
 

 

 

 

                                                                

 
 

EXTRATOS DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS: UMA PRÁTICA 
EXPERIMENTAL PARA CONTEXTUALIZAR ESTUDOS DE 

CONCENTRAÇÃO DE SOLUÇÕES NO ENSINO DE QUÍMICA 

RESUMO  

A utilização de extratos de resíduos considerados agroindustriais tem sido cada vez mais 
trabalhada no âmbito das escolas, propo
Componentes Curriculares da Ciência da Natureza a suas Tecnologias. São bioativos 
extraídos que apresentam relevâncias a ótica do professor desenvolver, competências e 
habilidades, sobretudo contextualizando conteúdos na 
agregar valor ao norteio dos estudos de Química, é proporcionante por apresentar uma 
proposta de baixo custo. Para a interação do corpo discente, foi primordial o uso da 
contextualização. Sendo assim, foi construída a s
explicativas, tendo a participação dos estudantes do 2ª ano do ensino médio de forma 
concreta, dessa forma, o professor regente, proporcionou à socialização, elucidando a 
importância dos resíduos agroindustriais, assim como,
além do mais, como a Química está presente nestas realidades. Diante desse contexto, ao 
fazer uso da contextualização, o mestre fez com que os alunos se tornassem protagonistas, 
uma vez que, relacionar extratos de resíd
sentido, complementares na alimentação cotidiana, é oferecer uma didática simples, 
coerente ao alcance da compreensão do aluno, visto que, todas essas abordagens, foram 
complementadas com os testes experimen
desenvolveram no laboratório de Ciência da instituição de ensino. Consoante a isso, esse 
trabalho se objetiva ao desenvolvimento do eixo temático Experimentação, para 
contextualizar e oferecer uma compreensão acessíve
soluções, usando extratos de (4) frutos amazônicos (açaí, maracujá, tucumã, cupuaçu) 
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A utilização de extratos de resíduos considerados agroindustriais tem sido cada vez mais 
trabalhada no âmbito das escolas, proporcionando abordagens de acordo com 
Componentes Curriculares da Ciência da Natureza a suas Tecnologias. São bioativos 
extraídos que apresentam relevâncias a ótica do professor desenvolver, competências e 
habilidades, sobretudo contextualizando conteúdos na disciplina na qual ministra. Além de 
agregar valor ao norteio dos estudos de Química, é proporcionante por apresentar uma 
proposta de baixo custo. Para a interação do corpo discente, foi primordial o uso da 
contextualização. Sendo assim, foi construída a sistemática do diálogo, em aulas 
explicativas, tendo a participação dos estudantes do 2ª ano do ensino médio de forma 
concreta, dessa forma, o professor regente, proporcionou à socialização, elucidando a 
importância dos resíduos agroindustriais, assim como, as substâncias que as constituem, e 
além do mais, como a Química está presente nestas realidades. Diante desse contexto, ao 
fazer uso da contextualização, o mestre fez com que os alunos se tornassem protagonistas, 
uma vez que, relacionar extratos de resíduos de fruto que são comercializados, e no mesmo 
sentido, complementares na alimentação cotidiana, é oferecer uma didática simples, 
coerente ao alcance da compreensão do aluno, visto que, todas essas abordagens, foram 
complementadas com os testes experimentais na prática que os próprios alunos 
desenvolveram no laboratório de Ciência da instituição de ensino. Consoante a isso, esse 
trabalho se objetiva ao desenvolvimento do eixo temático Experimentação, para 
contextualizar e oferecer uma compreensão acessível do conteúdo concentrações de 
soluções, usando extratos de (4) frutos amazônicos (açaí, maracujá, tucumã, cupuaçu) 
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A utilização de extratos de resíduos considerados agroindustriais tem sido cada vez mais 
rcionando abordagens de acordo com 

Componentes Curriculares da Ciência da Natureza a suas Tecnologias. São bioativos 
extraídos que apresentam relevâncias a ótica do professor desenvolver, competências e 

disciplina na qual ministra. Além de 
agregar valor ao norteio dos estudos de Química, é proporcionante por apresentar uma 
proposta de baixo custo. Para a interação do corpo discente, foi primordial o uso da 

istemática do diálogo, em aulas 
explicativas, tendo a participação dos estudantes do 2ª ano do ensino médio de forma 
concreta, dessa forma, o professor regente, proporcionou à socialização, elucidando a 

as substâncias que as constituem, e 
além do mais, como a Química está presente nestas realidades. Diante desse contexto, ao 
fazer uso da contextualização, o mestre fez com que os alunos se tornassem protagonistas, 

uos de fruto que são comercializados, e no mesmo 
sentido, complementares na alimentação cotidiana, é oferecer uma didática simples, 
coerente ao alcance da compreensão do aluno, visto que, todas essas abordagens, foram 

