
1 

 

Reflexão Sobre Consumo Sustentável Energético a Partir da Temática 

Combustível – grupo Quimicando com a ciência 

 
 

Rafaella Menezes Ayllón¹, Alex de Almeida Castro, Aline Midori Kanashiro, 

André V. Cunha, Ana Carolina A. Rocha, Fernanda C. Romero, Fernando Cassas, 

Nicole Pinotte Rodrigues, Thiago G. Silveira, Luciana A. Farias 

1 Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, BRASIL - UNIFESP  

Rua Prof. Artur Riedel, 275 – Jardim Eldorado 

09972-270 – SP - lufarias2@yahoo.com.br 

 

RESUMO 
 

É freqüente quando nos referimos a projetos de Educação Ambiental (EA) que 

tratam da temática energética, por exemplo, associarmos somente à economia de 

energia elétrica em nossas casas. Todavia, o tema é muito mais complexo do que parece 

a princípio, pois o gasto energético é a base da vida e da nossa sociedade e na maior 

parte do tempo não refletimos sobre essa questão. A partir dessa perspectiva, se faz 

necessário uma intervenção educativa que busque formar um consumidor cidadão, de tal 

modo que este possa ter um consumo energético responsável e consciente, 

principalmente relacionados ao gasto de energia não tão evidente como aquele que está 

embutido no processo de produção e consumo da nossa sociedade. E é nesse sentido que 

o presente projeto de extensão objetiva contribuir. Levar o conhecimento científico e 

EA a espaços formais e não formais de educação para que a população em geral se 

aproprie do mesmo e possa utilizá-lo em suas escolhas, notadamente aqui, em suas 

escolhas de consumo. Esse projeto é desenvolvido desde 2011 pelo grupo Quimicando 

com a Ciência na Universidade Federal de São, por meio de ações lúdicas e interativas, 

entre elas, a que trata do tema “Consumo Energético”, a partir de um recorte com o foco 

na utilização de dois combustíveis, álcoois e gasolina. A escolha do tema foi feita a 

partir de sugestões dadas por alunos e professores quando de apresentações feitas pelo 

grupo em escolas ao longo de 2012 e 2013. Entendeu-se que o tema é de extrema 

importância pelo fato que todos utilizam transportes, seja público ou particular e pela 

necessidade de reduzirmos as emissões de gases poluentes em grandes centros urbanos, 

obtendo assim uma melhor qualidade de vida. O tema começou a ser desenvolvido no 

início de 2013 e a ação foi finalizada após oito meses de estudo e discussões. Com o 

material preparado, a apresentação piloto foi realizada em novembro do ano passado em 

uma escola pública do município de Diadema, no estado de São Paulo, Brasil. A ação 

foi bem recebida, atingindo nessa primeira apresentação aproximadamente 100 pessoas, 

entre alunos e professores.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A extensão universitária tem papel fundamental para formação de estudantes, 

pois é responsável por aproximar a Universidade com a sociedade modificando-a de 

maneira positiva, por processos educativos, culturais e científicos. (PRÓ-REITORIA 

DE EXTENSÃO UNIFESP, 2014) 

 A partir desses princípios é possível entender que as atividades de extensão 

necessitam de três pontos primordiais. Primeiramente, deve ser um processo educativo, 

cultural e científico. Necessita articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável. 

Este ponto é um desafio contemporâneo e ao mesmo tempo um ideal a ser realizado. A 

partir da pesquisa é possível construir o conhecimento sistematizado e por meio do 

ensino pode-se transmitir o mesmo à sociedade. Por último, viabilizar a relação 

transformadora entre a Universidade e a sociedade. Tendo em vista que, a educação tem 

um potencial transformador da sociedade, é possível entender, que o conhecimento que 

é produzido dentro da Universidade, pode ser utilizado para mudar a realidade da 

sociedade próxima. Sem descartar a possibilidade da comunidade ao entorno, também 

conseguir mudar o pensamento acadêmico. Ou seja, a transformação é recíproca. 

 É possível entender, então, que as atividades de extensão são atividades 

educacionais, culturais e científicas que articulam essa educação com a pesquisa, 

fomentando assim os princípios que serão transmitidos à sociedade. E, conforme são 

desenvolvidos os trabalhos é possível identificar as principais necessidades dessa 

população, assim as pesquisas que serão realizadas no meio acadêmico pela extensão 

serão norteadas a partir das necessidades da comunidade. 

