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Mas onde se achará a sabedoria? Onde está o 

lugar da inteligência? O homem não conhece o 

valor dela, não se acha ela na terra dos 

viventes. O abismo diz: Não está em mim; e o 

mar diz: ela não está comigo. Não se dará por 

ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio 

dela. 
 
                                      (Jó 28: 12–15) 



 

RESUMO 

 

 

 A introdução dos aspectos culturais locais e a compreensão da sociedade, em que os cidadãos 

se encontram inseridos, são considerados meios para a promoção de uma aprendizagem mais 

significativa, sendo, portanto, uma das finalidades dos documentos oficiais brasileiros, como 

também de várias pesquisas no Ensino de Química, que possibilitam uma inter-relação das 

vivências cotidianas dos estudantes com o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de 

Ciências. O estudo do contexto histórico pode ser um caminho a percorrer para uma melhor 

aprendizagem, no que concerne ao Ensino de Química, levando em consideração os aspectos 

e as aplicações científicas, tecnológicas, sociais e ambientais, presentes nas experiências dos 

cidadãos que a integram, contribuindo assim, para a formação crítica e reflexiva dos 

estudantes na busca para o exercício da cidadania. Deste modo, essas características podem 

ser integradas em uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI), cujo objetivo é proporcionar 

aos estudantes condições para que percebam os conhecimentos socioculturais que estão 

intrinsecamente, ligados as suas vivências, oportunizando deste modo, propostas de 

atividades, que tragam os conhecimentos prévios dos estudantes para a sala de aula, e assim, 

iniciar novos conhecimentos, a partir de suas ideias e discuti-las de forma integrativa, com 

outros estudantes e com o professor, saindo do conhecimento espontâneo para científico, 

criando deste modo, um ambiente investigativo, nas aulas de Ciências/Química, a partir de 

situações problemas, que possam de forma gradual, irem ampliando sua cultura científica. 

Diante disto, ofertamos como produto educacional a SEI, elaborada em 04 momentos 

didáticos, que possam propiciar ao professor de Ciências do 9° ano do Ensino Fundamental, 

mais precisamente da Cidade de Alagoa Nova–PB, um recurso didático contemplando 

conceitos científicos químicos e históricos, empregando o tema Química da cachaça, desde 

seu processo histórico, em consonância com os aparatos destilatórios utilizados na fabricação 

da mesma, levando em consideração o contexto histórico local, na busca por um ensino mais 

significativo de modo contextualizado, vinculando com os processos de separação de 

misturas, desde a extração do caldo até o processo de obtenção final (cachaça), advindos da 

produção por meio do engenho. 

Palavras-Chave: Cultura Local. SEI. Ensino de Química. Contexto Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The introduction of local cultural aspects and the understanding of society in which citizens 

are inserted are considered as a means to promote a more meaningful learning, and is 

therefore one of the purposes of official Brazilian documents, as well as of various researches 

In the Teaching of Chemistry, which makes possible an interrelationship between students' 

daily experiences and the teaching-learning process in science classes. The study of the 

historical context can be a way forward for a better learning, regarding the Teaching of 

Chemistry, taking into account the aspects and the scientific, technological, social and 

environmental applications present in the experiences of the citizens that integrate it, 

contributing thus, for the critical and reflective formation of the students in the search for the 

exercise of citizenship. In this way, these characteristics can be integrated into a Sequence of 

Investigative Teaching (SIT), whose objective is to provide students with the conditions to 

perceive the socio-cultural knowledge that is intrinsically linked to their experiences, thus 

offering proposals for activities that bring The students' previous knowledge of the classroom, 

and thus, to initiate new knowledge, from their ideas and discuss them in an integrative way, 

with other students and with the teacher, going from spontaneous to scientific knowledge, 

thus creating , An investigative environment, in the classes of Sciences / Chemistry, from 

problematic situations, that can gradually, extend their scientific culture. In view of this, we 

offer as educational product the SIT, elaborated in 04 didactic moments, that can provide the 

science teacher of the 9th grade of Elementary Education, more precisely of the City of 

Alagoa Nova-PB, a resource contemplated scientific and historical scientific concepts, 

employing the theme of sugarcane liquor chemistry, from its historical process, in consonance 

with the distillation apparatus used in its manufacture, taking into account the local historical 

context, in the search for a more meaningful teaching in a contextualized way, linking with 

the processes of separation of mixtures, from the extraction of the broth to the final 

production process (sugarcane liquor), resulting from the production through the engine. 

 

Keywords:  Local Culture. SIT.  Chemistry Teaching. Historical Context. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tomando como base os documentos oficiais brasileiros, diante do desenvolvimento 

local Alagoa Novense ao longo do tempo e as pesquisas no Ensino de Química, observamos 

que é imprescindível que o educador promova uma educação que leve em consideração as 

vivências e as experiências de cada educando, numa perspectiva que busque promover uma 

aprendizagem significativa
1
, a partir dos conhecimentos advindos dos estudantes para o 

âmbito escolar, permitindo que os envolvidos no processo educativo possam socializar 

saberes e práticas educativas condizentes com suas realidades. 

A química/ciências naturais está intrinsecamente vinculada aos aspectos sociais, 

culturais, ambientais e econômicos da sociedade de modo geral, contribuindo também na 

formação cidadã de cada indivíduo, para que tenhamos uma sociedade mais autônoma, 

reflexiva e crítica, mediante aos fenômenos que a transcendem, oportunizando assim, um 

conhecimento e um ensino químico, a partir das interpretações advindas do meio, em que 

nossos cidadãos se encontram inseridos.  

Nesse sentido, vários fenômenos de natureza química acontecem a todo instante em 

nosso dia a dia e buscamos de certo modo, representá-los através de seus conceitos, métodos e 

linguagens próprias, compreendendo que esta ciência é fruto de uma construção histórica que 

mantém interfaces com o desenvolvimento tecnológico e econômico da sociedade, dando 

relevância aos vários aspectos presentes na mesma (BRASIL, 2006). 

Deste modo, buscando-se manter uma interação entre o cotidiano e o ensino de 

ciências/química, em uma perspectiva histórica e cultural
2
, percebemos a importância de 

promover um ensino que aprimore os conhecimentos prévios que os discentes possuem de 

acordo com suas vivências no ambiente em que se encontram inseridos, propondo assim um 

ensino mais dinâmico e interativo, a partir da contextualização do processo histórico local, 

para que possamos manter uma compreensão de “mundo”, mediante aos aspectos ligados a 

própria ciência.  

                                                 
1
 Aprendizagem significativa está sendo apontada no decorrer desta dissertação no sentido de mostrar uma 

diferenciação da aprendizagem memoristica, viabilizando que a primeira possui significado e não é puramente 

memorização, agregando sentido não somente para as avaliações bimestrais, mas sim para a vida do estudante.  
2
 O conceito de cultura embasado nesta pesquisa está relacionado ao sentido primitivo da palavra, aplicando-a 

conceitualmente como o ato de lavrar a terra, ou seja, ação ou maneira de cultivá-la (QUINTAS, 2007, p. 41; 

CUCHE, 1999, p. 18-19). Abordando deste modo, a cultura da cana-de-açúcar no espaço Alagoa Novense do 

estado da Paraíba, e consequentemente a obtenção de seu produto final, neste caso específico, a obtenção da 

cachaça.  
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No que diz respeito aos conhecimentos químicos, Brasil (2002) deixa claro que 

devemos, enquanto educadores, esclarecer o caráter dinâmico, histórico e multidimensional da 

ciência química. Porém, deve-se levar em consideração os aspectos contextuais locais 

envolvidos nos conhecimentos científicos, o que por vezes não ocorre no livro didático, que 

segue parâmetros nacionais. 

Diante disto, Brasil (1999) descreve que no ensino atual praticado, há necessidade de 

buscarmos por uma superação educacional, que propicie aos nossos estudantes “a construção 

de uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, contribuindo para que o 

indivíduo se veja como participante de um mundo em constante transformação”(BRASIL, 

1999, p. 241), fazendo com que estes possam se posicionar de forma mais ativa e reflexiva, 

sendo protagonista de suas próprias ações, com relação a tomadas de decisões frente aos 

problemas de caráter químico, podendo instituir seus conhecimentos químicos, mediante as 

situações que lhes serão propostas, proporcionando aos estudantes um conhecimento que vai 

desde o senso comum até a constituição de um conhecimento científico. 

Diversas pesquisas correlacionadas ao Ensino de Química demonstram uma 

fragmentação conceitual advinda da necessidade de se trabalhar os aspectos das ciências 

naturais, de forma integrativa com outras ciências, por meio da interdisciplinaridade. A partir, 

dos conhecimentos prévios dos estudantes, ficando claro que a partir destes, pode-se incluir o 

papel da contextualização no ensino, averiguando sempre a qual contexto cultural os nossos 

estudantes encontram-se inseridos, procurando contextualizá-los de forma integrativa com 

outros componentes curriculares, para que possamos torná-los mais comunicativos entre si, 

levando em consideração o processo histórico local, de forma atualizada e concreta ao se 

referir às práticas do processo de ensino-aprendizagem do conhecimento. 

Com base nestas perspectivas de ensino, a proposta do nosso trabalho é ofertar respostas 

aos seguintes questionamentos: De que modo o contexto histórico local pode ser trabalhado 

dentro do processo educativo, a partir dos métodos de separação de misturas? Como a 

química envolvida no processo de fabricação da cachaça pode ser empregada no Ensino de 

Ciências? Como a história da ciência pode contribuir nesta perspectiva contextualizadora? 

 Diante disso, apresentamos como objetivos, elaborar uma proposta para o ensino de 

ciências/química, envolvendo a contextualização histórica, a partir da cultura e dos 

conhecimentos científicos envolvidos na produção da cachaça. Neste sentido, levamos em 

consideração o papel da contextualização, a partir de uma abordagem histórica, pesquisando e 

identificando as origens históricas do processo de produção de cachaça (Engenho e cana-de- 

açúcar no Brasil do século XIX), aprofundando nos conteúdos a serem propostos em um 
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recurso didático conhecido como Sequência de Ensino Investigativo (SEI), organizando-a 

através do planejamento de atividades didáticas. 

 Para isso, escolhemos a cidade de Alagoa Nova–PB, como cenário para nossa proposta 

de ensino, destacando os aspectos socioculturais, através de um estudo histórico local e 

químico da cachaça, por meio da contextualização do conhecimento, para que possamos 

agregar o tema (Química da cachaça) a SEI, e assim elaborarmos nossa proposta didática. 

 As características deste cenário ao longo do tempo nos permitem analisar que o 

conhecimento científico também faz parte deste processo histórico, que em síntese, passa por 

transformações conceituais a cada época, pelo desenvolvimento da própria evolução do 

conhecimento, em virtude dos fatos da ciência/química estarem ligados também às formas de 

expressão e produção da sociedade humana ao longo de seu percurso em cada episódio 

histórico confrontado.  

Correlacionando esta argumentação com o processo da evolução da Química, a partir da 

arte de extração de substâncias até o seu processo destilatório, difundido hoje em larga escala 

pelos meios laboratoriais e industriais, evidenciamos, as transformações que ocorrem com a 

ciência no decorrer do tempo.    

Sendo assim, a hipótese que sustenta a dissertação desse estudo é de que inserir o 

contexto histórico local pode proporcionar uma aprendizagem mais significativa, para o 

conteúdo de processos de separação de misturas. A abordagem histórica se dá pela 

apresentação das ideias desenvolvidas pelos alquimistas, que viam o processo da destilação 

como uma técnica de operar sobre a matéria, e hoje a vemos como um mecanismo de 

separação de impurezas para obtenção de novas substâncias.
3
  

Para fins metodológicos, organizamos essa dissertação em 08 capítulos. No capítulo 02, 

realizamos uma abordagem relevante sobre os caminhos percorridos pela cana-de-açúcar, 

desde Ilha da Madeira até o Brasil/Pernambuco/Paraíba/Alagoa Nova–PB, apresentando as 

origens da formação dos engenhos brasileiros, focando o processo de constituição do território 

Paraibano e Alagoa Novense, a partir da introdução da cana-de-açúcar, utilizando-a como 

matéria–prima para obtenção da cachaça nos engenhos nordestinos. 

 No capítulo 03, apresentamos um detalhamento da produção da cachaça, em uma 

perspectiva histórica, levando em consideração o senso comum para a promoção do 

conhecimento científico, resgatando as contribuições da História da Química na compreensão 

                                                 
3
  Nossa pesquisa traz uma abordagem que leva em consideração apenas os métodos de separação de misturas, 

que ocorrem dentro um engenho, a partir da extração da cana-de-açúcar até o processo de obtenção final 

“produto”, popularmente conhecido como cachaça. 
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dos fatos históricos que estão envoltos no processo de obtenção de substâncias ao longo do 

tempo, por meio da utilização dos alambiques e destiladores.  

 Ainda neste capítulo, trazemos uma retrospectiva detalhando as relações entre a técnica, 

tecnologia e a ciência que estão envolvidos na arte de produzir cachaça, uma vez que para 

Gorz (2005, p. 34), “o saber é, antes de tudo, uma capacidade prática, uma competência, que 

não implica necessariamente conhecimentos formalizáveis, codificáveis”. Mostrando que os 

saberes estão conectados às técnicas, diferenciando-se do conhecimento científico por meio 

das habilidades demonstradas pelas ações de um determinado povo. 

 No capítulo 04, realizamos uma abordagem demonstrando a importância dos engenhos 

de cana-de-açúcar na produção da cachaça, enfatizando os métodos de separação de misturas 

que mantém conexões com o ensino de química, desde o momento da colheita até o processo 

de obtenção final do produto, por meio da destilação. 

 No capítulo 05, desenvolvemos uma discussão acerca dos elementos da história da 

ciência para o ensino de química, dialogando com os documentos oficiais brasileiros e as 

pesquisas na área, como também apontamos a importância da contextualização no ensino da 

ciência química, detalhando as recomendações e justificativas presente no ensino de ciências, 

agregando às suas contribuições e perspectivas na produção de conhecimento frente ao 

desenvolvimento educacional brasileiro. 

Com relação à elaboração de nossa proposta de ensino, a mesma está descrita no 

capítulo 06, onde analisamos os teóricos utilizados para organização e o planejamento de 

nosso produto final, que está pautado na produção de uma Sequência de Ensino Investigativo 

(SEI).                                                                                            

 No capítulo 07, descrevemos o plano de aula
4
 e o planejamento das atividades didáticas, 

trazendo todas as etapas que constituem a SEI, indicando os possíveis caminhos que podem 

ser utilizados e implementados na sala de aula, apresentando o tema, objetivos, conteúdos e 

procedimentos aplicados (metodologia), para que os professores possam alcançar os objetivos 

pré-estabelecidos na produção do conhecimento científico.  

 As considerações finais estão descritas no capítulo 08, em que abordamos uma 

discussão acerca da proposta; constituindo-se numa alternativa viável para ser implementada 

no âmbito escolar no componente curricular Ciência do 9° ano do Ensino Fundamental, nas 

                                                 
4 Optamos por chamar de plano de aula, um conjunto de momentos que possuem, em cada um deles, diferentes 

durações em termos de horas/aula, considerando o mesmo, um instrumento didático-pedagógico dinâmico e 

mutável, dependendo das características das turmas e das condições escolares.  
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quais se pretende utilizar a História da Cidade de Alagoa Nova–PB, para apresentação de 

conceitos químicos via cultura local (cultivo da cana-de-açúcar/ cachaça).  

E por fim, nos apêndices e anexos estão disponíveis os textos, questionário, imagens, 

demonstração experimental, links de acesso utilizados para o desenvolvimento e 

implementação da pesquisa e um experimento, que integram a SEI, para serem socializados 

entre os estudantes, referentes a cada proposta de atividades mencionadas na Sequência.  
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2.  A VIAGEM DA CANA-DE-AÇÚCAR E A FORMAÇÃO DOS ENGENHOS 

BRASILEIROS 

Neste capítulo serão abordados os caminhos percorridos pela cana-de-açúcar até a 

formação dos engenhos brasileiros, partindo de um contexto internacional, desde sua 

descoberta como um valor econômico até a sua chegada ao território paraibano. Será 

discutido também como a cana-de-açúcar serviu de motivo para disputas e conflitos, 

modificando paisagens e a economia de modo geral da sociedade brasileira, favorecendo 

também para o surgimento e a aglomeração de uma nova cidade: a cidade de Alagoa Nova-

PB. 

 

2.1 PERFIL HISTÓRICO DA CANA-DE-AÇÚCAR E DA CACHAÇA  

De acordo com Pádua (2013, p. 18), talvez a cana-de-açúcar seja o único produto de 

origem agrícola que ao longo dos séculos foi alvo de várias disputas e conquistas. Relatos 

sobre esta gramínea aparecem anteriormente à sua chegada na Europa, como um “bambu que 

produzia mel”. 

Segundo o mesmo autor, no século X, os árabes introduziram seu cultivo no Egito, e 

pelo Mar Mediterrâneo, em Chipre, na Sicília e na Espanha. As primeiras notícias sobre a 

utilização da cana no Ocidente não mencionavam o açúcar. A extração do caldo desta planta 

era empregada para produzir “bebidas inebriantes”, marcando assim sua presença nas 

sociedades. 

A ilha da Madeira foi a maior produtora de cana no mundo, isto no século XV. 

Acredita-se, segundo Quintas (2007, p. 70), que foi através desta ilha que a planta chegou até 

nós (Brasil) pelas mãos dos colonizadores, nas primeiras décadas de 1500. 

De acordo com Ribeiro Filho (2007), no Brasil do século XVII, no engenho de Martin 

Afonso de Souza, da capitania de São Vicente, logo descobriram o vinho da cana conhecido 

como “garapa azeda”. Segundo o autor, esta garapa azedava quando os escravos já estavam 

cansados de mexer o tacho de melaço e os escondiam do feitor. No dia seguinte, para que o 

feitor não notasse, eles misturavam o melaço velho com o novo. Ao evaporar pela ação do 

calor da região, o álcool contido no “melaço azedo” condensava no teto da senzala e escoria 

pelas as telhas.  

Quando haviam alguns escravos no tronco no interior da senzala, este líquido batia em 

suas costas e ardia, daí o nome de aguardente e como pingava do telhado, daí o nome pinga. 

Os escravos passaram a tomar esta bebida, produzida inicialmente apenas com a fermentação 
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natural; depois começaram a sua destilação, produzindo a cagaça. A cagaça acabou se 

tornando cachaça e passou a ser usada como moeda corrente na compra de escravos
5
. Sua 

produção artesanal prosperou inicialmente no litoral Sul do Rio de Janeiro (RIBEIRO FILHO, 

2007). 

Assim, fica evidente o quanto que a cana-de-açúcar mudou e transformou sociedades, 

paisagens e culturas, principalmente quando se trata de Brasil, onde a cana-de-açúcar 

participou tanto na colonização inicial, com a fabricação de açúcar; quanto nos séculos 

posteriores com o aproveitamento de outros subprodutos, como a cachaça, o etanol, entre 

outros (PÁDUA, 2013).  

 

2.2 ORIGENS DOS ENGENHOS DE CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL 

 De acordo com Seriacopi e Seriacopi (2005, p. 212) o primeiro engenho datado em 

terras brasileiras, foi instalado por Martim Afonso de Souza
6
, na capitania de São Vicente no 

ano de 1532, onde recebeu o nome de engenho do Senhor Governador, posteriormente 

rebatizada como Engenho de São Jorge dos Erasmos. Nele, Martin Afonso deu início ao 

cultivo da cana advinda da Ilha da Madeira, iniciando primeiramente nas capitanias 

hereditárias.  

 No final do século XVI, os mesmos autores já citados afirmam que havia no Brasil mais 

de uma dúzia de engenhos no litoral dos atuais estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo. Mas, é no Nordeste que a produção e o plantio de cana têm um maior êxito, por causa 

do solo massapé, ou seja, solo argiloso escuro e rico em calcário, permitindo o cultivo da 

cana-de-açúcar e a sua expansão pela região. Em 1542, foi colocado em operação o primeiro 

engenho em Pernambuco, no qual se fabricava apenas açúcar. Quatro décadas depois, já 

haviam espalhados por esta região mais de 66 engenhos.  

