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Introdução

Questões relacionadas à “Química e ao Meio 
Ambiente” são consideradas importantes para uma 
participação ativa na sociedade atual onde os saberes 
deverão ser tratados de forma inter-relacionada e 
contextualizados envolvendo os alunos em um processo 
ativo de construção do seu próprio conhecimento de 
forma reflexiva para que desta forma possa contribuir 
para tomada de decisões. A conservação de ambientes 
aquáticos é um problema de interesse mundial, o 
descaso e a falta de conhecimento adequado têm 
contribuído para a precariedade na disponibilidade de 
água no Brasil. O órgão responsável pela política
nacional do meio ambiente é o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA). Ele estabelece normas e
critérios para o controle e à manutenção da qualidade 
do meio ambiente, principalmente dos recursos 
hídricos. Os parâmetros físico-químicos relacionados à 
água salgada são avaliados através de investigações da 
sua cor, turvação, temperatura, salinidade, dureza e 
alcalinidade. De acordo com a Resolução do 
CONAMA 20/86 a temperatura deve variar de 29 a 35, 
salinidade de 0,5 a 30% e pH na faixa de 6,5 a 8,5.

A avaliação da qualidade da água através de 
experiências vivenciadas pelos alunos e professores 
pode ser utilizada para a construção do conhecimento 
visando à compreensão e caracterização de águas 

salobras, podendo ser utilizado pelo professor de 
Química no Ensino Médio como tema estruturador da 
“Química e hidrosfera” de acordo com a proposta 
apresentada nas Orientações Educacionais 
Complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio, “PCN +” [1]. 

A utilização de recursos alternativos e de 
baixo custo como recursos didáticos permitem ao 
estudante envolver-se de modo interativo em 
discussões teóricas e práticas sobre situações reais e 
facilita a produção de interpretações explicativas 
intermediadas pelos professores de Química, física e 
Biologia.

O ensino de química não pode ficar centrado 
na monologia das classificações, das memorizações, 
das conceituações dogmáticas ou na monologia dos 
experimentos que apenas fascinam, e sim uma busca de 
aspectos conceituais fundamentais que permitam a 
compreensão da constituição, propriedades e 
transformações de materiais e suas implicações sociais 
abordando a forma como são produzidas e utilizadas 
[2]. Nessa perspectiva o professor precisa ter uma 
postura política, na qual necessitará formar um cidadão 
consciente e responsável na tomada de suas decisões, 
para que esses alunos insiram-se em seu mundo de 
forma mais autônoma e mais crítica, podendo visualizar 
diferentes possibilidades de solução para um 
determinado problema e a partir do conhecimento 



desenvolvido na escola, ser capaz de optar pela melhor 
solução para resolver problemas, sem esquecer a sua 
realidade social [3]. O objetivo deste trabalho foi 
desenvolver um sistema com materiais alternativos e/ou 
de baixo custo para caracterizar a composição salina 
encontrada em piscinas naturais da praia de Gaibú-
Ipojuca/PE, com estratégia para o Ensino de Química, 
podendo ser utilizado em escolas e oficinas educativas.

Material e métodos

      A praia de Gaibú está localizada a 47 km do 
Recife, de acordo com as coordenadas geográficas são 
8°17’15"S e 35°02’00"W com altitude de 30m. Clima 
tropical úmido com temperatura média anual de 25°C e 
a umidade relativa do ar é de 75,3%.

Essa aula de campo como atividade didático-
pedagógica na disciplina de Metodologia do Ensino de 
Química foi realizada com os alunos do curso de 
Licenciatura em Química turma LQ3 ( junho/2009) e a 
turma LQ1 (setembro/2009). As escolhas das datas 
foram de acordo a maré baixa, apresentados nas tábuas 
de marés, tendo como referência o Porto de Suape-PE

Ambas as turmas, para a coleta dos dados 
foram dividas em grupos, onde cada grupo ficou 
responsável pela determinação de um parâmetro com 
03 repetições. Para determinação dos parâmetros 
físico-químicos da água salina presente nas piscinas 
naturais formadas durante a maré baixa foram 
utilizados um pHmetro digital portátil para 
determinação de pH; um turbidímetro solar para 
determinação da turbidez em NTU (Unidade de 
Turbidez Nefelométrica); um multímetro com um 
eletrodo de referência (Ag/AgCl) e eletrodo de trabalho 
de prata (Ag) para determinação do potencial 
eletroquímico (mV); um termômetro (0 - 100C) para 
determinação da temperatura das água represadas nas 
piscinas naturais.