 A partir desses princípios, o grupo de extensão Quimicando com a Ciência, que 

tem como objetivo causar uma reflexão a cerca do consumo consciente. Consegue levar 

o conhecimento científico à lugares formais e não formais de ensino para que a 

comunidade tenha acesso a pesquisa realizada pelo grupo. Por meio de ações com 

abordagem diferenciada com o objetivo de prender a atenção do público alvo. As ações 

são desenvolvidas com temas de interesse geral e que estão presentes na vida cotidiana 

da população.  
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 Uma das ações realizadas pelo grupo Quimicando, foi desenvolvida por meio da 

contribuição da comunidade, onde surgiu a necessidade de se falar sobre o consumo 

energético. Nessa ação buscou-se falar sobre o consumo energético em geral, todas as 

atividades que envolvem um gasto de energia. Só que devido a amplitude do tema, 

buscou-se o foco no álcool e na gasolina, que são os dois principais combustíveis 

utilizados por veículos automotores, que são as tecnologias facilitadoras do nosso 

transporte diário. A cerca disso, e pensando nos altos níveis de poluição gerados por 

combustíveis, o grupo procura levar argumentos para que o público alvo reflita sobre o 

tema apresentado. 

 

METODOLOGIA 

 

Conforme citado anteriormente, o presente projeto é desenvolvido desde 2011 

pelo grupo Quimicando com a Ciência da Universidade Federal de São, por meio de 

ações lúdicas e interativas, entre elas, a que trata do tema “Consumo Energético”, a 

partir de um recorte com o foco na utilização de dois combustíveis, álcoois e gasolina. 

A escolha do tema foi feita a partir de sugestões dadas por alunos e professores 

quando de apresentações feitas pelo grupo em escolas ao longo de 2012 e 2013. 

Entendeu-se que o tema é de extrema importância pelo fato que todos utilizam 

transportes, seja público ou particular e pela necessidade de reduzirmos as emissões de 

gases poluentes em grandes centros urbanos, obtendo assim uma melhor qualidade de 

vida.  

A partir da escolha do tema, o desenvolvimento do projeto ocorreu por meio de 

reuniões semanais do grupo com o objetivo de decidir o foco que seria dado à ação, 

visto que o tema é amplo, bem como a metodologia de trabalho. Um dos principais 

objetivos do grupo Quimicando é também contribuir para a formação desses 

acadêmicos, sempre é dada aos mesmos, bastante liberdade para discutir como será 

desenvolvida a ação, desde sua concepção até a sua implementação. (Moreira & 

Colaboradores, 2012) Foi decidido que haveria necessidade de levantar material 

bibliográfico e estudo coletivo a respeito do tema a ser trabalhado. Optou-se, também 

nessa etapa inicial, pela apresentação de seminários, cujas apresentações abordassem 

diferentes perspectivas do assunto, entre eles os aspectos sociais, econômicos, políticos, 

os impactos ambientais, a extração de petróleo e gás, o ciclo do álcool combustível, o 
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impacto na saúde, bem como ambiental. A participação ativa dos estudantes nos 

processos de criação, discussão e finalização é sempre fundamental para a formação 

desses discentes, visto que exige maior autonomia na tomada de decisões, o que implica 

em maior envolvimento no processo. 

Após a rodada de seminários, iniciaram-se as discussões em grupo sobre a 

melhor forma de se abordar o tema com a população, haja vista que o assunto é amplo e 

complexo. O objetivo era desenvolver uma ação de EA que, ao mesmo tempo, 

promovesse uma reflexão a respeito do Consumo Energético e ensinasse conceitos 

químicos e de ciências, aliado a um experimento utilizado como instrumento 

sensibilizador lúdico na ação. Decidiu-se também manter a apresentação primeiramente 

a ação aos professores, separadamente dos alunos, conforme realizado para a ação dos 

detergentes, de forma a demonstrar a possibilidade de a mesma ser utilizada para se 

trabalhar EA de forma transversal ao ensino formal, conforme sugere a Lei n. 9795 de 

1999 que trata de EA no país (Brasil, 1999). 

 

A ação 

 

A montagem da ação propriamente dita é sempre complexa e demanda tempo, 

pois o grupo deve elaborar, a partir de todo material teórico estudado, uma apresentação 

que ocorra no máximo em 30 minutos. Por isso, a montagem de uma ação leva em torno 

de seis a oitos meses até sua finalização. A mesma deve ser sempre muito interativa, por 

isso sempre se inicia a apresentação fazendo com que os participantes entrem em 

contato com o assunto, e assim, possam refletir com o grupo.  Foi montado um roteiro 

de apresentação para que os integrantes tivessem um material de apoio para ensaiarem e 

todos abordassem o tema da mesma forma, ainda que resguardem sua individualidade 

durante a apresentação (Modelo 1).  

