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Na intenção de trazer uma abordagem envolvendo Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (CTS), o projeto, que foi aplicado durante o estágio, envolveu 
biogás. Considerando a urgência do problema social com o lixo, o tema do 
biogás traz uma reflexão social e toca nos âmbitos tecnológico e científico. 
Assim, foram abordados os processos envolvidos na produção do biogás, 
desde a sua importância e crescimento na visibilidade social diante da 
emergência ambiental mundial, até às reações químicas e biológicas 
envolvidas. Trazer uma reflexão acerca do impacto ambiental do lixo e dos 
combustíveis fósseis; Construir biodigestores caseiros como demonstração da 
produção do biogás; Associar o experimento com química orgânica. 
Inicialmente, foram discutidos em sala os aspectos socioeconômicos e 
ambientais envolvidos. Depois foi pedido aos alunos que trouxessem sobras de 
comida para colocar nos recipientes. Materiais para construção dos 
biodigestores: garrafas PET, 5 câmaras de gás, mangueiras de silicone, 
adaptadores, fechaduras, fita veda rosca, esterco, sobras de comida, 
liquidificador, água. A turma foi dividida em cinco grupos e as garrafas foram 
identificadas. As garrafas já continham o esterco colocado anteriormente. A 
seguir, as sobras de comida trazidas pelos alunos foram moídas e colocadas 
dentro das garrafas. Então as garrafas foram fechadas com adaptadores e 
vedadas com a fita veda rosca. Às tampas foram encaixadas as mangueiras e 
as fechaduras, que fizeram a ligação entre as garrafas e as câmaras de gás, 
que também foram vedadas para evitar vazamentos. Os biodigestores foram 
deixados em repouso com intenção de dar tempo para a produção de biogás 
acontecer. Passados os dias, a câmara de gás correspondente a cada 
biodigestor foi aberta e foi realizado teste de chama para que os alunos 
pudessem visualizar a chama azul característica do metano (biogás). Todos os 
alunos fizeram relatórios sobre tudo que foi feito acrescentando suas opiniões e 
pontos de vista. Ao analisar os relatórios entregues pelos alunos sobre a 
construção dos biodigestores e toda discussão com os alunos durante a 
aplicação do projeto, foi observado que os alunos demonstraram total interesse 
pelo projeto mesmo antes de começar. Também foi observada a atenção dos 
alunos ao contexto socioambiental envolvido no experimento, pois puderam 
perceber como o lixo produzido por eles, pela escola e pela sociedade num 
geral pode ser utilizado trazendo uma fonte renovável de energia e 
combustível. Durante todas as etapas das aulas com os biodigestores foi 
debatido com os alunos acerca dos processos químicos envolvidos. Todas as 
perguntas foram discutidas à medida que foram sendo feitas. A participação 



dos alunos de forma investigativa foi fundamental para que surgisse o máximo 
possível de perguntas e hipóteses sobre o que iria acontecer nos biodigestores. 
Considerando a dificuldade da maioria dos alunos de associarem a química 
com o que é vivenciado fora da sala de aula, e que  os mesmos, muitas vezes 
por esse mesmo motivo, rejeitam e não se interessam sobre os assuntos 
tratados na escola, trazer uma prática que se diferencie das aulas tradicionais 
pode despertar nos alunos uma visão mais ampla sobre o assunto.  
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