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Introdução 

Devido à crescente importância sobre a preservação 

da água e a sua deterioração no meio urbano, já 

que é uma necessidade humana e social, tendo 

usos na agricultura, saneamento básico e geração 

de energia, existe a necessidade da construção do 

pensamento crítico em relação ao seu uso e 

principalmente ao seu consumo. 

O presente trabalho teve como incentivo, além dos 

motivos apresentados anteriormente, a falta de 

saneamento básico nos arredores da escola 

conveniada ao projeto PIBID Química da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um dos 

focos foi a importância dada às outras disciplinas, 

não apenas a química, mas também a biologia, 

história e geografia. Os debates foram direcionados 

para que os alunos obtivessem as respostas de 

suas indagações sozinhos, e o professor não seja 

um mero transmissor do conhecimento. De acordo 

com Vygotsky(1996), "o professor-mediador 

desempenha o papel fundamental de promover a 

discussão entre e com os aprendizes que interagem 

uns com os outros, trocando informações, 

experiências e construindo determinado 

conhecimento." 

 Para tanto, este projeto foi dividido em etapas: 

pesquisa feita pelos alunos, debate sobre os 

resultados, coleta de água local, experimentos para 

verificar a qualidade da água, apresentação dos 

resultados. 

Resultados e Discussão 

Na primeira etapa, os alunos, de 2 turmas do 2° ano 

do ensino médio, totalizando 50, fizeram uma 

pesquisa sobre a importância da água no corpo 

humano, aspectos e curiosidades históricas, 

contaminação e principais doenças relacionadas ao 

seu consumo, assim como também sobre a gestão 

hídrica no país, para mais tarde pesquisar 

especificamente a geografia da região onde moram.  

Logo após, debateram sobre os resultados de suas 

pesquisas, e concluíram o porquê da região onde 

moram sofrer com enchentes constantes em 

períodos de chuva. Comentaram possíveis 

soluções, incluindo os impactos sociais que 

acarretariam. Como os alunos sabiam das etapas 

do projeto, foi também discutido onde seriam 

coletadas as amostrar de água que seriam 

analisadas.  

O próximo passo foi a coleta da água da região. 

Foram coletadas água de poços, encanada, dos rios 

próximos e da chuva. Todas foram submetidas aos 

mesmos testes de qualidade. 

Seguidamente, realizaram as seguintes análises: 

dureza (alto teor de certos minerais dissolvidos na 

água...), cloreto (indica contaminação fecal), pH 

(potencial corrosivo ou inscrustativo da água), ferro 

(problemas na cor, odor e no gosto), amônia (indica 

poluição recente), cloro (desinfetante, proveniente 

da água que foi tratada anteriormente) e oxigênio 

consumido (indica decomposição). 

A última etapa consistiu da discussão dos 

resultados, que foi dos mais diversos, desde a 

quase inexistência do cloro na água encanada à 

poluição da água nos poços, devido à proximidade 

com o rio, que também está muito poluído. 

Debateram as soluções que haviam proposto 

anteriormente e propuseram novas com base nos 

resultados da análise. 

Com a intenção de conscientizar a comunidade 

escolar em relação aos cuidados que se deve ter 

com a água consumida, os alunos elaboraram 

cartazes com as principais orientações de filtragem 

e desinfecção da água, bem como os cuidados com 

os encanamentos e caixas d’água. Ainda, 

expuseram os resultados das análises de qualidade 

da água mostrando os principais riscos para a saúde 

que estas acarretariam caso fossem consumidas 

sem tratamento. 

Conclusões 

Este projeto buscou mostrar a química no cotidiano 

do aluno, utilizando a abordagem CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente), e dessa forma 

constituiu-se uma metodologia eficaz uma vez que 

os alunos puderam compreender os aspectos 

químicos, físicos, biológicos e sociais que envolvem 

a água, e posteriormente utilizar essas informações 

como método de conscientizar a população. 
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