 

Modelo 1. Roteiro da Apresentação 

Introdução 

Muitas vezes o pensamento comum é que energia se resume basicamente a 

energia elétrica. Entretanto existem outros tipos de energia, como a térmica e a 
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mecânica. Além disso, nós gastamos energia inúmeras vezes diariamente, direta ou 

indiretamente, pois são raras as atividades em que não a consumimos. No nosso 

cotidiano estamos consumindo energia a fim de trazer conforto para nossas vidas, por 

exemplo, tomar um banho quente, acender uma luz, ligar o aquecedor, cozinhar, fazer 

um churrasco, lavar a louça. Porém não refletimos que para cada produto que 

consumimos é necessário um gasto energético desde sua produção, extração da matéria-

prima, transporte, e descarte; todo o processo de fabricação envolve consumo 

energético. Por o tema “Combustível” ser amplo, escolhemos uma atividade comum no 

cotidiano de todos, o transporte, focando nas fontes energéticas mais comuns, o etanol e 

a gasolina. 

Desenvolvimento 

O grupo, após esta breve introdução, apresenta uma tabela didática (Figura 1) 

que compara a origem e fonte do Etanol e da gasolina, extração das matérias primas e o 

processo de produção de ambos. Os alunos conseguem distinguir que o álcool é um 

recurso renovável diferentemente da gasolina que é de origem fóssil e também as 

diferentes etapas no processo de extração da matéria prima.  

 

 

Em seguida, pedimos para dois voluntários nos ajudarem com o experimento 

que consiste em queimar os dois combustíveis em uma lamparina feita com material 

Figura 1. Tabela de comparação entre etanol e gasolina. 



6 

 

reciclável e coletar a fuligem emitida com o auxilio de um pires. O experimento é 

simples e rápido de ser realizados, mas muito impactante. Entretanto deve-se tomar 

cuidado ao acender as lamparinas e procurar fazer em lugar ventilado devido ao cheiro 

dos combustíveis (Figura 2).  

 

 

 

Após a realização do experimento, questionamos ao público o que seria o 

produto formado pela queima. Esperamos um tempo para o público possa responder e 

refletir sobre o que seria, e, então interagimos e respondemos que a substancia de cor 

opaca é proveniente da queima incompleta de combustíveis, no caso do etanol e da 

gasolina, o que costumeiramente chamamos de fuligem. Neste momento perguntamos 

novamente sobre a composição da fuligem, um tempo de resposta é dado e vamos 

completando a informação com conceitos químicos, como por exemplo, que a formação 

da mesma é principalmente de carbono, além de outros compostos como sulfetos e 

metais catalisadores utilizados na combustão. Esse carbono é derivado do álcool e da 

gasolina, que após a quebra das ligações fica disposto de forma desordenada, formando 

uma espécie de carvão tóxico. Aproveitamos o momento e indagamos sobre qual fonte 

de energia produziu maior quantidade de fuligem e o porquê desta diferença, 

explicamos que a queima da gasolina emite muito mais fuligem do que a do etanol. E 

basicamente, um processo de combustão de pende da reatividade com oxigênio e o 

Figura 2. Materiais do experimento – lamparina com barbante e 

combustíveis; pires para coleta de fuligem. 
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comprimento da cadeia carbônica do comburente. É ressaltado também que a 

combustão do álcool é praticamente completa, pois sua molécula é muito simples, com 

apenas dois carbonos, sendo facilmente “decomposta”, resultando em pouco resíduo não 

queimado, ou seja, combustão quase completa, devido o álcool reagir facilmente com 

oxigênio e possuir cadeia carbônica menor. A gasolina, por sua vez, é uma mistura de 

uma série de componentes com moléculas muito maiores e complexas, cuja dificuldade 

de queimar é muito maior que o álcool, resultando em uma série de compostos que não 

foram queimados totalmente, hidrocarbonetos com cadeia mais longa (Figura 3). Os 

compostos presentes na gasolina, como o octano, por exemplo, possui também baixa 

reatividade com oxigênio e cadeia carbônica maior, necessitando de catalisador. 

 

 

 

Depois que os conceitos químicos são apresentados, é discutido os impactos 

causados pela queima de combustíveis, com o foco na saúde e no meio ambiente. Na 

saúde é abordado o acúmulo de poluição que gera sérios problemas para a saúde, 

desenvolvendo inúmeras doenças, como: como rinite, bronquite e asma, arritmia 

cardíaca, hipertensão, e infarto do miocárdio. Em grandes centros urbanos, ela aumenta 

a quantidade de abortos espontâneos, a incidência de câncer no pulmão e o 

envelhecimento precoce. No meio ambiente citamos os impactos causados pela fuligem 

Figura 3. Ilustração levada pelo grupo de moléculas presentes na gasolina, 

o octano. E molécula de etanol. 
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(poluição, com exemplos reais e uso de imagens) e os impactos da emissão de gases, 

como o efeito estufa e o aquecimento global. (Figura 4). 