De acordo com Quintas (2007, p. 71) a propagação do açúcar da capitania de 

Pernambuco no âmbito internacional foi imensa, havendo um aumento significativo dos 

números de engenhos, que passaram de 23, em 1570, para 77 em 1608. Provavelmente, este 

                                                 
5
 Atualmente entende-se que a diferença entre cachaça e aguardente está relacionada com a porcentagem 

alcoólica, em que a aguardente de cana, possui uma graduação alcoólica entre 38 a 54% (v/v) a 20° C, sendo 

obtida através do processo destilatório simples ou pela destilação do mosto fermentado, enquanto a cachaça é 

considerada uma denominação típica e exclusiva da aguardente de cana-de-açúcar produzida no Brasil, com 

graduação alcoólica de 38 a 48% (v/v) a 20° C, obtida através do mosto fermentado (BOSQUEIRO, 2010, p. 

23). 
6
 Duarte Coelho recebeu do rei de Portugal, Dom João III, a Capitania de Pernambuco, em que cabia ao mesmo 

sua administração.  
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fato foi devido ao solo e ao desenvolvimento do grande porto comercial de Recife, no qual 

ocorria o comércio.   

 A Figura 01 mostra de forma particularizada a localização da microrregião de Santos, 

especificando a atual cidade de São Vicente, localizada no estado de São Paulo. 

 
Figura 01: Mapa mostrando a localização da atual cidade de São Vicente- SP. 

 Fonte: Google Maps. Acesso em 11 de setembro de 2016. 

 De acordo com os mesmos autores mencionados anteriormente, o mais provável foi que 

os povos que trabalhavam com a cana-de-açúcar, por acaso ou não, perceberam que os 

subprodutos da produção de açúcar, a partir da cana-de-açúcar, chamados pelos escravos de 

“cachaza” ou “cagaça” e pelos Portugueses de vinho da terra ou vinho da cana, não serviam 

para a produção de açúcar. No início, este caldo que não tinha nenhuma serventia, era 

utilizado como alimento para os animais. Após algum tempo, fermentava produzindo um 

líquido com cheiro diferente, um aroma acidulado. 

A partir de 1580, os engenhos juntos distribuíram no mercado consumidor uma 

produção anual de 300 mil arrobas de açúcar (4,5 toneladas). Assim, com o aumento da 

produção, o preço deste produto caiu e deixou de ser considerado um artigo de luxo e se 

popularizou. Inicialmente, o termo empregado nos engenhos designava apenas o local de 

fabricação do açúcar. E, com o passar do tempo, ficou sendo descrito como um local que 



21 

 

 

envolve todo um complexo da produção açucareira (SERIACOPI; SERIACOPI, 2005, p. 

213). 

O complexo do engenho desmembrava-se em casa grande; uma capela, onde se 

realizavam as cerimônias religiosas; um pouco mais afastado havia as senzalas, local onde 

ficavam os escravos. Próximo a casa-grande existia a casa da moenda, uma edificação que 

abrigava à casa das fornalhas, a casa de purgar, as máquinas de moer cana, a caldeira e a 

destilaria, onde fabricavam o açúcar (SERIACOPI; SERIACOPI, 2005, p. 213-214). 

No início a cachaça era considerada um subproduto da produção do açúcar, ou seja, um 

produto secundário da indústria açucareira. Porém, mais barata e abundante que as bebidas 

portuguesas, a cachaça passou a atrair muitos consumidores e os engenhos passaram a 

valorizar mais sua produção do que a do próprio açúcar (SOUZA et al., 2013). 

A cachaça nasceu e consolidou-se como um produto de baixo status não apenas em 

termos de consumo, mas também de produção. Sua própria distribuição e venda, muitas 

vezes, se deu às margens da lei ou em pequenos estabelecimentos, agregando-se aos 

desclassificados e marginalizados do sistema da época (SOUZA et al., 2013). 

Desta forma, Souza (2004) menciona que esta cachaça era no princípio, considerada o 

alcoolismo dos pobres e dos excluídos. Os engenhos onde se destilavam aguardente 

instalaram-se em Minas Gerais, logo no início do povoamento, mas a criação de novos 

engenhos foi proibida pela Coroa Portuguesa por desviar mão de obra da atividade essencial 

da época. 

A crescente importância da economia da cachaça para o Brasil levou a corte a criar a 

Companhia do Brasil que tinha como função fiscalizar a produção e venda da cachaça para o 

exterior (incluindo a própria Coroa). Com isso, a Coroa pretendia manter o consumo do vinho 

português, produzido por Lisboa, reduzindo a despesa com os impostos de exportação da 

cachaça para fora da colônia (SOUZA, 2004).  

No período da migração da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, mais precisamente 

no início do século XIX, nos anos de 1808, a cachaça já era considerada um dos principais 

produtos da economia e moeda corrente para a compra de escravos na África, para serem 

trazidos para o território brasileiro (SOUZA, 2004). 

A cachaça pôde ser considerada a bebida brasileira em 1819, quando os brasileiros a 

empregaram como instrumento de resistência nacional contra a colonização e o imperialismo 

português. Souza et al. (2013, p. 11), afirmam que a cachaça “foi, por exemplo, a bebida da 

Revolução Pernambucana e da Inconfidência Mineira, contra o vinho importado da Europa”. 
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De acordo com Souza (2004) é a partir do século XIX, que a cachaça se torna 

largamente difundida pelo Brasil, tendo seu auge e caracterizando o momento histórico 

brasileiro, sendo que ainda eram raríssimos os alambiques nesta época. Contudo, segundo o 

autor, a bebida que veio a tornar-se eminentemente nacional, de largo uso no país, era de 

consumo restrito nos primórdios do século XIX. Nessa época, bebiam apenas as pessoas que 

eram consideradas do povo (negros e mulatos).  Os burgueses, fazendeiros, senhores de 

engenho, serviam-se de vinho, segundo o tradicional costume português. 

 

2.3 AS INSTALAÇÕES DOS ENGENHOS DE CANA-DE-AÇÚCAR NO ESTADO DA 

PARAÍBA  

Nos primórdios, o nosso atual estado da Paraíba era vinculado a Capitania de Itamaracá, 

atual estado de Pernambuco.  

De acordo com Rodriguez (2002, p. 17) em 1534, o Brasil encontrava-se dividido em 15 

lotes de terra, os quais posteriormente foram doados as pessoas da corte que a partir de então, 

passaram a chamar estas porções de terras de donatários. Estes lotes eram transferidos de 

geração a geração por herança, adquirindo assim a denominação de capitanias hereditárias, 

assegurando deste modo a posse e a colonização do território brasileiro. 

A mesma autora afirma que com as divisões das capitanias hereditárias, a capitania de 

Itamaracá foi entregue a Pero Lopes de Souza e estendeu-se, desde a foz do Rio Santa Cruz, 

no qual hoje corresponde a Igarassu em Pernambuco, até a Baia da traição, no atual estado da 

Paraíba. Em suma, em Itamaracá, capitania situada entre Pernambuco e a atual Paraíba, a 

atividade açucareira engrandeceu o desenvolvimento da vila de Igarassu, que possuía vários 

conventos e igrejas na época. 

Nas terras da futura Paraíba, ou seja, da capitania de Itamaracá, habitavam dois grupos 

de índios no litoral, que eram os tupis, grupo formados pelas tribos Tabajaras as quais se 

aliaram aos portugueses; e os Potiguaras que se aliaram aos holandeses e aos franceses e bem 

no interior desta capitania habitavam os Tapuias formados pela aglomeração de índios Cariris 

e Tarairiús (RODRIGUEZ, 2002, p. 17). 

Desta forma, por Itamaracá possuir uma grande diversidade de grupos indígenas com 

características distintas, acreditamos que seja este um dos motivos pela qual a capitania de 

Itamaracá tornou-se de certa forma inexplorada, contudo também haviam a presença intensa 

de franceses, os quais eram aliados aos Potiguaras, que foram atraídos pela a quantidade de 

pau-brasil que havia nessa região, do qual a tinta era utilizada como corante. 
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Ambas as capitanias possuíam sua economia vinculadas ao cultivo de cana-de-açúcar e, 

posteriormente, para fabricação de açúcar, mas tal prosperidade do açúcar estava mais 

próxima de Itamaracá. Contudo, pelas as capitanias serem tão próximas em nível de habitação 

e os habitantes das duas capitanias (Pernambuco e Itamaracá), estarem tão próximos, uma 

parte deles, seus habitantes eram simplesmente aliados um dos outros (MELLO, 2002; 

GURJÃO; LIMA, 2004). 

Após a morte do administrador da capitania de Itamaracá em um naufrágio, houve sua 

substituição pelo português João Gonçalves, que ao chegar à capitania tornou-se bastante 

amigo dos índios e ainda construiu a vila de Conceição, onde se tornou sede de seu governo. 

Logo, após a sua morte, a grande maioria dos índios passavam a ser maltratados e os 

franceses decidem, a partir de então, invadir as terras da capitania, tendo vários índios como 

aliados (RODRIGUEZ, 2002, p. 18). 

Devido aos sucessivos ataques de indígenas e franceses que não se entendiam, as 

autoridades portuguesas de Olinda recorreram ao rei de Portugal pelo desmembramento das 

capitanias envolvidas. E, assim, o rei de Portugal resolve tomar posse efetiva da terra, e cria a 

Capitania Real da Paraíba e a desmembra da Capitania de Itamaracá, em 1574 

(RODRIGUEZ, 2002, p. 18). 

Para a Paraíba conseguir sua conquista territorial, passou por grandes fracassos e alguns 

êxitos, pois a criação de sua capitania deu-se em 1574, mas a sua efetiva ocupação foi 

consolidada de fato em 1585. Deste modo, percebe-se onze anos de luta para a sua concreta 

conquista, mediante as grandes invasões pernambucanas e a resistência nativa, o que 

dificultava uma real criação da capitania. Em suma, através de várias expedições e estratégias 

a capitania Paraibana se torna subordinada em 1585 à Coroa propiciando assim um maior 

empreendimento (MELLO, 2002, p. 27). 

A capitania da Paraíba fundamentou-se em grandes propriedades de terra, chamadas de 

sesmarias, que eram lotes de terras doadas a pessoas que tivessem recursos para implantar 

certo tipo de produção, e como nesta época o auge era a cana-de-açúcar, e como a própria 

terra paraibana possui o solo rico em massapé, isto beneficiava o cultivo da cana-de-açúcar. 

Além do mais, a cana-de-açúcar era bastante lucrativa para Portugal (GURJÃO, 2004, p. 15). 

Nestas sesmarias foi implantada a monocultura da cana-de-açúcar, em que os referidos 

proprietários não viviam constantemente ligados a terra, incorporando e inserindo nas 

lavouras de cana a mão de obra escrava. Os escravos eram importados do continente africano 

para vir trabalhar nos canaviais paraibanos, em substituição a mão de obra indígena, pois 
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demonstravam um maior lucro, devido à grande circulação de mercadorias vinculadas ao 

sistema econômico mercantilista (MELLO, 2002, p. 33). 

        A Paraíba surge meio à grande imensidão de canaviais de cana-de-açúcar, onde em 1601, 

os colonos se responsabilizavam por catorze engenhos de açúcar, em que existiam os movidos 

pela tração animal e pelas quedas d`água (MELLO, 2002, p. 47). Desta forma, a conquista da 

Paraíba estava interligada ao seu potencial econômico, voltado para a implantação da 

atividade canavieira e como consequência disto as instalações dos engenhos de açúcar.   

 O sucesso da capitania real da Paraíba estava ligado ao sucesso do açúcar, porque nas 

regiões próximas aos engenhos estavam espalhados dezenas de plantações de cana-de-açúcar.            

Deste modo, os senhores deveriam ter uma mão de obra que lhes trouxessem riquezas em 

torno do açúcar. Sendo assim, começaram a compra de escravos e como consequência, 

efetuação nos investimentos de mudas de cana e o melhoramento das instalações para uma 

melhor obtenção do açúcar, com pedidos de empréstimos aos holandeses (AMORIM, 2004, p. 

53-54). Grande parte dos engenhos encontrava-se às margens do rio, facilitando a produção 

do açúcar com os moinhos de queda d‟água, e também facilitava o transporte por meio da 

utilização do barco. 

 A partir do século XIX, a Paraíba encontra-se praticamente com o seu espaço territorial 

amplamente definido, consolidando a zona da mata (litoral) integrando a esta os rios Paraíba e 

Mamanguape que adentravam no interior, onde havia imensas plantações e engenhos de cana-

de-açúcar (MELLO, 2002, p. 70-72).  

 Entre as grandes regiões que se formava (Litoral e Sertão), começou a estruturar-se a 

região do agreste paraibano, que era atravessado pelos gados e os canaviais de cana 

(RODRIGUEZ, 2002, p. 20). 

 Entre os séculos XVIII e XIX, o açúcar do litoral e o boi sertanejo, se encontram na 

formação do brejo paraibano, localizado nas terras úmidas do planalto da Borborema, entre a 

Cidade de Areia e Alagoa Nova a sudeste, e Bananeiras a nordeste. No brejo paraibano, 

sediando estas cidades desde início, a economia era predominantemente de aguardente e 

rapadura, nos pequenos e numerosos engenhos, levando-se a tornar uma zona canavieira 

(MELLO, 2002, p. 115-119). 

  O estado da Paraíba, por possuir uma grande expansão de canaviais, mais precisamente 

na parte litoral e brejo, esperava-se uma imensa prosperidade com relação à produção do 

açúcar, mas esta visão é totalmente ilusória, pois as técnicas de produção do açúcar não se 

renovavam até o século XX (MELLO, 2002, p. 121). 
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 De forma generalizada, no início do século XX, segundo Rodriguez (2002, p. 20), o 

espaço paraibano estava ocupado desta forma descrita, abaixo: 

• LITORAL-cana-de-açúcar  

• AGRESTE-pecuária, algodão e culturas alimentícias  

• BREJO-cana-de-açúcar 

• SERTÃO-pecuária, algodão e culturas de subsistência 

 A Figura 02 traz a distribuição econômica do estado da Paraíba, desde a região do litoral 

paraibano até o sertão, demonstrando sua economia de origem vegetal e animal em meados 

dos séculos XVIII e XIX. 

 

Figura 02: Mapa do estado da Paraíba com a distribuição econômica. 

 
Fonte: Rodriguez (2002). 

         A produtividade dos engenhos com o tempo foi se reduzindo. Mello (2002, p. 116) 

menciona que tal atraso está relacionado pelas formas rotineiras e viciosas herdadas dos 

antepassados, que continuavam em uso, como também o não investimento pelos donos de 

engenhos de maquinários que eram concedidos pelos ingleses. 

         O autor afirma que só apenas em 1862, foi que houve o investimento do arado de ferro 

nos canaviais, graças a Revolução Industrial que repercutiu sobre o mundo. Em meados do 

século XIX, foi que se introduziu a energia a vapor e posteriormente a eletricidade, tais 
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benefícios quase que não chegavam à Paraíba, chegando apenas em 1882, a partir da 

utilização do vapor. Mas mesmo com a introdução dos maquinários advindos dos ingleses, a 

economia açucareira só permaneceu em pleno funcionamento graças à utilização da mão de 

obra escrava (MELLO, 2002, p. 118). 

Não encontramos documentos oficiais com a quantidade e distribuição de engenhos na 

região do brejo paraibano. O sítio “BREJOPB” 
7
 menciona que os engenhos estão distribuídos 

em 28 municípios do brejo paraibano, que são os municípios: de Areia que contabilizavam 28, 

Alagoa Grande foram contabilizados 5 engenhos, em Alagoa Nova 6 engenhos, 1 em 

Bananeiras, Borborema 2 engenhos, 5 em Pilões e por fim 5 engenhos em Serraria. Assim, 

destes 52 engenhos, os mesmos contribuem para economia do brejo paraibano, sendo que 25 

produzem apenas aguardente, 8 deles produzem apenas rapadura e 19 fabricam aguardente e 

rapadura conjuntamente. 

Em síntese, a Paraíba surgiu como capitania hereditária, posteriormente passando a ser 

Capitania Real, em seguida Província, e definidamente se torna Estado da República 

Federativa do Brasil, com sua capital João Pessoa, possuindo hoje 223 municípios, sendo que 

a cidade de Alagoa Nova se constitui um dos municípios paraibanos.  

 

2.4  CONTEXTO HISTÓRICO DA CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, A PARTIR DA 

INTRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

A cidade de Alagoa de Nova–PB está localizada no estado da Paraíba, na mesorregião 

que concerne ao agreste paraibano, na microrregião do brejo. De acordo com os dados 

estatísticos do IBGE (2015), a cidade possuía em 2015, 20.500 habitantes, fazendo limites ao 

norte, com os municípios de Esperança, Remígio e Areia; ao Sul com os municípios de 

Massaranduba e Lagoa Seca; ao leste com Lagoa Grande e ao Oeste com São Sebastião de 

Lagoa de Roça. 

 Alagoa Nova-PB surgiu a partir de uma doação de terras pertencentes aos índios 

Bultrins, formando uma sesmaria, que integrava as terras do chamado Olho D´água da prata, 

fazendo limites com a atual zona rural do município que até hoje é conhecida como Aldeia 

Velha, à qual era ocupada por índios Cariris, que para manterem sua sobrevivência vieram 

buscar abrigo nestas terras, tornando-se conhecidos como Bultrins (SANTOS, 2012). 

                                                 
7
http://brejopb.blogspot.com.br/2009/04/engenhos-ehistorias_09.html.Brejotur/PB- Alagoa Nova- encantos 

naturais.   Acesso em 26 de maio de 2016. 
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 De acordo com Sales (1990, p. 37) o surgimento da aglomeração de casas que deu 

origem à cidade de Alagoa Nova, permanece obscuro, mas em seu livro o autor menciona que 

em 06 de abril de 1790 a Cidade de Campina Grande foi elevada à categoria de Vila. Neste 

período, Alagoa Nova já era considerada um povoado o qual passou a ser parte integrante da 

Vila Nova da Rainha. 

 Segundo o mesmo autor, de acordo com o inventário do capitão José de Abreu Tranca, 

o início deste povoamento foi marcado com forte base econômica no cultivo de mandioca. 

Mas, Sales (1990, p. 38) frisa que os donos de terra juntamente com os de escravos, para 

terem uma maior rentabilidade, davam-se desde então o cultivo da cana-de-açúcar, através do 

trabalho da mão de obra escrava. 

 A Figura 03 faz referência à distribuição da população indígena na região das terras 

paraibanas, entre os séculos XVII e XVIII. 

Figura 03: Distribuição dos indígenas pela Paraíba. Localização de Alagoa Nova (seta). 

 
Fonte: BORGES, J. E. (1993). A fecha aponta para localização atual da cidade de Alagoa Nova-PB. 

 Alagoa Nova crescia e posteriormente ampliavam-se os aglomerados de casas, e os 

moradores deste vilarejo, dedicavam-se ao comércio de compra e venda. Pequenos engenhos 

já se configuravam na paisagem deste pequeno povoamento. Os moradores da zona rural e 

dos engenhos convergiam todos os produtos agrícolas, como, por exemplo, rapadura e 

farinha, na feira como meio de sobrevivência para o comércio do vilarejo (SALES, 1990, p. 

63). 
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 A real instalação da Vila de Alagoa Nova ocorreu no dia 27 de fevereiro de 1851. Neste 

período, a vila contava neste período com 5.951 habitantes livres, 1.024 habitantes escravos, 

configurando um total de 6.975 habitantes (SALES, 1990, p. 64-65). 

 Como a cidade de Alagoa Nova possui um solo rico em massapé e é uma região cheia 

de várzeas e consequentemente ricas em húmus, favorecia o cultivo da cana-de-açúcar. Em 

pleno século XIX, a cidade contava com três engenhos movidos a vapor: Olho d´água, o Sapé 

e o Horta; e engenhos movidos a tração animal que eram: Camará, Camará Novo, Arnau, 

Queira Deus, Alagoinha, Bonito, Cruz de Bento Torres Brasil, Ourique, Pedra d´água, Barra, 

Pau d´Árco e Guaribas, Urucu, Capim Açu, Serra Preta, Buraco d´Água, Boa Vista. Todos 

fabricavam rapadura ou aguardente (SALES, 1990, p. 99). 

