proveta e
meça o volume, para calcular o rendimento da síntese do biodiesel (v/v).

Questionários:

01. Na reação de transesterificação utilizada na síntese do biodiesel, o etóxido

de potássio apresenta qual função durante reação? Ele pode ser 100%

recuperado após a reação? Justifique a sua resposta:
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02. ENEM – 2017 (modificada) O biodiesel é um biocombustível produzido a

partir de fonte renováveis e apresenta potencialidades energéticas de substituir

parcialmente o combustível óleo diesel. A fórmula estrutural da molécula do

biodiesel apresenta qual função orgânica?

03. ENEM – 2014 (modificada) O biodiesel é formado por uma mistura de ésteres

derivados de ácidos graxos, presentes em óleos vegetais ou gorduras animais.

Esse biocombustível apresenta propriedade que variam com a composição do

óleo vegetal ou gordura animal utilizado na sua produção como, por exemplo, o

teor de ésteres saturados que permite maior estabilidade exposto a oxidação, o

que resulta um aumento da vida útil do biocombustível. A figura abaixo informa

o teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas. 

 

Qual fonte oleaginosa permite produzir um biodiesel de maior resistência à

oxidação?

4.5 ETAPA IV: RETOMADA DA QUESTÃO SOCIAL

 A última etapa da sequência didática possibilita retomar as
problemáticas socioambientais atreladas aos combustíveis não
renováveis, com a proposta de analisar e tomar decisões de modo
participativo para solucionar essas questões, apresentadas no início
da aula.

  Durante a aula, os alunos irão formar grupos de até quatro pessoas
para responder os problemas abertos, relacionados às causas e
consequências do aumento da temperatura do Recife e da possível
escassez de óleo diesel no Brasil.
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4.5.1 PLANEJAMENTO DA ETAPA IV

Quadro 4: Planejamento da IV etapa da SD com abordagem CTS
Fonte: autora

No quadro 4 apresentamos o planejamento da VI etapa da SD.

  Em seguida, os alunos irão se reunir para discutir possíveis soluções
para esses problemas e elaborar um infográfico informando as
possíveis soluções para os problemas. Após esse momento, cada
grupo terá 5 minutos para apresentar o infográfico de cada equipe. 



Problemas abertos:

1° Problema:

O Recife vem sofrendo com o aumento da temperatura nos últimos anos.
Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), Recife registrou
em janeiro de 2020, temperatura máxima de 34°C e a expectativa da
temperatura média no mês é três graus a menos. Os meteorologistas
mediram a temperatura na Avenida Conde da Boa Vista às 14hs e
observaram que na sombra o termômetro média 31,5°C. Porém, no sol e com
a presença de vento foram registrados 34°C. Próximo ao asfalto a
temperatura é mais elevada, no entanto, no parque 13 de maio, um resquício
verde no Centro da cidade, a temperatura era um pouco menor 30,5 °C. Eles
afirmam que a cidade está sendo afetada pelo o aquecimento global. Diante
de toda essa situação no centro do Recife, quais medidas seriam eficazes
para minimizar essa problemática socioambiental no Recife, tendo em vista a
necessidade de transporte veicular, público e privado, intenso no centro
cidade?

2° Problema:

Os fazendeiros no Rio Verde, sudoeste de Goiás, estão sofrendo para realizar
as colheitas, pois as colheitadeiras estão sem combustíveis (óleo diesel).
Segundo os fazendeiros da região, os postos de combustíveis de Goiás estão
de mangueiras vazias. Eles também relataram que óleo diesel também virou
produto raro em outras cidades do estado, como Anápolis e Porangatu. Os
caminhoneiros relataram as consequências na espera do óleo diesel nos
postos, pois segundo eles não conseguem fazer compromisso para viajar.
Embora essa situação tenha sido resolvida após 12 dias, quais as medidas
políticas que o governo brasileiro poderia ter tomada caso ocorresse uma
drástica redução na produção de óleo diesel durante alguns meses e não
pudesse importar esse combustível fóssil de outros países?

4.5.2 RECURSOS DIDÁTICOS DA ETAPA IV
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3° Problema:

Nos últimos anos os preços do petróleo subiram sensivelmente, passando do
patamar de US$ 20-30 por barril para um novo patamar entre US$ 50-70 por
barril. As instabilidades políticas e sociais nas regiões produtoras e a
convicção de que o pico de produção será atingido nos próximos dez ou vinte
anos estão mantendo a volatilidade dos preços desse insumo estratégico
(LEITE; LEAL 2007). Diante dessa perspectiva política e econômica, que
alternativa tecnológica os países consumidores poderiam desenvolver para
solucionar essa dependência do consumo de derivado de petróleo e
estabilizar a variação do preço do barril? 
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