 

 

 

 

Conclusão 

Para finalizar a ação, é perguntado ao público qual é o combustível mais 

vantajoso, o álcool ou a gasolina. Uma resposta óbvia é que do ponto de vista ambiental 

e da saúde é claro que é o álcool. Todavia, é mostrado uma tabela mostrando as 

vantagens e desvantagens na utilização de ambos os combustíveis, o que evidencia que 

a resposta não é tão simples assim. O problema não é solucionado apenas com a troca 

da gasolina pelo etanol. Também é pedido para todos reflitam sobre as consequências na 

utilização de ambos combustíveis e o que podemos fazer para diminuir os impactos na 

questão do transporte.  É destacado que a discussão não se esgota com aquela ação, bem 

como são realizados alguns questionamentos finais: agora que vocês já sabem que tudo 

envolve um gasto de energia, vocês já pararam para refletir? Quanto de energia há em 

sua volta? Qual a quantidade e de que forma você consome energia? Será que toda essa 

energia consumida é, de fato, necessária? A gente precisa mesmo gerar essa quantidade 

de energia que geramos? E precisamos mesmo consumir tudo isso de energia? A 

energia que utilizamos vai muito além de acender uma lâmpada e de ligar o motor de 

Figura 4. Uma das imagens utilizadas pelo grupo, demonstrando 

a poluição. 
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um carro, assim como economizá-la vai muito além de ligarmos ou desligarmos o 

interruptor em nossas casas. 

Com o material preparado, a apresentação piloto foi realizada em novembro do 

ano passado em uma escola pública do município de Diadema, no estado de São Paulo, 

Brasil. A ação foi bem recebida, atingindo nessa primeira apresentação 

aproximadamente 100 pessoas, entre alunos e professores. 

Após cada apresentação, é passado, de forma aleatória, um questionário de 

avaliação do evento com questões semi-estruturadas com o objetivo de avaliar o 

desenvolvimento de projetos de EA nas escolas e possíveis temas de interesses para 

ações futuras (Modelo 2). 

 

Modelo 2. Questionário de avaliação – ação sobre consumo energético 

 

Turma:_______________________ 

Idade: _______________________ 

Sexo: F(  ); M (  ) 

 Legenda:  - sim, muito;  foi indiferente;  foi surpreendente;  não gostei. 

 

 

   
 

1. Você gostou da ação apresentada?     

 SIM NÃO 

2. Você tinha conhecimento anterior do assunto?   

3. Essa ação vai lhe ajudar a consumir de forma mais 

consciente? 

  

4. Você pretende passar esse conhecimento para sua 

família? 

  

5. Você participa ou já participou de projetos de Educação 

Ambiental? 
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6. Caso tenha respondido sim à questão 5, cite qual/quais 

projeto(s) já participou: 

 

 

 

7. Sobre qual outro assunto relacionado a meio ambiente e consumo responsável você gostaria de 
aprender? 

 

 

 

 

Obrigada pela sua participação! 

Grupo Quimicando com a Ciência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No final do ano de 2013, após aproximadamente um ano de trabalho e 

discussões, realizamos a primeira apresentação da ação, que foi bem recebida e aceita 

pelos estudantes e professores.  

Existiu um grande interesse pela ação entre os professores e estudantes que 

assistiram a primeira apresentação, isso pode ter acontecido devido à consideração 

assuntos interdisciplinares presentes na ação que foram ponderados  pelos graduandos 

no processo de criação.  

É notável a importância da aproximação da sociedade com a Universidade, visto 

que sempre existe um interesse enorme entre os alunos das escolas, cuja assistem as 

apresentações do grupo Quimicando em saber como funciona o ingresso na 

universidade. Além de várias escolas já visitadas demonstrarem interesse em realizar 

parcerias com o grupo para outras atividades.  Fato que ultrapassa as expectativas do 

grupo de maneira muito positiva. 

Por ter sido a primeira apresentação desta ação, todos integrantes do grupo 

estavam ansiosos para saber como a mesma seria aceita pela comunidade, pois desde 
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sua criação sempre buscamos utilizar termos de fácil entendimento, aproximar o 

cotidiano, sem deixar de lado a reflexão sobre o consumo. 

Percebemos na educação ambiental um potencial instrumento de mobilização 

social na busca por alternativas de um consumo sustentável. No ensino de ciências 

naturais os professores podem aliar as temáticas relacionadas ao consumo e seus 

impactos, aos conteúdos das suas disciplinas, estabelecendo relações entre o consumo e 

os problemas ambientais. O projeto ressalta as possíveis contribuições das ciências 

naturais na formação de consumidores responsáveis, seja em espaços formais, ou 

informais de educação. 
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