Nos anos de 1920, como menciona Sales (1990, p. 133) muitos destes engenhos que 

trabalhavam com a tração animal, passaram a instalar caldeiras de aquecimento a lenha e 

também do bagaço de cana provenientes da extração do caldo, depois da realização da 

moagem. Mas, outros engenhos aderiram a motores a óleo, mediante a utilização de 

maquinários. Com isso, houve na cidade um melhoramento na produção de rapaduras e 

aguardente, melhorando a economia deste setor. 

         Hoje percebe-se que alguns fatos relacionados ao processo histórico da cidade de 

Alagoa Nova–PB, continuam obscuros e sem respostas, devido ao movimento que se 

espalhou pela região do agreste paraibano chamado de Ronco da Abelha. No período de 

dezembro de 1851 a fevereiro de 1852, passaram a vigorar, sob a responsabilidade dos 

funcionários do Estado, impostos no registro civil e de óbito, que antes eram de 

responsabilidade da igreja, como cita (MELLO, 2002, p. 120; GURJÃO, 2004, p. 69; SALES, 

1990, p. 67). 

         Desta forma, os autores mencionam que as populações do agreste paraibano no caso 

Alagoa Nova, também estiveram envolvidas neste movimento, como as demais, adentraram 

no município, principalmente nos cartórios, armados de cacetes, pedras e espingardas, 

destruindo tudo, acabando a partir de então, com as possíveis informações para uma melhor 

análise de um passado histórico, para que haja uma compreensão do presente.  
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3. DO SENSO COMUM AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 Neste capítulo trazemos um detalhamento do conhecimento envolvido na produção do 

açúcar e da cachaça, em uma perspectiva histórica, demonstrando quais as contribuições dos 

alambiques, dos destiladores e o papel dos engenhos no estudo da química.  

 

3.1 A ARTE DE FAZER CACHAÇA: UMA RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA, TÉCNICA E 

TECNOLOGIA 

 A ciência e a técnica estão interligadas no processo da construção da arte (techné), 

Segundo Saito e Beltran (2014), atualmente compreende-se que a tecnologia, a técnica e a 

ciência passaram por imensas transformações, das quais a ciência moderna é o resultado de 

um longo caminho percorrido até o início do século XX. 

 Deste modo, ao pensar nesta tricotomia ciência, técnica e tecnologia, em uma 

perspectiva histórica, é notável que a técnica fosse vista como sinônimo da própria tecnologia, 

e consequentemente a tecnologia agregada a técnicos. Se considerarmos a arte de fabricar 

utensílios, materiais, e objetos produzidos pelos técnicos como parte deste tripé (ciência, 

tecnologia e técnica), esses conhecimentos corresponderiam à ciência aplicada.   

 De acordo com Saito e Beltran (2014) os estudos históricos da tecnologia e da técnica, 

foram realizados na perspectiva de divulgar o conhecimento cientifico e técnico, a partir das 

concepções dicotômicas entre a ciência pura e a aplicada, dentro de suas próprias tradições 

historiográficas. 

 A relação entre ciência, técnica e tecnologia, vai além do conhecimento científico, uma 

vez que estas estão agregadas a ciência moderna. Tal ciência também advém do conhecimento 

técnico, manual e experimental dos artesãos, tendo em vista que é necessário que haja uma 

discussão entre a relação ciência, técnica e tecnologia, a partir da interação entre o saber 

teórico e prático, compreendendo não somente os saberes científicos, técnico e tecnológico, 

como também, analisando a natureza de suas relações (SAITO; BELTRAN, 2014). 

 Ao pensarmos na arte de fazer cachaça, do ponto de vista histórico, vê-se que a mesma 

está intrinsecamente conectada a acumulação e a transmissão das tecnai, uma vez que os 

conhecimentos artesanais foram imprescindíveis para o processo de industrialização. O 

acúmulo de experiências e a sua transmissão possibilitaram a técnica, por meio do acesso à   

tecnologia, mudasse o rumo e a maneira da produção de cachaça. Para tanto, a destilação 

passaria do artesão para a ciência, tendo em vista que a destilação, utilizada como de método 
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de separação de misturas, era usada para obtenção da cachaça bem antes de se ter o 

conhecimento científico agregado ao resultado desta destilação.  

 Deste modo Saito e Beltran (2014) citam que: 

 
Os diferentes saberes (technai) dos artesãos contribuíram para o desenvolvimento 

das manufaturas não só suprindo as indústrias de máquinas, mas também de 

processos para produzir artefatos cuja procura era cada vez mais crescente numa 

sociedade capitalista e industrial aos finais do século XX. (SAITO; BELTRAN, 

2014, p. 09). 

 

 Assim, a partir do progresso da industrialização através dos meios tecnológicos, a 

indústria deixa de depender das tecnai do artesão, dado que a techné, era vista como um 

conhecimento mais técnico. Saito e Beltran (2014) ressaltam que este conhecimento técnico 

se apresentava como um obstáculo que limitava o desenvolvimento não só industrial, como 

também o social.  

 Em síntese, vale ressaltar que de acordo com Saito e Beltran (2014), a ciência e a 

techné, são formas de conhecimentos diferentes, e não podemos afirmar que a tecnologia é 

um aprimoramento da techné e nem tão pouco a ciência moderna é um aperfeiçoamento da 

ciência antiga. Esta diferenciação fica bem clara quando tratamos do tema abordado aqui, que 

é o caso da produção da cachaça. 

 No que concerne ao processo de obtenção da cachaça, ao longo dos anos, as técnicas de 

produção de cachaça e de açúcar beneficiaram-se com os avanços tecnológicos, propiciados 

pela Revolução Industrial. Nos primórdios da produção da cachaça e do açúcar para a 

moagem da matéria-prima, no caso a cana-de-açúcar, até meados do século XIX, era utilizada 

com frequência as moendas com roda d‟água, juntamente com os “bangüês
8
”, o que na época 

era considerada uma inventividade da engenharia mecânica (QUINTAS, 2007, p. 74). 

    A mesma autora descreve que a primeira modificação na técnica de moagem deu-se em 

relação aos tambores que esmagavam a cana, sendo que, no início, as moendas eram na 

vertical e logo após, perceberam que na forma horizontal facilitava o encaixe da cana e 

diminuiria os riscos de acidentes, resultando em um avanço para época. 

         Segundo Quintas (2007, p. 73) havia três tipos de engenhos: os reais, movidos a água e 

oferecia uma maior rentabilidade, o que garantia a maior preferência dos senhores de 

engenhos; os trapiches, que eram aqueles que utilizavam a tração animal, sendo o boi o 

animal preferido, que suportava girar a ciranda (almanjarras) 
9
. 

                                                 
8
 Banguês é tanto a maquinaria utilizada na produção dos derivados da cana-de-açúcar (fornalha e tachos), 

quanto à propriedade agrícola formada pelo engenho e os canaviais (dicionário Aurélio). 
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 O terceiro tipo de engenho são os de vapores, os quais surgiram a partir do século XIX, 

em decorrência da modernização da técnica, ou seja, o termo “modernização” designa as 

tentativas de incorporar as inovações do capitalismo industrial advindas com a revolução 

industrial. O modo de produzir gerado pela Revolução Industrial começou a se desenvolver, 

de forma significativa, em nosso país somente no final do século XIX e começo do século 

XX, contribuindo para a modernização dos engenhos e um maior faturamento, ao introduzir 

as tecnologias vindas dos países europeus. Em síntese, e não fugindo a regra, tal processo de 

modernização adotado no Brasil tornou-se intenso, a partir das iniciativas do Estado 

(QUINTAS, 2007, p. 73). 

 Desde o século XVI, o Brasil experimentava um tipo de indústria que poderíamos 

chamar de pré-industrial, em que o trabalho produtivo toma outra dimensão, principalmente 

quanto às dimensões da produção, que não é mais artesanal. O setor mercantil no primeiro 

ciclo do açúcar esteve voltado para o movimento econômico; enquanto no segundo ciclo esse 

papel coube ao setor industrial (AZEVEDO, 2010).  

 Desta forma, a indústria açucareira local era inicialmente constituída por fábricas de 

moer cana e por engenhos que fabricavam aguardente e açúcar, que eram movidos, 

essencialmente, com a tecnologia tradicional utilizando a tração animal e a força motriz da 

água; de meados para o final do século XIX, quando algumas fábricas passaram a utilizar o 

vapor na moenda. As inovações tecnológicas que foram implementadas no século XIX, não 

foram incorporadas de forma igualitária por toda a indústria canavieira local, mas apenas 

pelas empresas com maior capacidade de investimento (AZEVEDO, 2010). 

     Os engenhos de açúcar, a princípio, eram considerados uma indústria avançada para sua 

época, mas com o tempo isso foi diminuindo. De início, todo conhecimento era repassado de 

geração a geração pelos os próprios proprietários de engenhos. No final do século XIX, foi 

havendo um aprimoramento de suas técnicas com relação à produção tanto do açúcar quanto 

da cachaça, por meio do conhecimento científico, levando as modificações desde o plantio da 

cana até o seu produto ou subproduto final. Apesar de alguns melhoramentos de 

equipamentos responsáveis por cada uma das etapas de produção, o desenvolvimento do 

processo produtivo esteve sempre agregado ao baixo nível da tecnologia colonial 

(AZEVEDO, 2010). 

                                                                                                                                                         
9
 Segundo Quintas (2007, p. 73), documentos bibliográficos e iconográficos do período holandês registram a 

presença de bois para movimentar a moenda dos engenhos de açúcar; mas as éguas eram consideradas as 

prediletas, pois eram vistas como animais mais velozes e obstinadas, havendo uma grande quantidade de éguas 

mortas por causa do excesso de esforço do ritmo acelerado e continuado causados pela repetição da circularidade 

das moendas artesanais.  
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         Foi nesse período que os senhores de engenhos brasileiros incorporaram algumas 

transformações que resultaram numa maior integração do processo, a partir da introdução de 

um conhecimento científico vindo da Europa. Tais conhecimentos propiciaram aos donos de 

engenhos uma ampla modificação das suas técnicas e um melhor aproveitamento de seus 

recursos. Podem ser datados desse período: a introdução de novos aditivos químicos, como a 

cal
10

, servindo para diminuir a acidez do solo, através da técnica chamada de calagem; a 

importação da moenda de três rolos horizontais; a introdução da fornalha do tipo Jamaica
11

; e 

a substituição da mão de obra escrava por trabalhadores assalariados (AZEVEDO, 2010). 

 Segundo Quintas (2007, p. 79) antes do século XIX, o avanço da tecnologia na região 

de Pernambuco não foi muito significativo. Os senhores de engenho davam preferência ao 

meio de transporte marítimo e fluvial. Mas, na metade do XIX, a paisagem veio a modificar-

se, a partir da implantação das estradas de ferro, construídas pelos ingleses. As principais 

mudanças ocorridas na região de Pernambuco, de acordo com Quintas (2007), foram:  

 

                                      a. Utilização sistemática da irrigação, drenagem e adubos animais; 

b. Mudança de matéria-prima na feitura dos pães de açúcar; fabricados inicialmente 

de barro, passam a ser de madeira, de ferro ou de estanho; 

c. Caixas de madeira para a comercialização são substituídas por sacos de tecidos, 

poupando assim a agressão à Mata Atlântica; 

d. Aparecimento da chaminé na casa de caldeiras. Antes, a fumaça esvaía-se pelas 

precárias frestas das telhas; 

e. Implantação do trem jamaicano - fornalha contínua- em substituição ás fornalhas 

“individuais”; 

f. Utilização do bagaço da cana como combustível, desprezando-se a lenha da 

madeira retirada da Mata Atlântica; 

g. Inversão da posição das moendas, de vertical para horizontal; substituição da cana 

crioula pela cana caiana, mais sumarenta e rica em concentração de açúcar; 

(QUINTAS, 2007, p. 79). 

 

                                                 
10

 A cal advém do calcário, nome que se dá a substância química conhecida como carbonato de cálcio (CaCO3). 

Há Vários tipos de calcário, mas um dos principais constituintes minerais do calcário, que neste caso especifico, 

é o agrícola, é a calcita, também conhecida como calcário calcítico ou araganita pura (carbonato de cálcio - 

CaCO3), podendo conter menores quantidades de carbonato de magnésio, sílica, argila e outros minerais, que 

adicionada no solo úmido, reage com a água atendendo de forma gradual as necessidades nutricionais das 

plantas, tais como: enriquecimento do solo com cálcio e magnésio, elevação do pH do solo a níveis adequados 

para o desenvolvimento da cultura a ser cultivada, entre outros beneficiamento (SECRETARIA DE 

GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL-SGM, 2009). Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256650/P29_RT55_Perfil_do_Calcxrio_Agrxcola.pdf/16a967ef-

a997-482c-8459-6109f5a72860. Acesso em 12 de fevereiro de 2017. 

11 Antes da introdução da fornalha, ou seja, forno inglês, trem inglês ou trem da Jamaica, que era uma espécie 

de uma fornalha continua que disseminava uma única chama para várias bocas de aquecimento do caldo da cana, 

requeria menos combustível e era duas vezes mais eficaz no cozimento do caldo, aproveitando de certo modo, o 

bagaço da cana-de-açúcar,  como cita Quintas (2007) antes desta tecnologia, todo o caldo era aquecido apenas 

em tachas de cobre , que eram aquecidas por meio de fornos isolados através da lenha, não reaproveitando o 

bagaço da cana-de-açúcar. 

 

 

http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256650/P29_RT55_Perfil_do_Calcxrio_Agrxcola.pdf/16a967ef-a997-482c-8459-6109f5a72860
http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256650/P29_RT55_Perfil_do_Calcxrio_Agrxcola.pdf/16a967ef-a997-482c-8459-6109f5a72860
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 Os melhoramentos tecnológicos em Pernambuco vão culminar com o aparecimento da 

máquina a vapor, sendo que as primeiras foram importadas da Inglaterra. As primeiras 

máquinas foram introduzidas em 1817, mas somente vieram a fazer a diferença mais 

precisamente a partir de 1870. De acordo com o recenseamento realizado em 1920, em pleno 

século XIX, em todo o território do nordeste havia 5370 engenhos movidos a animais, 1609 

movidos a vapor e 444 a água (QUINTAS, 2007, p. 79).  

 As inovações tecnológicas eram extremamente caras. Vale ressaltar que o Brasil 

passava por uma fase de poucos recursos. Assim, os senhores de engenho buscavam ajuda de 

capital se necessário ao Estado, sendo que este recorreria ao capital estrangeiro, na forma de 

empréstimos ou em investimentos direto no próprio setor açucareiro (AZEVEDO, 2010). 

         Portanto, em termos de técnica, o Brasil só veio usufruir dos conhecimentos trazidos 

pela Revolução Industrial no século XIX, e ainda assim restrito à máquina a vapor. O 

conhecimento científico não estava presente no engenho, seja no que se refere à maquinaria 

utilizada ou aos conceitos envolvidos para o tratamento da matéria-prima. O incentivo à 

produção restringia-se à aplicação de técnicas importadas nas lavouras e engenhos locais. 

Havia uma mistura entre o conhecimento artesanal dos senhores de engenho, passado de 

geração a geração, que tentava se adaptar às novas máquinas, sem necessariamente saber 

princípios ou a natureza do seu funcionamento. 

 Ao longo dos tempos vários instrumentos foram criados para melhor obtenção das 

substâncias. Com relação à cachaça e seu método de obtenção, veremos a seguir, todo 

processo histórico dos alambiques e destiladores, aparatos destilatórios utilizados até hoje, 

desde sua utilização pelos alquimistas até os engenhos convencionais da atualidade.   

 

3.2 HISTÓRIA DOS ALAMBIQUES E DESTILADORES 

 A destilação é uma técnica de separação de misturas bastante antiga, tendo sido 

desenvolvida pelos alquimistas, como uma técnica de operar sobre a matéria. O processo de 

destilação, que hoje se sabe, estar baseado nas diferenças entre os pontos de ebulição de 

determinadas substâncias, sendo simbolizado pelos instrumentos próprios dos alquimistas e 

químicos, como os alambiques, as retortas e os fornos (BELTRAN, 1996). 

 Nem sempre a destilação foi considerada uma técnica para purificação de certas 

substâncias, ou seja, separar certos componentes de uma determinada mistura, como cita 

Beltran (1996):  

Desde as suas origens e durante um longo período, a destilação estaria ligada a 

preparação de poderosas „águas‟ e à obtenção da „pedra filosofal‟, do maravilhoso 
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„elixir‟ que promoveria a cura de todas as doenças dos metais e dos homens. Seria 

também por meio da destilação que os iniciados extrairiam as „quintessências‟ de 

vegetais, minerais e partes de animais, obtendo-se dessa forma puríssimos e 

poderosos medicamentos (BELTRAN, 1996, p. 01). 

 

 De acordo com Beltran (1996), as considerações feitas no que diz respeito ao 

desenvolvimento dos destiladores e alambiques, baseiam-se nos estudos realizados a partir 

dos textos produzidos na Antiguidade que ao longo do tempo, chegaram até aos dias de hoje. 

Em síntese, a autora afirma que apenas nos escritos dos alquimistas alexandrinos entre os 

séculos XI e XV estariam presentes desenhos e termos relacionados a estes instrumentos. 

 Nestes textos produzidos na Antiguidade entre os séculos XI e XV, já existia a presença 

dos termos ambix, lopasou e cucurbita, os quais faziam alusão aos alambiques. 

 
O termo ambix designava a parte superior do aparato; a parte inferior era chamada 

inicialmente lopas, nome grego dado a um tipo de vasilha; entretanto o termo 

cucurbita que, em latim, significa abóbora viria a ser utilizado predominantemente 

para designar a parte inferior do aparato destilatório; a palavra “alambique” só 

tempos depois é que viria a ser usada como referência a todo o conjunto 

(BELTRAN, 1996, p. 27). 

 

 Diferente da atualidade, estes instrumentos considerados destilatórios eram empregados 

em outro contexto, em que a destilação era uma operação da alquimia, relacionando-o com 

ideias mágicas, religiosas e filosóficas, associados a práticas e a conhecimentos advindos dos 

egípcios, uma vez que era considerado um conhecimento divino e sagrado, e, sobretudo, 

deviam ser mantidos em segredos (BELTRAN, 1996). 

 As transformações e a composição da matéria advinham de fundamentos da própria 

alquimia, contando com amplo conhecimento técnico, dos primórdios egípcios agregados à 

própria alquimia, em que se utilizavam poderosas “águas” e “espíritos”. Acreditamos que o 

termo espíritos está associado ao processo de separação de impurezas, a partir de diferentes 

substâncias que poderiam estar dissolvidas nas misturas que seriam, desde então, separadas 

(destiladas). 

 De acordo com Beltran (1996), o processo de destilação foi concebido neste contexto, 

utilizando-se os termos “águas” e “espíritos” por muito tempo. O primeiro termo fazia-se 

referência a uma “Água Divina”, que seria possivelmente as águas sulforosas, que produzia as 

propriedades do ouro devido à sua coloração amarelada; e o último, ao processo de separação 

(destilação), para separar as impurezas dos materiais que constituem a matéria. Assim, pode-

se perceber que o processo de transmutação de qualquer metal em ouro, propiciou o 

desenvolvimento da alquimia. 



35 

 

 

A Figura 04 mostra o aparato (instrumento) destilatório do século XV, no qual os 

alquimistas acreditavam operar sobre a matéria. 

 

Figura 04: Desenhos presentes no manuscrito Parisinusgraecus 2327 (séc. XV), conforme Marcellin Berthelot 

em seu Collection dês Anciens Alchimistes Grecs, Paris: Steinheil, 1887 - 88 p. 163. 

