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ABORDAGEM DO TEMA BIOGÁS COMO PROPOSTA DO ENSINO 
DE QUIMICA (Fábio Pinheiro de Jesus) 

 

Resumo 
 

Este trabalho relata o desenvolvimento de uma investigação sobre o tema 
biogás e a discussão da sua utilização como fonte alternativa de energia. Há um 
interesse crescente sobre a produção de bicombustíveis, sobretudo para a 
discussão de questões ambientais, o que torna o tema relevante para ser tratado em 
aulas. A abordagem temática, no ensino de Química, tem sido recomendada com o 
objetivo de formar o cidadão. Assim, o ensino voltado à formação de cidadãos 
capazes de atuar na sociedade de maneira consciente e crítica pode obter melhores 
resultados quando adota como estratégia didática o trabalho por meio de projetos de 
investigação. Neste artigo, tem-se o objetivo de discutir e analisar possibilidades de 
desenvolver um mini biodigestor com o intuito de comprovar que a produção de 
biogás é uma alternativa econômica e ambientalmente viável. Consideramos que 
esta abordagem pode trazer para o professor recursos que possibilitem uma 
discussão contextualizada dos conceitos em foco. Espera-se que os resultados 
obtidos permitam aproximar o mundo da química ao mundo do aluno-cidadão e com 
isso motivá-lo para se envolver no processo de construção de conhecimento.  

 
 
Introdução 

O tema combustível remete inicialmente ao petróleo. A utilização de derivados 
de petróleo como fonte energética para as mais variadas tarefas teve seus altos e 
baixos ao longo da história da humanidade. A maior parte da demanda energética 
mundial provém dos derivados do petróleo, o qual emite grandes quantidades de 
poluentes e está localizado em regiões politicamente conturbadas. Com isso, esses 
contras foram abrindo espaço para uma nova era, a qual é motivada principalmente 
por fatores ambientais, econômicos e sociais. Essa nova era vem ganhando 
destaque no cenário atual e tem como principal objetivo a substituição parcial ou 
total dos combustíveis fósseis por combustíveis alternativos, destacando-se os 
biocombustíveis, sendo estes oriundos parcialmente ou totalmente da biomassa 
(matéria orgânica de origem vegetal ou animal). Com isso, a necessidade de 
desenvolver tecnologias que visam à produção de combustíveis de fontes 
renováveis fez com que este tema tomasse espaço no cenário atual (WAECHTER, 
2013). 

Ao se pensar em pesquisa voltada para o ensino de Química é interessante 
fazer uma abordagem temática associando conceitos químicos ao cotidiano dos 
alunos. O tema combustível é bastante pertinente para ser utilizado em aulas de 
Química Orgânica porque possibilita levar para a sala de aula temas sociais 
relevantes de modo a tornar mais significativo o aprendizado de química. Este 
trabalho visa um levantamento bibliográfico do tema, o desenvolvimento de um mini 
biodigestor e a possibilidade de elaboração de um material didático ou prática 
pedagógica que busque educar por meio do ensino de química.  

 
 
 
 



Objetivos 
Como objetivo geral, este trabalho pretende desenvolver um mini biodigestor 

para vivenciar uma pesquisa científica prática e verificar a possibilidade de elaborar 
um material didático para aulas de Química Orgânica. 

 
Metodologia   

Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem 
qualitativa, onde estão sendo analisadas referências da temática abordada. Para 
elaboração desta pesquisa, consultas de trabalhos publicados em artigos científicos, 
livros, boletins, documentários, notícias, estão sendo realizadas de acordo com a 
proposta previamente selecionada.  

A 2ª parte deste trabalho refere-se a construção de um mini biodigestor. O 
processo de biodigestão envolve diversas etapas, algumas muito complexas ou 
mesmo desconhecidas. A partir do estudo bibliográfico foi avaliado como deve ser o 
desenvolvimento do biodigestor, elencando questões como de que material será 
alimentado o Biodigestor, onde será locado e como será a coleta do gás.  