tais na prática que os próprios alunos 
desenvolveram no laboratório de Ciência da instituição de ensino. Consoante a isso, esse 
trabalho se objetiva ao desenvolvimento do eixo temático Experimentação, para 
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soluções, usando extratos de (4) frutos amazônicos (açaí, maracujá, tucumã, cupuaçu) 
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cientificamente (Euterpe oleracea
alunos da 2ª série de uma escola de educação básica. Metodologicamente, esse trabalho é 
sistematizado em quatro (4) momentos distintos, primeiramente foram necessários o 
levantamento bibliográfico, credibilizando a proposta de ação, na sequência, foi feita a coleta 
dos resíduos descartados nas feiras da cidade de Itacoatiara 
tratamento dos mesmos, para que pudessem submetê
materiais alternativos, após a extração, atendendo o protocolo do professor, foram feitas as 
diluições em diferentes proporcionalidades, para o entendimento da funcionalidade bem 
como, Mols, g/cm3, volume, Massa, solubilidade, e entre outros conteúdos que abordam 
concentrações de soluções. Como resultados, o trabalho apresentou significâncias, pois os 
quatro extratos de resíduos, passaram por devidas contextualizações, e da mesma forma, 
experimentos, que subsidiaram o envolvimento dos alunos, despertando o interesse dos 
mesmos. Mediante a isso, ao desenvolver o questionário de satisfação, usou
abordagem quantitativa, neste sentido, os resultados apontam que, a proposta executada foi 
aceita, uma vez que, a análise quantitativa foi fundamental para mensurar os dados, 
relatando percentuais de aceitação do trabalho desenvolvido, com três turmas equivalentes 
a 120 alunos, sendo uma alternativa de contextualização, agregada a experimentos com 
metodologia desenvolvida com sistematização dos próprios alunos. Portanto a proposta 
desenvolvida destaca a utilidade em desenvolver abordagens simples, que apresentam 
significativos resultados na educação básica, com o uso do engajamento profissional do 
professor, atrelado aos condicionamentos de muitas realidades nas escolas no âmbito do 
ensino aprendizado. 

Palavras-chave: Contextualização; ciências; ensino; experimentos; r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euterpe oleracea, P. edulis Theobroma grandiflorum, 
uma escola de educação básica. Metodologicamente, esse trabalho é 

sistematizado em quatro (4) momentos distintos, primeiramente foram necessários o 
levantamento bibliográfico, credibilizando a proposta de ação, na sequência, foi feita a coleta 

s descartados nas feiras da cidade de Itacoatiara - AM, em seguida, o 
tratamento dos mesmos, para que pudessem submetê-los a condições de extração com 
materiais alternativos, após a extração, atendendo o protocolo do professor, foram feitas as 

diferentes proporcionalidades, para o entendimento da funcionalidade bem 
como, Mols, g/cm3, volume, Massa, solubilidade, e entre outros conteúdos que abordam 
concentrações de soluções. Como resultados, o trabalho apresentou significâncias, pois os 

extratos de resíduos, passaram por devidas contextualizações, e da mesma forma, 
experimentos, que subsidiaram o envolvimento dos alunos, despertando o interesse dos 
mesmos. Mediante a isso, ao desenvolver o questionário de satisfação, usou

uantitativa, neste sentido, os resultados apontam que, a proposta executada foi 
aceita, uma vez que, a análise quantitativa foi fundamental para mensurar os dados, 
relatando percentuais de aceitação do trabalho desenvolvido, com três turmas equivalentes 

120 alunos, sendo uma alternativa de contextualização, agregada a experimentos com 
metodologia desenvolvida com sistematização dos próprios alunos. Portanto a proposta 
desenvolvida destaca a utilidade em desenvolver abordagens simples, que apresentam 

ficativos resultados na educação básica, com o uso do engajamento profissional do 
professor, atrelado aos condicionamentos de muitas realidades nas escolas no âmbito do 

: Contextualização; ciências; ensino; experimentos; resíduos.

Theobroma grandiflorum, Astrocaryum) com 
uma escola de educação básica. Metodologicamente, esse trabalho é 

sistematizado em quatro (4) momentos distintos, primeiramente foram necessários o 
levantamento bibliográfico, credibilizando a proposta de ação, na sequência, foi feita a coleta 

AM, em seguida, o 
los a condições de extração com 

materiais alternativos, após a extração, atendendo o protocolo do professor, foram feitas as 
diferentes proporcionalidades, para o entendimento da funcionalidade bem 

como, Mols, g/cm3, volume, Massa, solubilidade, e entre outros conteúdos que abordam 
concentrações de soluções. Como resultados, o trabalho apresentou significâncias, pois os 

extratos de resíduos, passaram por devidas contextualizações, e da mesma forma, 
experimentos, que subsidiaram o envolvimento dos alunos, despertando o interesse dos 
mesmos. Mediante a isso, ao desenvolver o questionário de satisfação, usou-se a 

uantitativa, neste sentido, os resultados apontam que, a proposta executada foi 
aceita, uma vez que, a análise quantitativa foi fundamental para mensurar os dados, 
relatando percentuais de aceitação do trabalho desenvolvido, com três turmas equivalentes 

120 alunos, sendo uma alternativa de contextualização, agregada a experimentos com 
metodologia desenvolvida com sistematização dos próprios alunos. Portanto a proposta 
desenvolvida destaca a utilidade em desenvolver abordagens simples, que apresentam 

ficativos resultados na educação básica, com o uso do engajamento profissional do 
professor, atrelado aos condicionamentos de muitas realidades nas escolas no âmbito do 

esíduos. 



 

 

 

 

 

 