 

Fonte: BELTRAN (1996). Acreditamos que a imagem trata-se de um aparelho de destilação, 

destilador/alambique, com pequenas caldeiras que se conectam a uma serpentina de resfriamento, através destes 

tubos longos, denotados pelas imagens. No fundo dos recipientes, à presença de placas/blocos de aquecimento, 

que auxiliam na vaporização da mistura, recolhendo-se o destilado, na parte final dos tubos. 

 Segundo Beltran (1996) a invenção técnica e dos primeiros instrumentos da destilação 

são atribuídos a alquimista Maria
12

, a Judia, que teria vivido no início da era cristã. No 

entanto tal método não era empregado, com o termo destilação, o qual só foi empregado 

muito tempo depois, para caracterizar o processo específico destilatório. 

 A caracterização da alquimia surge a partir da transmutação de qualquer metal em ouro, 

vindo a ser denominado pedra filosofal, elixir. Ainda que estas ideias tenham principiado nas 

concepções chinesas, sobre o equilíbrio da natureza, a pedra filosofal ou elixir da perfeição 

era considerado um medicamento universal, capaz de equilibrar as qualidades dos corpos 

(BELTRAN, 1996). 

                                                 
12 Encontramos maiores referências sobre Maria, A judia em: Costa; Piva; Santos (2011). 
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 Em suma, em alguns textos árabes aparecem com frequência menções a certas águas, 

que podem ser associadas a reagentes de caráter básico. Dentre estas águas consideradas 

poderosas também se encontravam vinagres e sucos de frutas destiladas (BELTRAN, 1996). 

         A destilação era bastante diversa, como cita Beltran (1996): 

 
A destilação também era utilizada em manufaturas, como por exemplo, na 

preparação de perfumes, arte para a qual os árabes muito contribuíram. Havia 

grandes centros onde eram extraídos os aromas de rosas, violetas, jasmins e de 

outros materiais. Para isso, as flores eram maceradas em água e, em seguida, esse 

material era destilado. Tal processo não era utilizado na Antiguidade, 

predominando então o método de extração de essências pela infusão de flores em 

óleos ou gorduras (BELTRAN, 1996, p. 3). 

 
Desta forma percebe-se a diversidade da técnica da destilação ao longo dos tempos, sendo que 

na alquimia medieval também exercia um papel importante, envolvendo a obtenção de águas 

medicinais, dentre elas a famosa Aqua Vitae, considerada um medicamento advindo da destilação do 

vinho, que por ventura, hoje a concebemos como uma bebida alcoólica, uma vez que já estava em uso 

em pleno século XIII. 

 Assim, compreendemos que a Aqua Vitae era um tipo de álcool no estado aquoso, 

obtido através de sucessivas destilações. 

 No século XVI temos o primeiro livro que trata da destilação, associando princípios 

alquímicos com a prática e a técnica dos artesãos. O livro (Liber de arte distillandi de 

simplicibus – de Hieronymus Brunschwing em 1500), originalmente publicado em alemão, 

teve várias edições e tornou-se conhecido em vários lugares da Europa, propagando o 

conhecimento necessário para realizar a destilação segundo a demanda da época. Segundo 

Brunschwing (1450-1530), através do processo de destilação seria possível eliminar todas as 

imperfeições da matéria bruta, tornando-a menos “material” e aproximando-a da perfeição 

assim como a matéria celeste (TAAPE, 2014). 

 A concepção de Brunschwing de destilação, assim como a dos alquimistas precedentes 

a ele, estava diretamente ligada à cosmologia de Aristóteles: no mundo sublunar, assim como 

no corpo humano, a matéria era corruptível, desequilibrada, coordenada pelos quatro 

elementos (água, ar, terra e fogo) e suas qualidades extremas (frio e quente). Nessa 

concepção, a destilação tinha a finalidade de produzir a quinta essência, numa analogia ao 

quinto elemento de Aristóteles que preenchia o mundo supralunar (BELTRAN, 1996; 

TAAPE, 2014). 

 A quinta essência estava presente em todos os corpos. Eliminando-se os quatro 

elementos da matéria bruta qualquer, através de seguidos processos de destilação, podia-se 

obter a quinta essência daquela matéria. Também poderia se obter a quinta essência medicinal 
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a partir de repetidas destilações circulares do vinho, o que resultava numa substância 

incorruptível que levava o equilíbrio para o corpo humano (sublunar) quando corretamente 

administrada, saltando-lhes as virtudes (TAAPE, 2014). Assim, através das extrações das 

quintessências via-se uma forma de aproximar-se possivelmente das marcas da origem divina. 

         Em síntese, é notável que a ideia do processo de destilação estava voltada na 

antiguidade para a extração das “virtudes” dos materiais. Atualmente, o processo da 

destilação é utilizado em laboratórios e indústrias químicas tanto para a produção de 

diferentes substâncias quanto na preparação de remédios. Enquanto técnica, a destilação não 

se alterou profundamente, consistindo ainda num processo de separação de misturas e 

utilizando quase os mesmos tipos de aparelhos, ainda que feitos de outros materiais. Porém, 

quanto à sua natureza e fins, a destilação perdeu seu caráter alquímico e metafísico, e passou a 

servir apenas como mais um instrumento para o estudo e compreensão da matéria. 

 Hoje sabemos que os destiladores e os alambiques contribuem não somente como 

equipamentos, voltados para obtenção de novas substâncias, mas sim como “métodos” que 

favorecem o desenvolvimento local/regional/nacional/mundial, a partir da obtenção de novos 

produtos. Deste modo, enxergamos estes aparatos destilatórios, como artifícios químicos 

importantíssimos que garantem um aprimoramento dos compostos a serem destilados, 

propiciando certo grau de pureza dos componentes desejáveis de uma mistura. 

 Em síntese, veremos a seguir, os métodos de separação de misturas que integram um 

engenho, ambiente designado durante muitas épocas para fabricação da cachaça, 

demonstrando quais os aspectos da química que estão interligados com esta bebida que 

ganhou o mundo, desde sua moagem até o seu envelhecimento, na busca de um melhor sabor 

e aroma.  
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4. A QUÍMICA DOS ENGENHOS A PARTIR DOS MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE 

MISTURAS  

 A Química é considerada a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as 

energias envolvidas em todo o processo, estando intrinsecamente ligada aos aspectos de nosso 

dia a dia, uma vez que, ao retomarmos o conceito de matéria, vemos que a sua classificação é 

primordial para o condicionamento de sua aplicabilidade e, consequentemente, sua utilização 

no cotidiano, influenciando nitidamente em seus processos de separação.  

 Várias substâncias que encontramos na natureza estão sob a forma de misturas, havendo 

a necessidade de separá-las, pois para a obtenção de determinadas substâncias com suas 

próprias características, é exigida a determinação de uma variedade de técnicas que permitirá 

a separação de todos os componentes indesejáveis com certo grau de pureza, referente à 

substância que queira determinar (encontrar). 

 Ao pensarmos na produção do açúcar e da cachaça em meio aos grandes canaviais 

dispersos em torno dos engenhos, percebemos que este ambiente de modo geral está em volta 

a uma matéria (cana-de-açúcar), matéria esta que engrandeceu a economia brasileira a partir 

das mãos e das habilidades relativas dos africanos e indígenas. 

  Deste modo, para a obtenção tanto do açúcar quanto da cachaça, há necessidade da 

utilização de algumas técnicas de separação de misturas para obter-se o produto final, no caso 

a cachaça ou o açúcar, ambos obtidos da mesma matéria-prima conhecida como cana-de-

açúcar. Contudo, para obtenção de ambos é necessário tomar alguns cuidados, desde sua 

plantação, momento inicial, até a obtenção do produto.  

 De uma forma bem simplificada, Braibante et al. (2013) descrevem que a partir da 

extração do caldo de cana-de-açúcar, além da obtenção do açúcar, pode ser obtido também o 

etanol e seus derivados, por meio de um processo químico conhecido como fermentação 

alcoólica.  

 Para obtenção de um bom produto alcoólico é necessário seguir alguns passos que vão 

desde o plantio da cana-de-açúcar até o seu armazenamento e envelhecimento. 

 A figura 05 apresenta de forma esquematizada as principais etapas, tanto para a 

obtenção do açúcar
13

 quanto do álcool, utilizando como matéria-prima a cana-de-açúcar. 

 

 

                                                 
13

 Não é objetivo de nossa pesquisa, adentrarmos no processo de produção do açúcar. 
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Figura 05: Etapas de produção do açúcar e do etanol. 

 

Fonte: BRAIBANTE et al. (2013). 

 Todo o processo é iniciado a partir da escolha da variedade de cana a ser utilizada, para 

em seguida começar o plantio com mudas sadias desejadas para a implementação dos 

canaviais, averiguando, antes de tudo, o tipo de solo desejado e o método de adubação correto 

a serem adotados.  

 De acordo com Oliveira et al. (2005)  

 
O solo precisa preencher quatro funções básicas: suprimento de ar, de água, de 

nutrientes e suporte. As características químicas, físicas e biológicas do solo 

exercem grande influência na cultura, principalmente no crescimento do sistema 

radicular. Portanto, análises preliminares e anuais do solo são essenciais (p. 16).  

 

 O bom preparo do solo promove um adequado aumento das plantas e facilita o 

desenvolvimento dos trabalhos seguintes como, por exemplo, sulcamento, plantio, adubação e 

os próprios tratos culturais, por meio da aração e da drenagem da terra, caso precise.  

 As mudas da cana que serão utilizadas devem vir da cana já plantada, ou seja, entre os 

períodos de 10 a 12 meses de idade. Mudas de cana consideradas maduras, com mais de 18 

meses oferecem dificuldades no bom brotamento das gemas, ocasionando, assim, problemas 

na formação, não contribuindo para um canavial uniforme em virtude das gemas já estarem 

formadas no terço inferior da própria cana entre o nó (região de formação das gemas) 

(OLIVEIRA et al., 2005). 
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 Sua colheita deve ser iniciada, após seu amadurecimento, evitando realizar a 

queimagem de suas palhas, para um melhor aproveitamento de suas características naturais. 

Deste modo, Perazolli et al. (2013) deixam claro que o uso de queimadas no corte da cana tem 

como consequência a formação de um composto químico chamado furfural, que diminui a 

qualidade da cachaça por ser considerada uma substância tóxica, provocando um sabor 

desagradável ao produto, devido à quebra das moléculas de sacarose em glicose e frutose, 

ocasionando a desidratação ácida das pentoses presentes.   

 A seguir a Figura 06, mostra a molécula de sacarose (a substância sacarose, também 

chamada de açúcar de mesa, é um tipo de glicídio formado por uma molécula de glicose e 

uma de frutose produzida pelas plantas, sendo mais abundante na cana-de-açúcar, frutas e na 

beterraba) e o furfural, que neste caso apresentado, é uma substância orgânica, liberada no 

momento da queima da cana-de-açúcar.  

Figura 06: (a) Molécula da sacarose ilustrando a união de uma molécula de glicose com uma de pentose, (b) 

Molécula do furfural. 

 
Fonte: Perazolli et al.(2013) 

 

 Após o corte, a cana é conduzida até o engenho
14

, e deve ser colocada em um lugar que 

esteja limpo, seco e que, preferencialmente, contenha um ambiente de área de estocagem 

adequado, de fácil manuseio e moagem da cana, filtração e decantação do caldo proveniente 

de sua extração.  

 Deste modo, Oliveira et al. (2005) cita que: 

                                                 
14

 Estamos apenas focando o meio de produção da cachaça, através de engenhos, pois este é o foco de nossa 

pesquisa. 
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Os equipamentos destinados ao beneficiamento da cana constarão de moendas que 

separam o caldo do bagaço, tanque para recepção e diluição da garapa, dotado de 

filtro ou tela milimétrica, tanque de decantação, preferencialmente de aço inoxidável 

[...]. Os ternos de moenda, os condutores de cana, as bicas de caldo, os coadores e os 

tanques receptores devem ser lavados com água em quantidade suficiente, com 

auxílio de uma escova. Esse cuidado irá refletir na obtenção de uma boa 

fermentação, com indiscutível aumento no rendimento alcoólico e na qualidade do 

produto final (OLIVEIRA et al., 2005, p. 24). 

 Ao chegar ao engenho, a cana deve ser moída no máximo 24 horas após ser colhida. A 

moenda é considerada um método de separação de misturas que possui a função de extrair 

todo o caldo da cana, sendo uma das principais etapas de produção (BOSQUEIRO, 2010). 

 As Figuras 07 e 08 mostram o processo de moagem da cana-de-açúcar, a partir do 

modelo antigo de extração do caldo de cana e o atual. 

 

                        Figura 07: Moenda artesanal,                                             Figura 08: Moenda Industrial, 
                          movida pela tração humana.                                               movida pela energia elétrica. 

                     

       Fonte:http://imperiobantuspovoescravisados.                              Fonte:http://www.matraqueando.com.br/tag/                    

blogspot.com.br/. Acesso em: 19 de novembro de 2016.                  engenho-tradicao-pindoretama. Acesso: em  

                                                                                                                            19 de novembro de 2016. 

 

 Após a extração do caldo
15

, é necessária a utilização de outros métodos de separação de 

misturas, uma vez que, este caldo contém várias impurezas agregadas como, por exemplo, 

bagacilhos e até mesmo terra. Deve-se realizar a filtragem, por intermédio do uso de uma 

                                                 
15

 O Caldo da cana pode ser definido como uma solução rica em sacarose, de forma diluída e impura que contém 

aproximadamente cerca de 80% de água e 20% de sólidos insolúveis que são os açúcares (sacarose em maior 

concentração, glicose e frutose), os componentes não-açúcares orgânicos (gorduras, ceras, ácidos livres, 

clorofila, antocianina, entre outros) e os não-açúcares inorgânicos (sílica, sódio, cálcio, entre outros) 

(BOSQUEIRO, 2010).   



42 

 

 

peneira para a retenção de partículas sólidas e resíduos de bagaço, e o método da decantação 

deve ser realizado logo após a peneiração, aproximadamente entre 20 e 30 min, com o 

objetivo de separar as partículas mais finas e densas que ficarão depositadas no fundo do 

recipiente (BOSQUEIRO, 2010). 

 A Figura 09 mostra uns dos métodos de separação de misturas, utilizado para separar as 

impurezas contidas no caldo de cana, neste caso, a peneira. 

Figura 09: Caldo sendo filtrado, por uma peneira, e por decantação a parte sólida não filtrada depositará no 

fundo do recipiente ou flutuará. 

 

Fonte: http://www.mapadacachaca.com.br/artigos/como-se-produz-cachaca-em-8-passos/. Acesso em: 19 de 

novembro de 2016. 

 Antes de iniciar o processo de fermentação do caldo, deve-se conduzi-lo para o 

tratamento térmico e a purificação do mesmo, que ajudam na eliminação de microrganismos 

contaminantes como também de componentes indesejáveis, por exemplo, resíduos de cera de 

cana, que podem ser removidos de dentro das dornas, por meio da floculação, através do 

tratamento térmico (BOSQUEIRO, 2010). 
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 Todo este preparo do mosto
16

(caldo), é de extrema importância para garantir um bom 

processo fermentativo com rendimentos satisfatórios a partir de certos cuidados, como 

averiguando a concentração de sólidos solúveis, açúcares totais, acidez total e pH, como 

descreve Nogueira e Venturini Filho (2005), ficando atento também na padronização da 

temperatura do mosto, pois sabemos que este fator está relacionado com as condições de vida 

microbiana, podendo afetar no rendimento do processo fermentativo. 

 Ao promover o trato térmico, é necessário o ajuste do brix do caldo, que segundo 

Oliveira et al. (2005) é utilizado: 

De forma a atingir o ponto ideal de fermentação, entre 14º e 16º brix, é feito com 

água limpa, inodora, incolor, sem germes patogênicos e dentro dos padrões de 

portabilidade. O caldo muito rico em açúcar, acima de 16%, está sujeito a uma 

fermentação com atraso ou incompleta. O fermento encarregado de transformar o 

açúcar do caldo em álcool possui certo grau de tolerância em relação ao álcool. 

Como a quantidade de álcool produzida durante a fermentação depende da 

quantidade de açúcar da garapa, quando este for elevado, o teor de álcool no caldo 

fermentado aumenta, impedindo que as leveduras continuem a fermentação, mesmo 

havendo, ainda, açúcar para ser transformado em álcool etílico (aguardente). O teor 

de açúcar ideal no caldo é de 16% (16º Brix). Para medir o teor de açúcar no caldo, 

usa-se areômetro de Brix (OLIVEIRA et al., 2005, p. 26). 

 Assim, o ajuste da Brix é de extrema importância para o bom desenvolvimento de uma 

fermentação, uma vez que o mesmo propicia a vantagem de verificar o teor de açúcar presente 

no mosto, para garantir um bom rendimento da fermentação e a boa estabilidade do fermento 

utilizado ao longo do processo. 

 Para dar início a fermentação, todo o mosto deve ser conduzido para dornas, em que as 

mesmas, segundo Oliveira et al. (2005), deverão ser preferencialmente em aço inoxidável, 

caso utilize outro material, este não deve transmitir substâncias tóxicas, odores e sabores, 

devendo também ser resistente à corrosão, não absorvente e ser capaz de resistir a repetidas 

operações de limpeza e desinfecção. 

         O processo de fermentação, de acordo com Cantão (2006), é visto como um 

procedimento em que as leveduras (microrganismos) transformam os açúcares do mosto em 

etanol e gás carbônico, consistindo basicamente em um desdobramento da sacarose em álcool. 

         Cantão (2006) menciona que “A fermentação é iniciada pela adição do inóculo
17

 (pé-de- 

cuba) ao caldo de cana enriquecido na dorna de fermentação, e esse é completado com o caldo 

de cana diluído para 16º Brix (quantidade de sólidos solúveis totais) ”. Este processo 

                                                 
16

  De acordo com Nogueira e Venturini Filho (2005), mosto é qualquer tipo de líquido açucarado apto a 

fermentar. 
17

 Inóculo, pé-de-cuba, pé-de-fermentação ou lêvedo, segundo Schwan e Castro (2001) é a quantidade adequada 

inicial de levedura colocada no mosto. 
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fermentativo acontece aproximadamente entre 12 e 24 horas, sendo que este período inicial é 

o momento para a propagação do fermento e consequentemente o aumento do número de 

células de leveduras no mosto. 

         Para que a fermentação alcoólica seja processada, geralmente as leveduras que são 

utilizadas que contribuem no consumo de todo o açúcar presente no mosto são as 

Saccharomyces cerevisiae 
18

(BOSQUEIRO, 2010). Mas, sabemos que existem outros gêneros 

de leveduras que degradam os açúcares presentes no caldo.   

 Quando iniciada a fermentação, ou seja, em processo inicial, o caldo de cana apresenta 

um percentual de gás oxigênio adequado para multiplicação inicial das leveduras, 

contribuindo deste modo para que suas colônias proliferem-se em meio ao caldo rico de 

carboidratos. Mas, quando todo o gás oxigênio é cessado de dentro dos recipientes de 

fermentação, as leveduras liberam enzimas, que vão reagir com os carboidratos (açúcares 

presentes no caldo), sendo perceptível neste momento o aparecimento de bolhas, 

caracterizando a obtenção do etanol e gás carbônico.  

 Alguns fatores influenciam na fermentação do mosto que, segundo Oliveira et al. 

(2005), são o oxigênio do ar, que auxilia as leveduras em suas funções vitais, fazendo com 

que as mesmas alimentem-se do caldo e multipliquem-se, e na ausência do oxigênio, as 

leveduras alcoólicas transformam o açúcar em álcool e gás carbônico. Nessa situação, o teor 

de açúcar não deve ultrapassar 16º Brix, acima exerce efeito tóxico as leveduras e entre 4° e 

5° Brix, favorecem a multiplicação das mesmas. 

 Outros fatores segundo os mesmos autores que influenciam na obtenção tanto da 

cachaça quanto da aguardente são o pH das leveduras e a temperatura do mosto em que citam:  

O caldo de cana apresenta uma acidez ionizável ou um pH em torno de 5,5. Nessa 

condição, o índice de acidez favorece a atividade reprodutiva das leveduras. Para a 

produção da cachaça, o pH ideal deve situar-se na faixa de 4,0 a 5,0. Geralmente, a 

acidez do caldo é suficiente para uma boa fermentação. 

