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Introdução 

A infusão da abordagem da química verde em 
atividades práticas pode ocorrer através da 
substituição de reagentes ou com a elaboração de 
novos experimentos que possibilitem a eliminação 
de substâncias perigosas. O molibdênio foi 
escolhido por ser um elemento que contrasta a 
toxicidade e reatividade dos compostos de cromo e 
por apresentar uma química aquosa rica em 
espécies redox que podem ser facilmente 
reversíveis. O interesse no desenvolvimento de 
experimentos simples com estes compostos tem 
sido motivado pela baixa toxicidade, possiblidade de 
uso de reagentes comuns em reações rápidas 
monitoradas por espectroscopia UV-Vis.  

Resultados e Discussão 

O aprendizado investigativo é uma das estratégias 
para ensino da química prática que favorece o 
desenvolvimento de habilidades metacognitivas

1
.  

A construção desse experimento ocorreu na 
disciplina de química dos elementos entre 2010-
2012, envolvendo quatro turmas (no total 
aproximadamente 120 alunos). Os testes foram 
realizados em grupos de 4-5 membros trabalhando 
em microescala, sendo que cada turma teve 
atividades reflexivas distintas sobre os quatro ciclos 
propostos pela turma 1. Os dados experimentais 
coletados em cada semestre foram revisados e 
adaptados para análise no FAST spec

TM 

(MICROLAB) em um projeto no contexto de 
iniciação científica. Este equipamento permite a 
coleta de dados em tempo real, pois possui um 
conjunto de LEDs, possibilitando a leitura simultânea 
de 16 comprimentos de onda. Os resultados desse 
projeto foram utilizados pela turma 4 (dados de um 
dos ciclos está na Tabela 1), que teve como 
atividades realizar os testes, interpretar os 
resultados, extrair conceitos e comparar as 
observações das turmas anteriores através de 
atividade criativas pós-laboratoriais e explorar as 
possíveis reações reversíveis envolvendo o 
molibdênio azul com o precipitado  fosfomolibdato 
de amônio.  Dois complexos com a estrutura 
descrita literatura, o heteropolioxomolibdato com 
estrutura de Keggin (amarelo e azul) e 
peroxomolibdato (amarelo), foram exemplos para os 
conceitos de ligação, estrutura e transições 
eletrônicas em compostos de coordenação

2
. O 

espectro da Figura 1 corresponde à solução ácida 

do molibdênio azul no tubo 2 da Tabela 1, após a 
diluição (1:10). 
Tabela 1. Condições experimentais para o ciclo 1. 

 
 
Figura 1. Perfil espectral para a solução do 
molibdênio azul no FAST spec

TM 

 

 

Conclusões 

A química das reações redox e ácido-base 
reversíveis do molibdato foi útil para a elaboração 
construtiva em equipe de um experimento com 
abordagem investigativa, usando reagentes simples, 
seguros em microescala e com reações que podem 
ser monitoradas com o espectrofotômetro FAST 
spec 

TM
. A participação dos alunos contribuiu para 

as atividades reflexivas pré & pós-laboratoriais 
envolvendo o repensar sobre atividades 
experimentais. 
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