          Para confecção do eletrodo de referência e de 
trabalho foi preparada uma gelatina formada com o 
ágar juntamente com o KCl 3M para que seja criado 
um meio facilitador para a condução de  elétrons 
através do fio de prata/cloreto de prata e prata, 
respectivamente. Esse gel condutor foi preparado 
dissolvendo-se 1g de Agar (carboidrato encontrado em 
lojas de artigos para culinária) em 20 ml de uma 
solução de cloreto de potássio (KCl) 3 M, em banho 
Maria durante 1 hora. Para confecção dos eletrodos o 
gel condutor foi resfriado à temperatura ambiente. Os 
fios de prata (Ag) e prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) 
foram retirados de um eletrodo de pH danificado,  que 
não poderia ser mais  utilizado em laboratórios. Para a 
construção do eletrodo de referência a parte do fio com 
a extremidade de cloreto de prata foi colocado em uma 
ponteira plástica contendo gel condutor (Figura1a). 
Para confecção do eletrodo de trabalho (Figura 1b) o 
fio de prata (Ag) foi colocado em uma ponteira 
contendo na base uma membrana seletiva. Para 
determinação dos potenciais eletroquímicos, foram 
colocados 3ml em um recipiente de plástico.de cada 
amostra da água das piscinas. Os resultados obtidos 
foram comparados com amostras de água destilada e da 

água da torneira. Para isso utilizou-se um multímetro 
conectado aos eletrodos de referência (Figura 1a) e o 
eletrodo de trabalho (1b) imersos nas amostras de água. 
Para determinação de todos os parâmetros foram 
selecionadas 02 piscinas, piscina 1: recebe influência 
direta da água do mar e a piscina 2: onde foi observado
a presença de corais naturais e no horário dessa coleta 
não recebia uma influência direta do atrito causado 
pelo impacto das ondas.  

Resultados e Discussão

As temperaturas da águas de ambas as piscinas 
naturais foi de 28 (C). Neste experimento, os dados 
obtidos apresentam diferentes medidas dos potenciais 
eletroquímicos relacionados às diferentes composições
salinas das amostras analisadas, água destilada (0. 003 
mV), água da torneira (0,012 mV) e para piscina 
natural 1 (0,72 mV e piscina natural 2 (60 mV).  Os 
dados revelam semelhanças com os resultados obtidos 
utilizando sensores convencionais [2], mostrando a 
eficiência deste sistema confeccionado com materiais 
alternativos e de baixo custo. Os valores da turbidez  de 
zero NTU foram observados para água destiladas e 
água da torneira; valores significativos da turbidez 
foram determinados para piscina natural 1 (2,2 NTU) e 
para piscina natural 2 ( 0,8 NTU). Os valores 
significativos obtidos são proporcionais as partículas 
dispersas na água. Os valores de pH para a piscina 
natural 1 e 2 foram de 8,2e 8,4.respectivamente. Esse 
pH alcalino é devido a formação de sedimentação 
calcária do recife da costa. De acordo com a discussão 
entre os alunos esse experimento possibilita ao aluno 
compreender as diferenças dos potenciais 
eletroquímicos (força eletromotriz), devido ao campo 
elétrico formado entre os eletrodos de trabalho e de 
referência imersos em meios com diferentes 
concentrações sais. 

          Concluímos que sistemas analíticos 
construídos com materiais alternativos, de baixo custo 
e de fácil aquisição podem ser utilizados para facilitar a 
elaboração de aulas contextualizadas e também 
interdisciplinares.
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Figura1. (a) Eletrodo de referência e (b) Eletrodo de 
trabalho.
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