Na fase de produção do fermento, entre 26 a 32 ºC, passando para 2ºC, começam as 

infusões. Nesse ponto é necessária à refrigeração à base de banho de água na dorna. 

As temperaturas, acima desse limite, trazem como conseqüência o desenvolvimento 

de outros tipos de fermentação, tais como: acética, láctica, butírica, dextrânica, etc, 

prejudiciais à qualidade da aguardente (OLIVEIRA et al., 2005, p. 29). 

                                                 
18

 As Saccharomyces cerevisiae são fungos unicelulares pertencentes ao grupo das leveduras, importantes seres 

microscópicos utilizados pelo ser humano nas mais variadas indústrias alimentícias e de bebidas, contribuindo 

com o processo fermentativo, auxiliando no consumo dos carboidratos (açúcares) presentes na mistura.
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         A Figura 10 mostra o processo da fermentação (inicial) que acontece dentro das dornas 

(recipientes utilizados para fermentação) e também a adição de água para o abaixamento e o 

controle da brix. 

 

Figura 10: Fermentação e adição de água para abaixamento do brix. 

   
Fonte: http://www.cachacaguedes.com.br/fermentacao.html. Acesso em: 19 de novembro de 2016. 

 Outros fatores segundo os mesmos autores que influenciam na obtenção tanto da 

cachaça quanto da aguardente são o pH das leveduras e a temperatura do mosto em que 

citam:  

O caldo de cana apresenta uma acidez ionizável ou um pH em torno de 5,5. Nessa 

condição, o índice de acidez favorece a atividade reprodutiva das 

leveduras. Para a produção da cachaça, o pH ideal deve situar-se na faixa de 

4,0 a 5,0. Geralmente, a acidez do caldo é suficiente para uma boa 

fermentação. 

Na fase de produção do fermento, entre 26 a 32 ºC, passando para 2ºC, começam as 

infusões. Nesse ponto é necessária à refrigeração à base de 

banho de água na dorna. As temperaturas, acima desse limite, trazem como 

conseqüência o desenvolvimento de outros tipos de fermentação, tais como: acética, 

láctica, butírica, dextrânica, etc, prejudiciais à qualidade da aguardente (OLIVEIRA 

et al., 2005, p. 29). 

 

 Ao término da fermentação, a partir do caldo de cana-de-açúcar, resultará no chamado 

vinho volante, que seguirá para a destilação, e o resto de fermento não degradado no processo, 

pode ser separado por meio da centrifugação ou facilmente pelo o método da decantação, que 
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consiste em separar as substâncias pela diferença de densidade, ou seja, as partículas vão se 

depositar no fundo do recipiente, se forem mais densas que o líquido, ou flutuar, caso sua 

densidade seja inferior, oportunizando assim, a retirada das leveduras, para que possam ser 

utilizadas no próximo processo de fermentação, caso deseje (SORATTO; VARVAKISII;  

HORRII, 2007). 

 Geralmente a fermentação ocorre em período de um dia, ou seja, 24 horas. Concluído o 

processo fermentativo, o próximo passo é realizar o mecanismo da destilação, procedimento 

utilizado na obtenção da cachaça, por exemplo, para separar os componentes indesejáveis na 

mistura do caldo fermentado, tais como: células de leveduras mortas ou atenuadas, água, 

bagacilhos, entre outros. 

 A destilação é um método de separação de misturas muito importante utilizado para 

separar os componentes voláteis que, neste caso, é o vinho resultante do processo de 

fermentação. Assim, Yokoya (1995) expõe que a destilação é de extrema importância para 

separar as substâncias presentes no vinho, que são: água, etanol, metanol, álcoois superiores, 

ácido acético, ésteres, gás carbônico... Dos componentes fixos ou não voláteis da mistura, que 

são caracterizados pela parte sólida do mosto, como as leveduras, bactérias, sais minerais, 

açúcares não fermentescíveis, entre outros, obtendo-se em seguida duas frações, conhecidas 

como flegma ou aguardente, e a outra vinhaça. 

 De acordo com Yokoya (1995), os aparatos destilatórios utilizados para obtenção da 

cachaça ou da aguardente devem ser fabricados em cobre ou aço inoxidável específico, que 

sejam maleáveis e bons condutores de calor e que não influenciem no sabor e no aroma final 

do produto desejado. Para tanto, os destiladores são usados basicamente para aquecer o vinho 

proveniente da fermentação, aquecendo-o até que a temperatura de ebulição seja atingida, 

produzindo vapores que se expandiram e serão condensados por resfriamento, em decorrência 

do contato dos vapores com a superfície fria, resultando na obtenção e na purificação etanol. 

 O vinho para ser transformado em cachaça, está envolto a uma mistura de componentes 

voláteis, com divergentes graus de volatilidade, o que por meio de seus diferentes pontos de 

ebulição, ocorre à vaporização dos mesmos, através dos destiladores e alambiques, mediante a 

temperatura usada, como cita Nogueira e Venturini Filho (2005) com relação à separação das 

substâncias voláteis, eles argumentam que:   

É possível sua separação e identificação através da diferença do ponto de                        

ebulição. Portanto, pode-se definir a destilação como um processo físico no qual os 

componentes de uma mistura de duas ou mais substâncias miscíveis são separados 

mediante evaporação de uma parte da mistura e sucessiva condensação do vapor 

obtido.  
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Quando uma mistura é submetida ao processo de destilação, pelo seu aquecimento, 

dá-se a emissão de vapores, cuja composição difere daquela da mistura. Pela 

evaporação de uma parte da mistura, o vapor resultante conterá os líquidos em 

proporções diversas, mas, em maior proporção o líquido mais volátil, isto é, aquele 

cuja tensão de vapor é superior àquela dos outros componentes. 

A concentração da mistura durante o processo de destilação não se mantém 

constante, como consequência do arraste do composto mais volátil através dos 

vapores e, como cada concentração corresponde a uma temperatura de ebulição, esta 

aumenta durante a evaporação.  

Pelo continuar do processo, a quantidade do mais volátil diminui gradativamente no 

líquido sob destilação, até desaparecer por completo. Nessas condições, a mistura 

encontra-se esgotada, passando a atuar a temperatura do componente menos volátil 

(NOGUEIRA; VENTURINI FILHO, 2005, p. 56).   

 

 Assim, é notável que um dos fatores fundamentais para que o processo da destilação 

proceda de forma eficaz, é o controle e a verificação da temperatura, para que a cachaça seja 

obtida com suas características sensórias peculiares, ou seja, sabor, aroma, adstringência, 

entre outras qualidades, estando dentro das conformidades previstas nos padrões desejáveis. 

 Deste modo, Oliveira et al. (2005) mencionam que o destilado final obtido através dos 

processos de evaporação e condensação, pode ser recolhido em três frações (porções), 

recebendo o nome de cabeça, coração e cauda, a partir do processo destilatório realizado.  

 A cabeça é a primeira porção recolhida dos destiladores ou dos alambiques, que contém 

aproximadamente cerca de 5% a 10% do destilado total, configurando um teor alcoólico 

elevado, contendo a maior parte do metanol e parte dos aldeídos e alcoóis superiores. A 

segunda fração é chamada de coração com cerca de 80% do destilado total, ou seja, é a 

cachaça propriamente dita. E por fim, a última fração que é chamada de cauda ou água fraca, 

correspondendo a cerca de 10% a 15% finais do destilado, contendo ácidos voláteis e parte 

dos alcoóis superiores, entre outros (OLIVEIRA et al., 2005). 

 Mesmo com esta imensidão de compostos gerados na fabricação da cachaça, Cantão 

(2006) frisa que ainda nos alambiques permanecerá os últimos remanescentes líquidos 

chamados de vinhoto ou vinhaça. Este líquido deve ser evitado jogar nas proximidades de rios 

e afluentes, uma vez que o mesmo constitui um fator de alta poluição em função da demanda 

biológica pelo oxigênio. 

 As Figuras 11 e 12 mostram os aparelhos de destilação artesanal e industrial, utilizados 

na fabricação de cachaça.  
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     Figura 11: Alambique Artesanal.                                           Figura 12: Alambique industrial. 

                    

       Fonte: CUNHA, Sofia. 2009.In:                                     Fonte:http://guiadaculinaria.com.br/noticia_4711 

       http://www.portaldopatrimoniocultural.                               weber_haus_fecha_2012_com_a_producao_ 

com.br/site/bensinventariados/detalhe_bmi.php?id=                     de_180_mil_litros_de_cachaca.htm.  

        643. Acesso em: 19 de novembro de 2016.                               Acesso em: 19 de novembro de 2016.        

 O armazenamento e o envelhecimento da cachaça ou da aguardente recém destilada 

devem ser acondicionados em tonéis de madeira inerte, para que não seja afetada em seu 

sabor e também no seu aroma de forma negativa. Recomenda-se o armazenamento em dorna 

de aço inox ou tonéis de madeira que confiram características desejáveis ao produto, ficando 

atento ao controle de temperatura e umidade do ambiente, para que o produto não possua 

características adversas (OLIVEIRA et al., 2005). 

 Com relação ao envelhecimento da cachaça de alambique, a mesma deve permanecer 

por um período mínimo de um ano em tonéis de madeira recomendada, devendo ser lacrada 

datada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), logo após o 

envase. Todo produto destinado para o envase, deve ser filtrado, retirando algumas impurezas 

restantes, mediante centrifugação ou passagem por material filtrante próprio, sob pressão. E, 

enfim realizar o envase do produto, para fins de certificação e em seguida a rotulagem do 

mesmo (OLIVEIRA et al., 2005). 

 Em síntese, a Figura 13, mostra de forma detalhada, através de um fluxograma, o 

processo de obtenção da cachaça e da aguardente em um engenho, utilizando como matéria-

prima, a cana-de-açúcar. 
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Figura 13: Fluxograma do processo de produção de cachaça e de aguardente. 

 
Fonte: BOSQUEIRO, (2010). 
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5.  CONTEXTUALIZAÇÃO E HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE QUÍMICA  

 Nesta seção apresentamos algumas justificativas para a abordagem adotada, que utiliza 

alguns aspectos da história local como contexto e a história da ciência como complemento 

para ensinar conteúdos de química.  

5.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS DOCUMENTOS OFICIAIS BRASILEIRO: 

RECOMENDAÇÕES E JUSTIFICATIVAS  

 Ao longo do tempo, o ensino de ciências vem sofrendo várias modificações no cenário 

educativo brasileiro, como reflexo das mudanças ocorridas na sociedade de modo geral. 

Tendo em vista que convivemos numa sociedade, em que se preserva a valorização do 

conhecimento científico, fica impossível pensar na formação de um cidadão crítico, atuante e 

reflexivo à margem do saber científico. 

 Dois dos documentos oficiais, base para o ensino de ciências são os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+ Ensino médio). Ambos fazem 

referência do estudo da história da ciência para o ensino de ciências (MARTINS; SILVA; 

PRESTES, 2014, p. 2279-2280). 

 Com relação aos PCNEM, o mesmo traz consigo algumas habilidades e competências, 

que os estudantes devem adquirir ao longo de seu aprofundamento com relação ao ensino de 

ciências naturais. No que concerne à contextualização sociocultural, este documento descreve 

que o estudante deve adquirir habilidade para:  

• Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na 

vida humana em diferentes épocas e na capacidade humana de transformar o meio.  

• Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, 

relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade. 

• Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciências Naturais e o 

desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que 

se propuser e se propõe solucionar (BRASIL, s/d, p. 13)
19

 

 Estas habilidades deixam explicito que o professor deve relacionar a natureza das 

questões da própria ciência, por meio da abordagem histórica, para que sejam compreensíveis 

as questões que envolvem a ciência/tecnologia/sociedade da atualidade. 

                                                 
19

 Novas modificações são propostas na Base Nacional Curricular Comum (BNCC).  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/BNCC-APRESENTACAO.pdf. Acesso em 24 de setembro 

de 2016. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/BNCC-APRESENTACAO.pdf
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 Por outro lado, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM), também 

fazem referência ao Ensino de Química, salientando que os conhecimentos em química devem 

levar em consideração os aspectos relativos à história, à filosofa e às suas implicações com a 

sociedade e o ambiente, uma vez que a mesma integra um dos componentes curriculares 

escolar, buscando aproximação com o próprio desenvolvimento da história desta ciência 

(BRASIL, 2006). 

 Mediante os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a história da ciência, não deve 

ser trabalhada apenas no ensino médio, mas também no ensino fundamental: 

A história das Ciências também é fonte importante de conhecimentos na área. A 

história das ideias científicas e a história das relações do ser humano com seu corpo, 

com os ambientes e com os recursos naturais devem ter lugar no ensino, para que se 

possa construir com os alunos uma concepção interativa de Ciência e Tecnologia 

não-neutras, contextualizada nas relações entre as sociedades humanas e a natureza. 

A dimensão histórica pode ser introduzida nas séries iniciais na forma de história 

dos ambientes e das invenções. Também é possível o professor versar sobre a 

história das ideias científicas, conteúdo que passa a ser abordado com mais 

profundidade nas séries finais do ensino fundamental (BRASIL, 1997, p. 27). 

 Com relação à história da ciência para o Ensino Fundamental, Brasil (1997) menciona 

que esta abordagem deve propiciar aos estudantes a compreensão da natureza e a geração da 

representação do mundo no qual estão inseridos. Através das concepções históricas do espaço, 

da matéria, do tempo, do próprio ser humano e da vida, os estudantes, poderiam adquirir 

habilidades e competências para observar e explicar os fenômenos naturais, como também 

organizar e sintetizar o conhecimento em teorias trabalhadas e debatidas pela comunidade 

científica.  

 Em suma, dentro do contexto da história das ciências, é plausível a compreensão de 

diferentes fenômenos que permeiam a natureza. Porém, tais concepções vieram a ser 

concebidas mais precisamente a partir do século XVI, mediante surgimento dos paradigmas 

descritos pela ciência moderna.  

 No entanto, tais paradigmas foram construídos através de debates e controvérsias, os 

quais culminaram em “revoluções” científicas, não só no âmbito interno das ciências, mas que 

influenciou em toda a sociedade. Deste modo, Brasil (1997) descreve que “ao longo da 

história é possível verificar que a formulação e o sucesso das diferentes teorias científicas que 

estão associadas a aspectos de seu momento histórico” (BRASIL, 1997, p. 24). Portanto, ao 

associar as concepções científicas com aspectos socioculturais, o docente pode construir com 

os discentes uma concepção de Ciência e Tecnologia de forma não neutra. 

 Além do conhecimento histórico, os documentos oficiais também apontam, de modo 

geral, a importância de se considerar a interdisciplinaridade e o contexto do próprio aluno nas 
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ações pedagógicas. Isto reflete na ação do professor, que precisa incluir diferentes 

conhecimentos para a docência. Segundo Brasil (2015), a atividade docente deve envolver:  

Conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e 

objetivos da formação que se desenvolvem entre conhecimentos científicos e 

culturais, nos valores éticos, políticos e estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na 

socialização e construção de conhecimentos, no diálogo constante entre diferentes 

visões de mundo; Considerando o currículo como o conjunto de valores propício à 

produção e à socialização de significados no espaço social e que contribui para a 

construção da identidade sociocultural do educando, dos direitos e deveres do 

cidadão, do respeito ao bem comum e à democracia, às práticas educativas formais e 

não formais e à orientação para o trabalho (BRASIL, 2015, p. 2). 

 Deste modo, torna-se importante o docente levar em consideração os aspectos que 

circundam as vivências dos estudantes, para que tais espaços educativos possam possibilitar a 

constituição de sua própria identidade, ampliando sua visão de mundo frente os 

conhecimentos científicos e culturais, mantendo diálogo entre os valores sócio educativos, 

independentemente que seja em um ambiente formal ou informal da praxe educativa.                                

 Deste modo, podemos concluir que algumas recomendações se repetem nos documentos 

oficiais brasileiros, nos dois âmbitos da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), 

como também na formação docente. Estas recomendações são: abordagem do processo 

histórico do conhecimento científico (história da ciência), interdisciplinaridade e 

contextualização. A justificativa para estas recomendações é que elas possibilitam o 

desenvolvimento de habilidades e competências que o auxiliariam o estudante a ter uma 

postura cidadã.  

 Neste capítulo, a discussão restringe-se à presença da contextualização e da história da 

ciência no ensino de química. Entendemos que a interdisciplinaridade, por sua complexidade, 

envolve toda a equipe da escola e não apenas uma disciplina
20

. Apesar da nossa proposta 

envolver elementos da disciplina de história (história do Brasil), será desenvolvida apenas na 

disciplina de Ciências ou de Química. Portanto, consideramos que a interdisciplinaridade não 

se aplica aqui. 

5.2 CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA  

 De acordo, com Wartha, Silva e Bejarano (2013) o termo contextualização só passou a 

ser utilizado no âmbito educacional, após a promulgação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que já foram mencionados neste trabalho. Há diferentes compreensões sobre o que 

seja contextualizar no Ensino de Ciências, podendo variar entre abordar conceitos científicos 
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 Para uma discussão melhor sobre interdisciplinaridade, sugerimos FAZENDA (1994). 
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presentes no cotidiano do aluno, ou partir do contexto em que o aluno se insere para daí 

repensar os conceitos, numa perspectiva sócio construtivista
21

 (OLIVEIRA NETO, 2013, p. 

23-28). 

 Nesta dissertação, consideramos contextualização como definido por Scafi (2010): 

Contextualizar consiste em realizar ações buscando estabelecer a 

analogia entre o conteúdo da educação formal ministrado em sala e o 

cotidiano do aluno ou de sua carreira, de maneira a facilitar o processo de ensino - 

aprendizagem pelo contato com o tema e o despertar do interesse pelo conhecimento 

com aproximações entre conceitos químicos e a vida do indivíduo (SCAFI, 2010). 

 A contextualização possibilita ensinar vários conceitos de ciências interligando-os com 

o cotidiano dos discentes, podendo ser utilizada como um princípio norteador do processo de 

ensino. Como descreve Macedo, Santana e Dantas (2012), tal princípio é caracterizado através 

das relações estabelecidas entre o estudante e o contexto dos conteúdos específicos, que 

serviram para o entendimento das situações que lhes serão propostas, utilizando como 

estratégia os conhecimentos prévios dos envolvidos sobre o contexto dos conhecimentos em 

questão.  

 Por outro lado, a contextualização deve levar também à conscientização do aluno 

quanto ao próprio contexto. Para isso, uma proposta contextualizada precisa ter um caráter 

mais abrangente, indo além dos conteúdos.  Deste modo, Brasil (2006) avalia a 

contextualização como:  

Recurso didático que serve para problematizar a realidade vivida pelo aluno, extraí-

la do seu contexto e projetá-la para a análise. Ou seja, consiste em elaborar uma 

representação do mundo para melhor compreendê-lo. Essa é uma competência 

crítico-analítico e não se reduz à mera utilização pragmática do conhecimento 

científico (BRASIL, 2006, p. 51). 

 Para que haja a contextualização é necessário que o professor consiga enxergar ao seu 

redor as diversas situações que possibilitem ou facilitem o aprendizado. Diante isto, Brasil 

(2006) menciona que:  

O professor deve ter presente que a contextualização pode – e deve – ser efetivada 

no âmbito de qualquer modelo de aula. Existe a possibilidade de contextualização 

tanto em aulas mais tradicionais, expositivas, quanto em aulas de estudo do meio, 

experimentação ou no desenvolvimento de projetos. A própria escola e seu entorno 

podem servir de ponto de partida para a contextualização. [...]. Se o aluno começar a 

enxergar para além de sua realidade cotidiana, se perceber novos fatos e levantar 

novas questões, mesmo sobre lugares e coisas que não lhe são tão familiares, então o 

princípio da contextualização terá acontecido. É o respeito e a valorização das 

especificidades locais que garantem a reconstrução permanente do currículo de 

qualquer disciplina (BRASIL, 2006, p. 35). 
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 Não é nosso objetivo o aprofundamento na teoria de aprendizagem envolvida na proposta. Porém, o sócio 

construtivismo permeia, ainda que não explicitamente, todas as escolhas realizadas neste trabalho. 
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  Com relação ao Ensino de Química, a contextualização deve ser pensada através de uma 

abordagem que leve em consideração os temas sociais que estão intrinsecamente conectados 

com o cotidiano dos discentes. Como parte das atividades, devem buscar por inserir 

experimentos que sejam socialmente mais relevantes, dinamizando a partir de então os 

processos de construção e conciliação dos significados (BRASIL, 2006). 