Na etapa final será verificada a possibilidade de elaborar um material didático 
para que os próprios alunos/professores do curso de Licenciatura da IES possam 
aplicar em suas salas de aulas. 

. 
 

Desenvolvimento 
Nesta 1ª etapa do trabalho foi realizado um levantamento detalhado de 

informações relevantes sobre todas as etapas envolvidas da construção de um 
biodigestor. Acreditamos que com o desenvolvimento do trabalho e principalmente a 
prática obtida trará uma maturidade científica ímpar ao aluno do projeto.  

Segundo SOUZA (2011) depois de um trabalho de experimentação 
investigativa, as concepções da maioria dos estudantes sobre as atividades expe-
rimentais – e sobre a própria ciência – ainda estão relacionadas a visões mais 
tradicionais como, por exemplo, a idéia de que pela experimentação se pode 
comprovar as teorias científicas. Isso mostra que, embora um projeto de 
investigação possa contribuir para a formação de uma visão de ciência mais 
coerente com a realidade e para a aprendizagem de conteúdos CTS (Ciência, 
Tecnologia e Sociedade) significativos, isso deve estar presente ao longo de todo o 
processo de formação e não apenas em ações isoladas. 

A 2ª etapa está se iniciando com a construção do mini biodigestor.  
 
 
Resultados Preliminares 

A partir das pesquisas realizadas podemos ressaltar que a educação 
ambiental é uma das ferramentas existentes para a sensibilização e capacitação da 
população em geral no que diz respeito aos problemas ambientais. Com ela, busca 
se desenvolver técnicas e métodos que facilitem o processo de tomada de 
consciência sobre a gravidade dos problemas ambientais e a necessidade urgente 
de nos debruçarmos seriamente sobre eles. A abordagem do tema Biogás como 
proposta do ensino de química, traz a possibilidade de associar conceitos químicos 
a processos ligados ao meio ambiente, além de um maior desenvolvimento de 
alunos como cidadãos através da contextualização de conceitos ligados ao 
cotidiano, contribuindo para o crescimento individual. Tendo em vista essas 
considerações, alguns autores têm aplicados projetos para o ensino de Química no 



ensino médio com o objetivo de levar os alunos a investigarem o uso de fontes 
alternativas de energia e a refletirem sobre questões ambientais de maneira crítica e 
atuante. Na escolha do tema, optou-se por Biogás já que ele é utilizado como uma 
fonte alternativa de energia. Essa opção justifica-se pelo fato de esse biocombustível 
não apresentar uma ampla divulgação nos meios de comunicação, apesar dos 
muitos pontos favoráveis ao seu uso, dentre os quais se podem destacar: a 
facilidade de obtenção de matéria-prima; a reutilização de resíduos orgânicos; a 
redução das emissões de gases estufa; a produção de biofertilizante como um 
subproduto; e a obtenção de energia térmica e elétrica a baixo custo. 

A Figura 1 ilustra o esquema elaborado para o projeto de construção do 
biodigestor (em fase de construção) a partir das pesquisas realizadas. Estão sendo 
utilizados materiais de baixo custo para o desenvolvimento do biodigestor, portanto, 
sem necessidades de materiais caros, tornando-se viável do ponto de vista 
econômico. É importante ressaltar que apesar do material ser de baixo custo houve 
uma dificuldade de encontrar lojas/empresas que vendessem tubos de PVC nos 
tamanhos apresentados no esquema abaixo o que atrasou um pouco o cronograma 
inicialmente proposto. Na Figura 2 estão ilustradas as etapas de um processo de 
biodigestão para produção de biogás.  

 

 
Figura 1: Esquema elaborado para 
construção do biodigestor.  

 
 
Figura 2: Etapas do processo de biodigestão 
(LIMA, 2004). 

 
Como resultado final pretende-se auxiliar na divulgação científica de um tema 

tão instigante já que combustível e energia será um dos problemas mais 
significativos para homem durante todo este século XXI e a formação de professores 
e alunos não pode ficar a margem desta importante discussão. 
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