 Para Wartha, Silva e Bejarano (2013), a contextualização pode ser empregada de 

diversas formas, tais como: (i) a não redutiva, a partir da abordagem CTS, do cotidiano; (ii) a 

partir de aportes teóricos sobre a história e a filosofia das ciências. Em se tratando de um 

trabalho de mestrado profissional, vamos adotar os critérios de Oliveira Neto (2013, p. 33), 

considerando contextualizadora uma proposta que inclui tarefas ou cenários que explicitem o 

contexto sociocultural e levem à reflexão sobre possíveis impactos sociais
22

. 

 

5.2.1 A história da Ciência no Ensino de Química  

 Assim como a contextualização, a utilização da História da Ciência (HC) no ensino de 

ciências tem como principal objetivo desenvolver habilidades e competências para que o 

estudante reflita sobre o papel da ciência no seu contexto (BRASIL, 2002; 2006). Porém, por 

se tratar muitas vezes de temas que não estão incluídos no contexto do aluno, a HC se utiliza 

de episódios históricos que possibilitam discutir sobre o fazer científico, e não o cotidiano 

(CARVALHO; SASSERON, 2010).  

 Neste sentido, um dos pressupostos para a inserção da HC no ensino é a partir de 

estudos de caso que levem o estudante a tomar consciência de que: (i) não existe apenas uma 

maneira de fazer ciência; (ii) que experimentos não são suficientes para provar teorias; (iii) 

que o contexto sociocultural influência na atividade dos cientistas e (iv) que a ciência é um 

conhecimento provisório, etc. (PUMFREY, 1991; GIL-PEREZ et. al., 2001; FORATO; 

PIETROCOLA; MARTINS, 2011). Segundo pesquisas da área, a discussão, através da HC, 

dos itens i, ii, iii e iv, entre outros, permitiria a humanização das ciências, rompendo com 

conhecimentos prontos apresentados nos livros didáticos e que mostram uma ciência infalível 

(MATTHEWS, 1995; KOLSTO, 2008). 

 Com relação ao ensino de química de modo específico, Martins, Silva e Prestes, (2014, 

p. 2287) mencionam que o uso da história da ciência no ensino de química não é muito 

frequente, argumentando que: 
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 A lista completa de itens que estão associados a uma proposta contextualizadora, na perspectiva sócio 

construtivista, podem ser obtidos em Oliveira Neto (2013, p. 33). 
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As contribuições do uso da história e filosofia da ciência não são muito comuns em 

pesquisas sobre ensino de química. Entre as várias abordagens diferentes que podem 

ser encontradas, podemos destacar a ênfase na análise das visões epistemológicas 

presente em livros didáticos e por alunos e professores e, propostas de estratégias 

para proporcionar uma visão mais adequada sobre a natureza da ciência por meio de 

estudos históricos da química. A abordagem ciência, tecnologia e sociedade (CTS) é 

também considerada importante, e exemplos históricos (tais como o 

desenvolvimento de corantes) são sugeridas para introduzir esta questão. Alguns dos 

trabalhos também reivindicam a melhoria da aprendizagem de conceitos químicos 

usando uma abordagem histórica (MARTINS; SILVA; PRESTES, 2014, p. 2287). 

 Deste modo, os autores deixam claro a importância e a insuficiência de como o ensino 

de química pouco se desenvolveu neste aspecto. Sendo a Química uma ciência com vários 

exemplos de controvérsias, o uso da história da química é de suma relevância para a 

compreensão de diversos fatos históricos que possibilitam uma reflexão crítica no estudante.             

 Ao longo dos tempos, o conhecimento em química, ainda que com diferentes nomes, 

esteve presente em diversas civilizações, conforme descreve Chassot (1995):  

Nas mais diferentes civilizações, um grande número de tecnologias químicas, como 

as relacionadas com a alimentação (cocção, conservação com sal, produção de 

vinagre, vinho e cerveja); como a extração, produção e tratamento de metais; com a 

produção de esmalte e corantes; com o fabrico de utensílios de cerâmicas, vidro 

porcelana e metal; com a produção de pomadas, óleos aromáticos e venenos; com 

técnicas de mumificação; com a produção de materiais de construção como 

argamassa, tijolos, ladrilhos etc (CHASSOT, 1995, p. 21). 

 Portanto, percebemos que a história da química é importante na compreensão de vários 

fenômenos que estão intrinsecamente ligados as nossas experiências do dia a dia. A Química, 

por integrar a ciência, não deve apenas ser pensada essencialmente como “algo” advindo ou 

característico da natureza. Deve ser refletida também como uma ciência que sofreu várias 

modificações ao longo do tempo, tendo em vista que a mesma sofreu e sofre modificações em 

virtude da interferência (construção) humana, do ponto de vista histórico.       

 Assim, a Química como ciência também deixa suas impressões pautadas em 

controvérsias e confronto científicos, interligadas a conceitos baseados em dados 

experimentais, mas analisadas frente às situações do cotidiano, construindo tais conceitos 

mediante aos conhecimentos erguidos historicamente. Como prova disto, temos a própria 

evolução dos modelos atômicos, para que possamos hoje, compreender os vários fenômenos 

que circundam o nosso dia a dia, para tanto tais compreensões são averiguadas à luz de vários 

conceitos químicos. 

 Portanto, podemos concluir que uma proposta educacional que inclua o contexto 

sociocultural local, por meio de aspectos históricos e científicos, poderia contribuir para a 

aprendizagem de conteúdo, bem como desenvolver habilidades e competências para refletir 
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sobre a própria identidade. Sendo assim, ao inserirmos na Sequência de Ensino Investigativo, 

que será proposta aqui o estudo histórico sobre os engenhos de Alagoa Nova - PB, a história 

dos alambiques, a controvérsia sobre a abiogênese, junto com os processos químicos para 

fabricação da cachaça, atendemos às recomendações dos documentos oficiais sobre o ensino 

de ciências e às pesquisas atuais da área.       
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6. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 Para elaboração da proposta didática, houve a necessidade de partirmos inicialmente de 

um referencial teórico para Sequência de Ensino investigativo (SEI), no qual adotamos 

Carvalho (2013). Neste capítulo, apresentamos os principais parâmetros que adotamos na SEI 

e no produto final relacionados ao tema Química da Cachaça.   

6.1 PARÂMETROS TEÓRICOS   

6.1.1 Sequência de Ensino Investigativo (SEI)  

 Para Carvalho (2013), os principais autores que compõem a base de uma SEI são: 

Piaget, Vigotsky e Bachelard. 

 De acordo com Carvalho (2013), levando em consideração os trabalhos do 

epistemólogo Piaget, como também dos conhecimentos produzidos pelo psicólogo Vigotsky, 

e os colaboradores de ambos, fica claro que o professor necessita trazer para a sala de aula 

problemas vinculados ao cotidiano dos estudantes para iniciar uma problematização. 

Considera-se que assim pode haver sociointeração, uma vez que valores culturais estão 

relacionados com os interesses dos envolvidos, e, consequentemente, a construção do 

conhecimento científico. 

 Desta forma, Carvalho (2013) afirma que: 

Ao trazer esse conhecimento para o ensino em sala de aula, esse fato – propor um 

problema para que os alunos possam resolvê-los, vai ser o divisor de águas entre o 

ensino expositivo feito pelo professor e o ensino em que proporciona condições para 

que o aluno possa raciocinar e construir seu conhecimento (2013, p. 02). 

 Assim, é fundamental que o professor exponha uma situação problema, no início da 

construção do conhecimento que permita ao discente refletir sobre suas tomadas de decisões, 

fazendo com que a capacidade de raciocinar seja passada para o aluno; e a função de expor, 

seja conduzida pelo professor. Cabe ao professor a função de mediar o conhecimento (orientar 

e encaminhar) as reflexões, para que assim, sejam construídos novos conhecimentos, sabendo 

que: “Qualquer novo conhecimento tem origem em um conhecimento anterior” (Carvalho, 

2013, p. 02), deixando clara a necessidade de sondar, os conhecimentos que nossos educandos 

já trazem consigo para sala de aula. 

 Carvalho (2013) salienta o papel do professor na construção do novo conhecimento, 

segundo a proposta sociointeracionista de Vigostky, afirmando:  
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A interação social não se define apenas pela comunicação entre o professor e o 

aluno, mas também pelo ambiente em que a comunicação ocorre, de modo que o 

aprendiz interage também com os problemas, os assuntos, a informação e os valores 

culturais dos próprios conteúdos com os quais estamos trabalhando em sala de aula 

(CARVALHO, 2013, p. 04). 

 Deste modo, vê-se que o papel social da construção do conhecimento e a mediação dos 

artefatos culturais construídos ao longo do tempo, possuem extrema relevância no 

desenvolvimento de nossos estudantes, servindo de guia para iniciação de nossas aulas.  

 Desta forma, a sociointeração é possibilitada através de atividades que levem em 

consideração não apenas a comunicação entre professor/aluno, mas também o ambiente em 

que a comunicação ocorre, podendo ser em uma escola, teatro, cinema, etc. A sociointeração 

se forma a partir de informações advindas do meio, como por exemplo, questões 

problematizadoras do cotidiano, assuntos e informações correlatas com o conteúdo a serem 

ministrados em sala de aula, levando em consideração os valores culturais dos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem (CARVALHO, 2013, p. 05). 

 Assim, para elaboração de uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI), deve-se pensar para 

iniciar a proposta de ensino investigativo, uma situação problema, uso da experimentação (aparato 

experimental), demonstrações investigativas e também a partir do uso de problemas não experimentais 

(textos, figuras, tabelas, gráficos...), ofertando condições para introduzir outras linguagens da Ciência, 

pois, ainda segundo Carvalho (2013) “A linguagem das ciências não é só uma linguagem verbal. As 

Ciências necessitam de figuras, tabelas, gráficos, e até mesmo da linguagem matemática para 

expressar suas construções” (CARVALHO, 2013, p. 07). 

 Ao mencionar a resolução de problemas, tomando como base os fundamentos teóricos de 

Bachelard, Carvalho (2013) afirma que:  

Todo o conhecimento é a resposta de uma questão. Entretanto não deve ser uma 

questão para os alunos, deve estar dentro de sua cultura, sendo interessante para eles 

de tal modo que se envolvam na busca de uma solução e na busca desta solução, 

deve-se permitir que exponham seus conhecimentos espontâneos sobre o assunto 

(CARVALHO, 2013, p. 06). 

 
 Dentro destes referenciais teóricos, Carvalho (2013) propõe as Sequências de Ensino 

Investigativo, também conhecidas como (SEIs), as quais são definidas como: 

Sequências de atividades (aulas) abrangendo um tópico do programa escolar em que 

cada atividade é planejada, do ponto de vista do material e das interações didáticas, 

visando proporcionar aos alunos: condições de trazer seus conhecimentos prévios 

para iniciar os novos, terem ideias próprias e poder discuti-las com seus colegas e 

com o professor, passando do conhecimento espontâneo ao científico, adquirindo 

condições de entenderem conhecimentos já estruturados por gerações anteriores (p. 

09). 
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 Assim, as SEIs, visam atividades em formas de aulas sequenciais, abordando os 

conteúdos programáticos de cada escola/colégio. Na elaboração de cada Sequência de Ensino, 

deve haver algumas palavras chave, que irão servir de meios (suporte) investigativo, 

oferecendo aos envolvidos condições de reflexão, indagações, proposições, de modo a 

trabalhar com as incógnitas presentes no fenômeno científico que se deseja investigar. A 

investigação pode ser iniciada por meio de um problema, experimento ou uma teoria de forma 

contextualizada, de acordo com os conteúdos a serem ministrados em sala de aula 

(CARVALHO, 2013).   

 Ao pensar na atividade de resolução de problemas
23

, é necessário, um exercício de 

sistematização do conhecimento construído pelos discentes, podendo ser através da leitura de 

um texto escrito, para que em seguida possa ser debatido, fazendo um comparativo com o 

texto exposto e com o que os alunos elaborarão para solucionar o problema sugerido 

(CARVALHO, 2013). É importante também a promoção da contextualização dos 

conhecimentos oriundos das experiências vividas pelos alunos cotidianamente, para que os 

mesmos possam perceber a aplicabilidade dos conhecimentos científicos construídos, fazendo 

relações com seu contexto social. 

Em síntese, as SEIs devem ser iniciadas com uma problematização, a qual deve ser 

resolvida pelo próprio aluno. Cabe ao professor mediar/orientar, ou seja, criar meios para que 

sua proposta seja resolvida e compreendida, e consequentemente, as respostas fornecidas 

servirão como “pistas”, guias para irem conduzindo a aula, fazendo com que as aulas, 

juntamente com o espaço escolar se tornem um ambiente de investigação, e assim, os 

envolvidos possam ir de forma gradual assimilando e ampliando sua linguagem científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Não entraremos nos detalhes quanto à resolução de problemas, o que pode ser aprofundado em Fávero e Sousa 

(2001). 
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7. PLANO DE AULA 

 Este plano de aula traz uma demonstração de forma detalhada, a partir de todas as 

atividades didáticas que serão trabalhadas na SEI, em um contexto histórico. Levamos em 

consideração os aspectos culturais da cidade de Alagoa Nova–PB e as experiências do 

cotidiano dos alunos para a produção de cachaça no município e os processos que estão 

relacionados a ela.  

 Deste modo, o plano de aula está vinculado às atividades propostas na própria SEI, 

servindo para orientar o professor no planejamento dos conteúdos trabalhados. 

7.1 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS  

A proposta serve como guia ao professor, indicando os possíveis caminhos, mas não 

únicos, para uma melhor compreensão dos conteúdos a serem trabalhados, proporcionando 

um possível rendimento nas aulas de Ciências do Ensino Fundamental, mais precisamente na 

série do 9º ano
24

.  Neste detalhamento das atividades didáticas, apresentamos: tema, objetivos, 

conteúdos e procedimentos aplicados (metodologia).  

Tema  

         Os engenhos de Alagoa Nova- PB: uma visão histórica para ensinar a química da 

cachaça. 

 Conteúdos  

      A Química, a sociedade e o estudo da matéria; 

      A vida em controvérsia: uma conversa entre a Química e a Biologia; 

      Métodos de separação de misturas. 

 

 Objetivos: 

 Identificar e compreender os aspectos socioculturais em que os estudantes estão 

inseridos, a partir do contexto histórico da cidade, buscando relacionar com o Ensino de 

Ciências; 

    Relacionar os aspectos históricos da cidade envolvida com o desenvolvimento social, 

tecnológico e econômico, relacionando-os com o Ensino de Ciências. 

                                                 
24

 Para utilizar, esta proposta de Ensino, em outros anos do Ensino Fundamental, o professor precisará realizar 

outras anotações, de acordo com o ano e o conteúdo que deseja trabalhar. 
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             Público Alvo: Alunos do 9° ano do Ensino Fundamental, no componente curricular 

Ciências/Química. 

 

               Materiais necessários:  

 Texto: As origens de Alagoa Nova – PB: de povoado à cidade; 

 Estudo do texto com base nos autores (SANTOS, 2012; SALES, 1990) do 2 capítulo da 

dissertação, que trazem o contexto histórico da Cidade de Alagoa Nova- PB; 

 SANTOS, L. C. Uma História de Alagoa Nova. p. p. 09-19, In: SOUZA, Antonio 

Clarindo Barbosa (ORG). História dos municípios Paraibanos – volume 1. Campina 

Grande, EDUFCG, 2012. 100 p; 

 SALES, J. B. AlagôaNova. Notícias para sua história. Fortaleza, Gráfica Editora R. 

Esteves Ti Progresso LTDA. 1990; 

 GURJÃO, E. Q; LIMA, D. (ORGS). Estudando a História da Paraíba: uma 

coletânea de textos didáticos. 3ª Ed. Campina Grande. EDUEPB. 2004; 

 MELLO, J. O. A. História da Paraíba – Lutas e Resistências. Biblioteca Paraibana de 

Cultura. Série Histórica. Volume 1. A união. 10ª ed. 2002; 

 Imagens que retratam o contexto histórico da cidade de Alagoa nova; 

 Canal You tube, como ferramenta de socialização do conhecimento; 

 Texto: A história da cachaça e a vinda da cana de açúcar para o Brasil; 

 Elaboração do texto com base RIBEIRO FILHO, N. M. Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB). Curso: Do Histórico a Qualidade da Cachaça Brasileira. Campina 

Grande. 2007); 

 Artigo científico para análise do professor e socialização do mesmo: SAITO, F; 

BELTRAN, M. H. R. Revisitando as relações entre ciência e “techné”: ciência, técnica e 

tecnologia nas origens da ciência moderna. Anais Eletrônicos do 14º Seminário 

Nacional de História da Ciência e da Tecnologia - 14º SNHCT. 2014; 

 Texto: Abiogênese X Biogênese e sua relação com a vida microbiana; 

 Elaboração do texto com base em: MARTINS, L. A. P. A geração espontânea e a 

origem da vida. In: Revista Scientific American Brasil, especial história, n°06. s/d; 

Laboratório virtual; 

 Materiais de Laboratório.  
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Elaboração da Sequência de Ensino Investigativo (SEI) 

 As atividades da SEI, estão divididas em 04 momentos didáticos para melhor 

compreensão. Cada momento traz consigo, a carga horária de aulas, para serem desenvolvidas 

as propostas didáticas pelo o professor; como também a sequência de atividades, juntamente 

com os materiais necessários para o desenvolvimento das aulas. 

                                                       1º MOMENTO: 

 Os Engenhos de Alagoa Nova- PB e suas contribuições para a ciência. 

Duração: 08 horas/ aula. 

Conteúdo: A Química, a sociedade e o estudo da matéria. 

Momento 01 - OS ENGENHOS DE ALAGOA NOVA- PB E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA A CIÊNCIA. 

 Objetivos  

 Sondar os conhecimentos prévios dos discentes, a partir de imagens sugeridas na 

proposta de ensino 01
25

, a fim de conhecer as relações dos envolvidos com sua cidade, e 

as aplicações da Ciência em seu contexto histórico; 

 Identificar e compreender os aspectos socioculturais locais da Cidade de Alagoa Nova-   

PB, ao longo do tempo, buscando relacionar com o ensino de Ciências; 

 Relacionar os aspectos históricos da cidade envolvida com o desenvolvimento social, 

tecnológico e econômico; 

 Apresentar e explorar o texto: As origens de Alagoa Nova – PB: de povoado à cidade, 

fazendo um breve estudo da história da Ciência, a partir da utilização de questões 

problematizadoras (todas as questões problematizadoras, encontram-se na SEI e o texto 

no apêndice B).  

          Recursos utilizados:  

 Sequência de Ensino – 1° Momento; 

                                                 
25

 Esta atividade, na proposta de ensino 01 traz uma investigação em grupo, a partir da apresentação de imagens 

que retratam a história e a economia da cidade. As imagens encontram-se na própria Sequência de Ensino, 

juntamente com algumas questões que auxiliaram na problematização inicial em sala de aula, referente ao 

conteúdo abordado. 
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 Imagens que retratam o contexto histórico da cidade de Alagoa nova- PB, (as imagens     

encontram-se na SEI); 

 Questionário
26

 (encontra-se no apêndice A); 

 Texto: As origens de Alagoa Nova–PB: de povoado à cidade (apêndice B); 

 Lousa, pincel e apagador; 

 Projetor de imagens (Datashow). 

 

                              Propostas de Atividades 

 Inicialmente será apresentado o tema “Os Engenhos de Alagoa Nova-PB e suas 

contribuições para a Ciência” à turma, através do auxílio do projetor de imagens (Datashow), 

mostrando a importância do mesmo para o estudo da Ciência/Química. Em seguida, os alunos 

serão sondados, através da apresentação de 08 imagens (as imagens encontram-se na SEI), 

que retratam os aspectos socioculturais da cidade de Alagoa Nova-PB, em consonância com 

algumas questões problematizadoras (as questões encontram-se interligadas às referidas 

imagens, disponíveis na SEI), ofertando ao professor uma noção de quanto os estudantes 

conhecem o espaço em que se encontram inseridos, a partir do desenvolvimento de conceitos 

vinculados aos aspectos ambientais, sociais, econômicos e tecnológicos da cidade, ao estudo 

da Química, da sociedade e da matéria. 

 As perguntas chave que orientarão as discussões são: Quais as contribuições 

tecnológicas e econômicas que a cidade apresenta? Saberia identificar quais as contribuições 

tecnológicas e econômicas que a cidade apresenta? Em que contexto histórico a cana-de-

açúcar se instalou na cidade de Alagoa Nova–PB? Você conhece os aparelhos e processos 

utilizados na produção da cachaça? Como você definiria o conceito de cachaça?                                                                                                                                                        

 Após as discussões das imagens pelo o professor e os alunos, tem-se como proposta de 

atividade 02 uma investigação em grupo referente às discussões apresentadas anteriormente. 

As imagens serão analisadas, mediante o uso de um questionário, referente às interpretações 

das figuras sugeridas na SEI, propiciando agora, uma ampla discussão, apenas entre os grupos 

formados pelo professor os quais responderão o questionário sem a sua intervenção, a partir 

do desenvolvimento local da cidade e sua importância no contexto do ensino de Ciências 

(questionário encontra-se no apêndice A).  

                                                 
26

 O uso do questionário servirá para sondar diversas informações, tais como: a respeito dos conhecimentos que 

os alunos apresentam sobre sua cidade, onde podemos obter dos envolvidos, opiniões distintas ou similares 

referentes ao contexto histórico local e a produção do conhecimento, a partir das motivações e atitudes expressas 

pelas respostas descritas, entre outras. 
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 Esta análise do questionário realizada pelo o professor irá sondar o desenvolvimento 

intelectual dos discentes frente aos aspectos importantes da cidade já mencionados, com o 

objetivo de construir o conhecimento em grupo. Será averiguado pelo professor, como foi 

realizada a resolução dos problemas das questões sugeridas e como estão sendo dispostas a 

sistematização do conhecimento elaborado pelos envolvidos. Outros critérios para análise do 

questionário, fica a escolha do professor.  

 Observação para o professor: Para uma melhor interação dos conhecimentos prévios 

dos discentes, é interessante realizar ao término do questionário, em uma próxima aula, 

discussões relativas aos aspectos considerados importantes para o estudo da ciência, a partir 

das imagens apresentadas. O professor pode tomar como base para as discussões posteriores, 

as respostas dos discentes, obtidas, a partir da análise do questionário, para então, propor 

novos questionamentos e debates entre a turma. 

 Como proposta de atividade 03, será apresentado o texto extraído e adaptado, do 

segundo capítulo da dissertação, com o título sugerido como: As origens de Alagoa Nova–PB: 

de povoado à cidade (ver texto no apêndice B), servindo para introduzir as primeiras ideias, 

com respaldo teórico sobre a história de Alagoa Nova–PB e sua relação com a história e a 

produção da cachaça. 

 Em seguida, faz-se a leitura compartilhada do texto em que fica a critério do professor 

dividir os parágrafos do mesmo, indicando qual aluno fará a leitura, passando o primeiro 

parágrafo para um referido aluno, e o segundo para outro e assim, sucessivamente, até seu 

término. No momento em que a leitura de cada parágrafo for concluída, o professor dá 

“pausa” na leitura e aproveita para discutir o parágrafo lido com a turma, para que assim, as 

informações presentes em cada parágrafo sejam compreensíveis para os alunos, podendo os 

mesmos questionarem nas atividades que seguem, mediante o contexto histórico explanado. 

 Após a leitura compartilhada, o professor fará a indicação da atividade que já se 

encontra presente dentro do referido texto, que é um exercício em forma de cruzadinha, a qual 

os estudantes responderão de acordo com o texto no qual o mesmo já traz algumas questões 

para serem respondidas e discutidas pelo o professor e os alunos (ver no apêndice B).  

 Como proposta de atividade 04, serão apresentadas, algumas questões 

problematizadoras (ver na SEI) que trazem algumas reflexões do texto compartilhado em sala 

de aula.  

 Estas questões buscam uma investigação individual dos estudantes, mediante o texto e o 

exercício da cruzadinha discutido em sala de aula frente à história local, com a finalidade de 

aguçar as habilidades, competências, o senso crítico e reflexivo dos discentes envolvidos. 
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 Observação para o professor: Para atividade de leitura compartilhada é interessante 

que a turma seja colocada em círculo para que haja uma melhor disseminação das ideias, 

propiciando uma interação entre professor/estudantes e estudantes/estudantes, de acordo com 

as informações advindas do texto. Também é importante, que antes de iniciar a leitura 

compartilhada com a turma, o professor apresente um breve comentário sobre o texto que irá 

ser lido e discutido, descrevendo o tipo de texto, os autores envolvidos, sua finalidade, entre 

outros. 

        2° MOMENTO 

        A cachaça e o conhecimento científico. 

Duração: 10 horas/ aula. 

Conteúdo: A vida em controvérsia: uma conversa entre a Química e a Biologia. 

Momento 02: A CACHAÇA E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO. 

 Objetivos: 

 Compreender a história da cachaça ao longo dos tempos; 

 Conhecer e compreender as teorias científicas envolvidas no processo de obtenção da 

cachaça; 

 Analisar a história da Química, a partir da visão dos alquimistas sobre as bebidas 

fermentadas; 

 Desenvolver a competência da leitura e oralidade pela análise e interpretação de textos 

de divulgação científica; 

 Apresentar e explorar o texto: A história da cachaça e a vinda da cana-de-açúcar para o 

Brasil (ver texto no apêndice C); 

 Compreender a relação entre a técnica, a tecnologia e a ciência no processo de seu       

desenvolvimento. 

 

          Recursos utilizados:  

 

 Unidade Didática – 2° Momento; 

 TV, notebook e cabo HDMI; 

 Texto: A história da cachaça e a vinda da cana-de-açúcar para o Brasil (ver texto no 

apêndice C); 

 Lousa, pincel e apagador. 
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Propostas de Atividades 

 Ao iniciar o 2° momento da SEI será apresentado aos discentes em que situação do 

contexto histórico da cachaça houve aproximação da bebida alcoólica com o ensino de 

Química, apontando as relações do ponto de vista histórico entre os alquimistas e o ensino de 

ciências, partindo dos primórdios do processo de destilação e da fermentação para obtenção 

de bebidas. 

 Neste segundo momento da SEI, trazemos como nossa primeira proposta, a exposição 

de uma vídeo aula extraída do canal you tube (endereço eletrônico do canal, consta na SEI) 

que aborda a História e a Trajetória da Cachaça descritos pela Drª Alessandra Trindade, de 

forma sintetizada, para que os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem tenham uma 

visão científica deste contexto. 

 Logo após observação do vídeo, trazemos duas questões problematizadoras que são: 

Como a cachaça tornou-se uma bebida genuinamente brasileira?  Pode-se afirmar que a 

cachaça, trouxe fortes influências culturais, sociais e econômicas para o Brasil mediante a 

produção açucareira? Justifique sua resposta. (Estas duas questões problematizadora 

encontram-se na SEI).  

 Estas duas questões visam diagnosticar o senso crítico dos estudantes proporcionando-

lhes momentos de reflexão e discussões iniciais acerca da cachaça. Elas serão trabalhadas por 

meio de uma investigação individual na qual cada educando responderá as questões, tomando 

como base o vídeo explorado, anteriormente. Ao término dos questionamentos, o professor 

traz algumas discussões mediante a socialização das respostas obtidas em sala de aula, a partir 

das questões expostas. 

 A nossa proposta de atividade 02, é elucidar os conhecimentos científicos históricos da 

cachaça, associando sua trajetória em terras brasileiras. Deste modo, apresentamos o texto: A 

história da cachaça e a vinda da cana-de-açúcar para o Brasil (ver no apêndice C), 

descrevendo seus momentos históricos em diferentes épocas, demonstrando suas origens e 

seus aspectos, viabilizando como a sociedade enxergava as bebidas fermentativas na 

antiguidade e como hoje elas são enxergadas diante do ponto vista social e cultural brasileiro.   

 Esta proposta visa trabalhar, a partir da leitura compartilhada do texto, ofertando aos 

discentes o processo da oralidade em que cada parágrafo do texto será lido por alguns alunos 

da sala de aula, e ao término de cada parágrafo, o professor realizará alguns comentários, 

mediante os referidos parágrafos lidos. 
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 O texto é composto por uma atividade a qual se encontra integrada ao texto. No próprio 

momento da leitura compartilhada pelos alunos, eles irão perceber que há algumas lacunas em 

cada parágrafo do texto, havendo a necessidade de completá-las, propiciando aos discentes 

um momento de investigação em grupo
27

. 

  Esta investigação constará da socialização das palavras mencionadas pelos estudantes, 

no momento dos comentários proferidos pelo professor em cada parágrafo e lacunas 

trabalhados.  

 As palavras que serão postas nas lacunas do texto e socializadas pelo professor são: 

egípcios, inalação, fermentados, chineses, gregos, alquimistas, água, medicinais, produção, 

artesanal, fermentadas, exportação, cana-de-açúcar, Madeira, portugueses, cana-de-açúcar, 

engenho, novo, calor, condensava, aguardente, pinga, fermentada, mistura, cachaça, África e 

Rio de Janeiro. 

 A proposta de atividade 03 se inicia em uma próxima aula logo após a leitura 

compartilhada e das discussões oriundas das palavras indicadas, juntamente com os 

comentários proferidos pelo professor em todos os parágrafos presentes no texto. 

 Nesta proposta de atividade 03 serão apresentadas algumas questões problematizadoras 

(ver na SEI) que trazem algumas reflexões do texto compartilhado e discutido em sala de 

aula. Estas questões serão investigadas por duplas de estudantes, mediante o texto e o 

exercício de completar as lacunas, para em seguida fazer-se uma ampla discussão acerca do 

processo histórico da cachaça, propiciando em sala de aula momentos de debates entre alunos 

e o professor, a partir das questões problemas presentes na Sequência de Ensino.  

 As discussões, mediante as questões problematizadoras, serão discutidas com base, nas 

respostas das duplas formadas, para então, serem socializadas com a turma. 

 Ainda dentro desta proposta, fica a critério do professor, associar o processo de 

obtenção da cachaça e das bebidas fermentativas em geral, levando em consideração, o ponto 

de vista histórico, mediante as transformações artesanais e tecnológicas que estão agregadas a 

sua produção, analisando a natureza de suas relações produtivas, pois sabemos que a mesma 

vai além dos saberes científicos, uma vez que os conhecimentos da ciência advêm dos 

conhecimentos manuais, técnicos e experimentais de vários povos. 

 Observação para o professor: Para uma melhor interação dos conhecimentos 

apresentados, é interessante que o professor apresente imagens que retratem o método de 

                                                 
27

 O texto que será utilizado pelo professor e pelo aluno, encontra-se no Apêndice C. A utilização destes textos, 

tanto para o aluno quanto para o professor, visa uma melhor interação entre eles. O texto para o professor vem 

com as palavras que serão postas nas lacunas em vermelho, para que assim, possa auxiliá-lo no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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produção artesanal da cachaça como também industrial, para que os discentes percebam o 

papel do avanço das tecnologias nas indústrias, promovendo assim, um conhecimento 

científico, a partir dos saberes não somente artesanal, mas também técnicos propiciados pela 

inserção da tecnologia em favorecimento de uma melhor produção. 

 Recomendamos também, para que se tenha uma ampla discussão sobre os saberes 

técnicos, tecnológicos e o papel da ciência, para uma melhor explanação, por parte do docente 

e assim promover uma discussão sobre os conhecimentos científicos que estão 

intrinsecamente ligados aos processos técnicos, segue a referência do artigo: SAITO, F; 

BELTRAN, M. H. R. Revisitando as relações entre ciência e “techné”: ciência, técnica e 

tecnologia nas origens da ciência moderna. Anais Eletrônicos do 14º Seminário Nacional 

de História da Ciência e da Tecnologia - 14º SNHCT. 2014.  

 Este artigo pode ser lido pelo professor e consequentemente explanado por ele no 

momento das discussões das questões problematizadoras propostas anteriormente, para que os 

alunos compreendam as relações existentes entre a técnica, a tecnologia e a ciência (vale 

ressaltar que fica a critério do professor). 

 

3° MOMENTO: 

A vida em controvérsia: teorias sobre a origem da vida microscópica. 

Duração: 08 horas/ aula. 

Conteúdo: A vida em controvérsia: teorias sobre a origem da vida microscópica. 

Momento 03: A VIDA EM CONTROVÉRSIA: TEORIAS SOBRE A ORIGEM DA VIDA 

MICROSCÓPICA. 

       Objetivos: 

 Analisar os princípios das teorias de Pasteur e seus trabalhos experimentais que 

contribuíram para o desenvolvimento das teorias microbianas, evidenciando o esforço 

coletivo na produção do conhecimento científico;   

 Conhecer e compreender as teorias sobre a origem dos seres microscópicos e alguns 

trabalhos experimentais que contribuíram para o desenvolvimento da Ciência; 

 Desenvolver a competência pela leitura e oralidade a partir da análise e interpretação de 

textos de divulgação científica; 

 Analisar a importância dos organismos microscópicos (fungos) e a sua utilização pela 

vida humana ao longo dos tempos; 
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 Compreender o processo da fermentação e sua relação com os microrganismos dispersos 

no ar. 

 

       Recursos utilizados:  

 Sequência de Ensino – 3° Momento; 

 Texto: Abiogênese X Biogênese e sua relação com a vida microbiana (ver no apêndice 

D); 

 Lousa, pincel e apagador. 

 

Propostas de Atividades 

 Nestas aulas serão apresentadas as características experimentais que tentaram explicar a 

origem dos seres vivos na terra e seus principais colaboradores no progresso científico. 

Também trataremos as evidências da geração espontânea e as controvérsias dos 

microrganismos dispersos no ar e sua relação com vida. 

 Como proposta de atividade 01, para este 3° momento, inicialmente será apresentado o 

texto: Abiogênese X Biogênese e sua relação com a vida microbiana (texto encontra-se no 

apêndice D), ficando a critério do professor a forma (planejamento) em que ele achar 

conveniente para trabalhar o texto com sua respectiva turma. Este texto é importante para o 

início das atividades, pois traz como foco principal as evidências da origem da vida, 

correlacionando com os principais cientistas da época que realizaram seus principais estudos, 

sobre a vida microbiana, proporcionando aos discentes uma reflexão sobre: De onde surgiu a 

vida?   

 Mediante a exposição do texto e o confrontamento das ideias apresentadas, é importante 

deixar claro que diante das controvérsias proferidas sobre a origem da vida microbiana e os 

cientistas que as representam. É plausível que os estudantes compreendam que a construção 

do conhecimento científico não é tão linear, como os meios de divulgação expressam, 

principalmente os livros didáticos, pois estes conhecimentos foram conduzidos pela ciência 

através das evidências constatadas em cada período confrontado.  

 A proposta de atividade 02 leva em consideração as discussões e os fundamentos do 

texto. Trata-se de uma investigação em dupla a partir da apresentação de 04 questões 

problematizadoras (as questões se encontram na SEI) relativas às teorias microbianas que 

aguçarão a discussão e o senso crítico dos discentes sobre o tema proposto, a partir das 
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respostas fornecidas pelos estudantes no momento das discussões acerca do texto e das 

questões. 

 A atividade 03 traz uma investigação experimental virtual que pode ser realizada em 

dupla ou em grupo, dependendo da disponibilidade de internet, computador ou do televisor, 

caso a escola tenha acesso à internet sem fio (wifi). Para esta atividade, será utilizado o 

endereço eletrônico disponibilizado via internet, do laboratório virtual, conhecido como Rede 

interativa Virtual de Educação (RIVED), através do link: 

http://rived.mec.gov.br/atividades/biologia/experimentos_de_redi_spallanzan_pasteur/, que 

traz os experimentos e as hipóteses realizadas por Aristóteles, Redi, Pasteur e Spallanzani. O 

endereço eletrônico já citado mostra todo percurso que deve ser realizado pelo aluno, em que 

os discentes irão realizar um experimento de cada vez, de acordo com as instruções presentes 

para cada experimento a ser realizado sob a orientação do professor. 

 O objetivo desta atividade virtual é proporcionar aos estudantes uma visão mais 

simbólica de modo experimental sobre os experimentos da abiogênese e da biogênese, os 

eventuais fenômenos observados, por estes cientistas, para que venha aguçar o senso crítico e 

promover discussões (debates) entre as ideias mencionadas no texto e os experimentos 

visualizados. 

 Após a investigação experimental, como atividade 04, tem-se uma investigação em 

dupla, a partir de duas questões problematizadoras (as questões se encontram na SEI) que leva 

em consideração tanto o texto quanto os experimentos vistos virtualmente. Estas questões 

podem ser discutidas e socializadas entre o professor e a turma. Para finalizar o 3° momento 

da SEI têm-se algumas características e aplicabilidades dos seres vivos unicelulares e 

pluricelulares conhecidos como Fungos, no qual podemos enxergar algumas de suas espécies 

a olho nu ou com o auxílio de microscópico.  

 Inicialmente serão apresentadas as características gerais dos fungos e sua utilização ao 

longo do tempo pela espécie humana, fazendo alguns questionamentos, tais como: Qual a 

relação da presença do fungo (levedura) Saccharomyces cerevisae presente na massa do pão e 

no processo fermentativo de bebidas, como por exemplo, na produção da cachaça e de outras 

bebidas? Que tipos de fungos podem ser consumidos pela espécie humana? Como as 

indústrias de bebidas, em especial as alcoólicas, utilizam os fungos em seu processo de 

fabricação? Qual a relação dos fungos e a fabricação de medicamentos?  

 Estas serão as questões que problematizaram as imagens 02, 03, 04 e 05 (as imagens 

encontram-se na SEI), para que assim, os discentes tenham um conhecimento prévio 

http://rived.mec.gov.br/atividades/biologia/experimentos_de_redi_spallanzan_pasteur/
http://rived.mec.gov.br/atividades/biologia/experimentos_de_redi_spallanzan_pasteur/
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(científico) da relação dos fungos (leveduras) e o processo de obtenção da cachaça, que 

podem ocorrer tanto em uma indústria ou em um respectivo engenho. 

 Observação para o professor: Como atividade extraclasse, é interessante que os 

alunos pesquisem os diversos setores da sociedade em que se empregam os fungos, mostrando 

sua aplicabilidade e importância para os seres humanos. 

 

4° MOMENTO:  

A cachaça e o ensino de Química. 

Duração: 12 horas/ aula. 

Conteúdo: Métodos de separação de misturas. 

Momento 04: A CACHAÇA E O ENSINO DE QUÍMICA. 

       Objetivos:     

 Citar e explicar os métodos de separação de misturas heterogêneas e homogêneas frente 

ao processo de obtenção da cachaça;  

 Realizar experimentalmente o processo de separação de misturas por meio da destilação;    

 Demonstrar interesse pela Ciência como forma de compreender o ambiente ao nosso 

redor;  

 Reconhecer a importância dos processos e produtos químicos no dia a dia, oriundos dos 

processos de separação de misturas. 

 

        Recursos utilizados:  

 Sequência de Ensino – 4° Momento; 

 Tesoura sem ponta; 

 Lousa, pincel e apagador. 

 

Propostas de Atividade 

 Inicialmente será apresentada como proposta de atividade 01, uma investigação 

experimental em grupos por meio de uma demonstração investigativa
28

, a partir de um 

problema experimental. 

                                                 
28

 De acordo com Carvalho (2013) as demonstrações investigativas são problemas experimentais, em que a 

atividade é realizada pelo professor, pois nesses casos, alguns materiais utilizados na ação investigativa oferecem 

perigo ao serem manipulados pelos estudantes. O experimento a ser realizado na atividade oferece alguns 
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 A atividade 01 consiste em um problema experimental (se encontra no apêndice E, que 

traz todos os materiais e a metodologia para o desenvolvimento do experimento em sala de 

aula ou em laboratório), alguns dos materiais utilizados para a sua realização são de baixo 

custo e também podem ser reaproveitados. A atividade consiste em uma demonstração 

experimental, que deve ser realizada pelo professor. 

 A demonstração permitirá obter a substância álcool em sala de aula, utilizando a cana-

de-açúcar como matéria-prima, onde os estudantes irão perceber quais transformações que 

irão ocorrer com a matéria (cana-de-açúcar), até seu produto de obtenção final, no caso o 

álcool. 

 É importante que o professor disponibilize 02 horas/aula para esta atividade, a fim de 

que todos os alunos tenham acesso ao experimento na íntegra, ficando a critério do professor 

a realização da demonstração, podendo ser realizado em sala de aula ou em laboratório.  

Antes de iniciar o experimento é importante que o professor deixe todos os materiais 

que irão ser utilizados bem organizados, e como se trata de um experimento, que é necessária 

a presença do aquecimento, é imprescindível que o experimento seja realizado em grupos 

mínimos de alunos.  

 No momento da realização da demonstração experimental pelo professor é conveniente 

que o professor explique as seguintes recomendações aos discentes: Evitar comer no 

momento do experimento, estar com caderno de anotações, fazer silêncio, evitar brincadeiras, 

evitar mexer sem permissão nos materiais de uso experimental, para que, deste modo, a aula 

seja proveitosa e discutida sobre os eventuais fenômenos que poderão ser observados de 

acordo com o experimento demonstrado. 

 Observação para o professor: Ao iniciar o experimento é sugestivo que o professor 

oferte aos estudantes algumas indagações com relação à manipulação do experimento, como 

por exemplo: Como devo iniciar o experimento? Quais dos materiais expostos podem ir ao 

aquecimento? É necessário haver o aquecimento? Por quê? Quais dos materiais apresentados 

devo aquecer o caldo da mistura?  Qual a finalidade da água gelada neste experimento? Estas 

são algumas perguntas que podem ser elencadas, todavia, fica a critério do professor as 

perguntas a serem mencionadas no momento do experimento, sabendo que as perguntas 

devem estar de acordo com o experimento a ser realizado, para que desta forma, os estudantes 

possam criar suas hipóteses e soluções para o problema, indicando ao professor possíveis 

alternativas para sua concretização. 

                                                                                                                                                         
perigos, devido à presença do aquecimento de alguns materiais a serem utilizados e a presença de substâncias 

líquidas aquecidas. 
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          Ao término da atividade experimental, em uma próxima aula, será ofertada uma aula de 

discussões e debates sobre as anotações feitas pelos estudantes no momento da demonstração, 

para que sejam socializadas as hipóteses e os eventuais questionamentos da turma, mediante a 

obtenção do produto final, no caso, o álcool. 

 A partir da demonstração experimental realizada pelo professor em sala de aula ou em 

laboratório, levando também em consideração as discussões e os debates socializados em sala 

de aula pela turma, ofertamos como proposta de atividade 02, uma investigação em grupos a 

partir de algumas questões problematizadoras (as questões se encontram na SEI) as quais, 

após serem investigadas pelos grupos, as eventuais respostas das questões serão socializadas 

pela turma com auxílio do professor. 

 A proposta de atividade 03 partirá de uma investigação em dupla, a partir da leitura de 

duas imagens (as imagens se encontram na SEI), as quais demonstram um comparativo do 

material utilizado no experimento realizado, com os materiais de manuseio de laboratório, 

oportunizando aos estudantes a conhecerem alguns dos materiais utilizados no processo da 

destilação em laboratório, como também identificarem a funcionalidade dos aparatos 

envolvidos. Ao término das investigações executadas pelas duplas, as eventuais respostas das 

questões, serão socializadas pela turma, com auxílio do professor. 

 Como proposta de atividade 04, será apresentada uma investigação, utilizando a 

experimentação em grupos, com o objetivo de socializar os conhecimentos sobre os métodos 

de separação de misturas (catação, separação magnética ou imantação, decantação, filtração 

simples e peneiração), caracterizando os componentes de uma mistura heterogênea, 

classificando-as. 

 Inicialmente, o professor dividirá a turma em grupos, distribuindo os materiais 

correspondentes (todos os materiais a serem utilizados como também os procedimentos que 

serão executados pelos os estudantes, se encontram na SEI), colocando-os em cada carteira de 

acordo com a quantidade de grupos formados, identificando cada método que serão postos nas 

mesmas. 

 Todos os componentes das referidas misturas que serão utilizadas, sugerimos que os 

mesmos estejam organizados, ou seja, misturados, de acordo com os experimentos à serem 

realizados, e o professor propõe em seguida o problema a ser resolvido, dialogando com os 

grupos, fazendo os seguintes questionamentos: Como faremos para separar os componentes 

destas misturas? O que é uma mistura? Que método de separação de mistura será utilizado 

para separar os componentes envolvidos? Deixando claro que estes questionamentos serão 

realizados para que os estudantes reflitam sobre a prática experimental a ser realizada, onde 
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propomos que estes questionamentos, sejam enfatizados antes da atividade prática, cabendo a 

cada grupo formado, a realização de suas anotações, em forma de relato, sobre a atividade 

experimental desenvolvida. 

 Observação para o professor: O papel do professor nesta atividade experimental é 

verificar se os grupos compreenderam os problemas experimentais propostos. E, permitir que 

cada grupo desenvolva seu experimento sem interrompê-los, ou seja, ênfase nos alunos! 

Vamos deixá-los investigar. 

Após as anotações dos grupos em forma de relato, temos como proposta de atividade 

05, uma investigação em grupo, que acontecerá com os estudantes que integravam o grupo 

anterior, para uma melhor interação e socialização das ideias postas, e dos mecanismos 

utilizados para o desenvolvimento do experimento realizado por cada grupo. Desta forma, 

serão apresentadas três questões problematizadoras (as questões se encontram na SEI), a partir 

dos métodos de separação de misturas, averiguados pelos mesmos. Ao término das 

investigações, as eventuais respostas das questões, serão socializadas pela turma, com auxílio 

do professor. 

 Após a socialização das respostas, será apresentado como proposta de atividade 06, uma 

atividade extraclasse, a partir de uma investigação individual, onde cada educando, fará suas 

demonstrações, escrevendo e desenhando, sobre o que compreenderam na atividade 

experimental e nas discussões relatadas pelos grupos. Cabendo ao professor averiguação na 

aula posterior, observando a descrição e os desenhos realizados pelos estudantes, se os 

mesmos realmente demonstraram atenção nas atividades anteriores desenvolvidas, a partir das 

descrições e dos desenhos elaborados. 

 Como proposta de atividade 07, será apresentada uma investigação, levando em 

consideração o entretenimento e a diversão, a partir do uso do jogo educativo, jogo da 

memória: Separamix, auxiliando no desenvolvimento do trabalho em grupo, proporcionando a 

ampliação de sua capacidade de raciocínio e imaginação, contribuindo de forma significativa 

no processo de ensino-aprendizagem. 

O jogo da memória: Separamix, é uma forma de relacionar o conteúdo de separação de 

misturas, com algumas atividades relacionadas ao nosso dia a dia. 

Inicialmente, o professor com uma tesoura sem ponta, fará o corte das cartas (as cartas 

encontram-se na SEI) para separá-las das outras imagens.                   

Ao término do corte das cartas do jogo, sugerimos que o professor leve para a sala de 

aula, o jogo já organizado, para enfim iniciar a aula.  
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Para início da aula, recomendamos uma breve apresentação do jogo para a turma, como 

por exemplo, mostrar a importância do jogo e qual conhecimento vai ser transmitido através 

do mesmo, em seguida, o professor faz a divisão da turma em pequenos grupos, e distribui o 

material, propondo o problema a ser resolvido em forma de jogo, conferindo em seguida, se 

todos os grupos o entenderam. 

 O problema consiste em relacionar algumas das nossas atividades cotidianas com os 

métodos de separação de misturas, onde cada carta traz um tipo de método e o seu respectivo 

processo de separação.  

 Observação para o professor: Com relação às cartas que compõem o jogo, sugerimos 

que as mesmas sejam postas para cada grupo formado em uma carteira, onde as cartas devem 

estar viradas, tanto as que integram as imagens quanto as que trazem seus respectivos 

métodos de separação de misturas. De um lado (esquerdo ou direito) da carteira, 

recomendamos que sejam postas as imagens e no lado oposto, sejam colocados os nomes dos 

respectivos métodos de separação, em que um aluno de cada vez, vira uma carta que contém 

uma imagem e depois tenta virar a carta que traz o respectivo nome do método de separação, 

caso o aluno acerte, ele não passa a vez, caso ocorra o inverso, o mesmo revira as cartas 

escolhidas e as põe no mesmo lugar e passa a vez para o próximo aluno. 

 A proposta de atividade 08 traz a exposição de uma vídeo aula extraída do canal you 

tube e algumas questões problematizadoras para serem investigadas de acordo com o vídeo e 

os conhecimentos adquiridos, mediante as propostas de atividade anteriores (endereço 

eletrônico do canal you tube e as questões problematizadoras, encontram-se na SEI). 

 Observação para o professor: Antes de iniciar a vídeo aula, é interessante que o 

professor realize uma breve apresentação sobre o vídeo a ser exposto em sala de aula, como 

por exemplo, o vídeo a ser apresentado traz uma abordagem acerca do processo de obtenção 

da cachaça, mostrando todos os métodos de separação de misturas envolvidos e as 

transformações que ocorrem com a cana-de-açúcar, desde seu corte ao produto de obtenção 

final, que neste caso é a cachaça.  

 Logo após observação do vídeo, trazemos oito questões problematizadoras (ver na SEI). 

Estas questões visam diagnosticar o senso crítico dos estudantes, proporcionando-lhes 

momentos de reflexão e discussão sobre os métodos de separação de misturas envolvidos no 

processo de obtenção da cachaça. Estas questões serão trabalhadas por meio de uma 

investigação individual, onde cada educando responderá as questões, tomando como base o 

vídeo explorado, anteriormente e os conhecimentos adquiridos ao longo das atividades 
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propostas. E, ao término, o professor traz algumas discussões, mediante a socialização das 

respostas em sala de aula. 

 E, como proposta final, trazemos como atividade 09, para uma visualização mais 

concreta dos métodos de separação de misturas que estão intrinsecamente vinculados aos 

processos de produção da cachaça, propomos a visita a um engenho na cidade de Alagoa 

Nova–PB, para análise e averiguação dos equipamentos que o integram e que auxiliam no 

processo de obtenção da mesma, para que assim os estudantes percebam as diferenças da 

produção da cachaça, tanto em uma indústria quanto em um engenho, associando-os. 

 A visita ao engenho será conduzida por intermédio do professor dependendo da 

quantidade de alunos que compõe a turma, recomendamos, por haver vários materiais que 

ofertam perigo, dividir a turma em dois grupos. Antes da ida ao engenho, é interessante obter 

informações, como por exemplo: Qual o dia da moagem da cana-de-açúcar, como também a 

disponibilidade de transporte, no caso transporte coletivo (ônibus escolar). Ao término da 

visita, como atividade extraclasse, sugerimos que os estudantes relatem em forma de texto, os 

equipamentos observados no engenho, como também a funcionalidade dos mesmos e as 

etapas de como a cana-de-açúcar foi conduzida em meio aos equipamentos observados. 

 Observação para o professor: é interessante que o professor antes de iniciar a aula de 

campo, explique aos discentes, em aula anterior ao passeio, os motivos da visita ao engenho, 

explicitando a importância de conhecer a história local que os engenhos trazem para a referida 

cidade, se os mesmos ofertam algum tipo de equipamento manual ou industrial para extração 

do caldo da cana-de-açúcar e para obtenção da cachaça, como também aproveite para 

relacionar os métodos de separação de misturas presentes no engenho, com os vários 

processos de separação, mostrando aos envolvidos que os materiais encontrados na natureza 

são em grandes partes misturas de diferentes substâncias, frisando que tanto nas nossas casas 

quanto em um laboratório, ao tentarmos preparar uma só substância, acabamos, normalmente 

nos deparando com uma mistura de substâncias, podendo ser homogênea ou heterogênea.   

 De acordo com os 04 momentos de atividades descritas, anteriormente, as mesmas 

perfazem 38 horas/aula no total, para o desenvolvimento e aplicação das propostas de 

atividades sugeridas. 

 Vale ressaltar que os links de acesso (Fonte) para as imagens utilizadas nas propostas de 

atividades que integram a sequência de ensino, encontram-se disponíveis em anexo. 
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante dos teóricos apresentados e das discussões realizadas nessa pesquisa, apontamos 

a relevância do estudo acerca da utilização do contexto histórico local da cidade de Alagoa 

Nova–PB, como proposta para inserir nas aulas de Ciências/Química, a utilização da História 

da Ciência em meio à produção da cachaça e suas controvérsias ao longo do tempo pelas 

diversas civilizações humanas. 

 A partir dos estudos realizados, tomando como base as diretrizes apresentadas nos 

Documentos Oficiais que regulamentam o Ensino no Brasil e as pesquisas envolvidas no 

Ensino de Química, ambos deixam claro, que os docentes “devem permitir/tentar”, levar para 

as aulas de Ciências, uma perspectiva histórica da Ciência, possibilitando aos envolvidos no 

processo de ensino–aprendizagem, a compreensão da natureza da Ciência, de acordo com 

seus respectivos aspectos socioculturais locais, e seus possíveis reflexos na formação do 

cidadão/estudante, integrando em suas aulas, novas metodologias que aprimorem o ensino e 

promovam uma aprendizagem mais significativa.  

Diante disto, acreditamos que é primordial a formação do cidadão, voltada para debates, 

acerca do seu ambiente local, por meio de discussões contextualizadas, que possibilitem 

autonomia e segurança aos estudantes, no que diz respeito, a tomada de decisões, frente à 

compreensão e as resoluções de problemas que permeiam a sociedade. 

Pensando nestas questões, elaboramos nossa proposta educacional, pautados na 

Sequência de Ensino Investigativo (SEI), onde pretendemos levar para as aulas de 

Ciências/Química, um ambiente de investigação, para que os docentes possam 

conduzir/mediar/orientar os estudantes no processo de ensino–aprendizagem, levando em 

consideração os aspectos históricos locais. Além disto, deixamos claro, que nossa função 

como professores é “tentar” alfabetizar cientificamente nossos estudantes.  

Deste modo, nossa proposta está voltada para o Ensino Fundamental, mais precisamente 

para o 9º ano. Não temos e também não criamos expectativa, com relação ao comportamento 

dos alunos, no sentido de agirem como eventuais cientistas no processo de investigação das 

propostas de atividades aqui elencadas, mas sim, como investigadores assíduos, pois os 

envolvidos nesta proposta didática, não possuem possivelmente ainda, idade e também 

conhecimentos específicos para tais realizações condizentes com as atividades de um 

cientista. 

Para auxiliar o professor, trazemos na proposta didática, um plano de aula, com intuito 

de orientar/guiar nas atividades da SEI, e em seguida, diversas questões problematizadoras, 



78 

 

 

com o objetivo de aguçar o senso investigativo dos alunos, imagens, endereços eletrônicos de 

vídeos, demonstração experimental, como também experimento e um jogo investigativo. 

Nosso objetivo foi criar um material para que os professores possam estar com um aparato de 

recursos pedagógicos, para o ensino dos conceitos químicos, históricos e biológicos, 

abordados de acordo com o cenário Alagoa Novense e a história da Ciência.  

O tema principal é a produção e os elementos que estão intrinsecamente ligados a 

Química da cachaça, possibilitando aos cidadãos em formação o aprimoramento de conceitos 

da Ciência. A partir dos conhecimentos confrontados em cada época, buscamos destacar que a 

Ciência foi e continua sendo produto de várias ideias humanas e que vem passando por 

transformações/evoluções ao longo dos tempos. 

Esperamos que este trabalho/proposta possa contribuir para as pesquisas em Ensino de 

Química que trabalham com tal objeto de estudo. Diante disto, acreditamos que em um futuro 

próspero, os professores de Ciências ou até mesmo de História, possam utilizar a nossa 

proposta da SEI, aqui apresentada, visando melhorar e aprimorar os conhecimentos químicos 

e históricos locais, oportunizando, deste modo, o desenvolvimento de um ensino que atenda a 

algumas das respectivas propostas elencadas nos Documentos Oficiais que atendem ao ensino 

brasileiro e as pesquisas na área.  

Além disso, esta pesquisa nos permite descrever que partindo do contexto histórico 

local, é possível discutir aspectos da natureza da Ciência, em particular aqueles relacionados 

às experiências cotidianas, no processo de elaboração de conceitos, mediante as influências do 

contexto social, político, ambiental e histórico, às quais nossos cidadãos encontram-se 

inseridos, para o desenvolvimento e ampliação da Ciência. 
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APÊNDICE A 

Questionário utilizado no 1° momento da SEI 

Após a análise das imagens, responda o questionário, que segue, a partir de seus 

conhecimentos, frente aos aspectos locais da cidade. 

1) Referente a imagem 1, responda: 

a) Você conhece esta cidade representada na imagem? Saberia identificar quais as 

contribuições tecnológicas e econômicas que a cidade apresenta? 

2) De acordo com as imagens 2,3,4 e 5, responda: 

a) Existe alguma relação destas imagens com a cidade de Alagoa Nova – PB, e com o estudo 

da química? 

3) Em que contexto histórico a cana-de-açúcar se instalou na cidade de Alagoa Nova - PB? 

Explique. 

4) De acordo com as imagens 6,7 e 8, responda: 

a) Você conhece os aparelhos e processos utilizados na produção da cachaça? 

b) Como você definiria o conceito de cachaça? 

c) Saberia informar como surgiram estes equipamentos e as técnicas envolvidas no processo 

de obtenção das bebidas fermentativas ao longo da história? 

5) Pode-se afirmar que a produção da cachaça nos engenhos trazem impactos ambientais?  

Em caso afirmativo, quais? 

 Observação para o professor: Para uma melhor interação dos conhecimentos prévios 

dos discentes, é interessante realizar ao término do questionário, uma discussão sobre os 

aspectos considerados importantes para o estudo da química, a partir das imagens 

apresentadas. 
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APÊNDICE B 

Texto utilizado no 1° momento da SEI 

A Química, a sociedade e a matéria  

Texto 

As origens de Alagoa Nova – PB: de povoado à cidade. 

Leia o texto e complete a cruzadinha, de acordo com as informações presente no mesmo. 

 Alagoa Nova - PB surgiu a partir de uma doação de terras pertencentes aos índios 

Bultrins, formando uma sesmaria, no qual integravam as terras do chamado Olho D´água da 

prata, fazendo limites com a atual zona rural do município que até hoje é conhecido como 

Aldeia Velha, o qual era ocupada por índios Cariris, que para manterem sua sobrevivência 

vieram buscar abrigo nestas terras, tornando e ficando conhecidos como Bultrins. 

 De acordo com o inventário do capitão José de Abreu Tranca, o início deste 

povoamento foi marcado com forte base econômica no cultivo de mandioca. Mas, os donos de 

terra juntamente com os escravos, para terem uma maior rentabilidade, iniciaram, deste então, 

o início do cultivo da cana-de-açúcar, através do trabalho da mão de obra escrava.  

 Alagoa Nova crescia e posteriormente ampliavam-se os aglomerados de casas, e os 

moradores deste vilarejo, dedicavam-se ao comércio de compra e venda, uma vez que 

pequenos engenhos já configuravam- se a paisagem deste pequeno povoamento, onde os 

moradores da zona rural e dos engenhos convergiam todos os produtos agrícola, como por 

exemplo rapadura e farinha na feira como meio de sobrevivência. 

 De acordo com a lei n° 10, de 5 de setembro de 1850, a povoação da futura Alagoa 

Nova é elevada à categoria de Vila, desmembrada do território de Campina Grande. A real 

instalação da Vila de Alagoa Nova, ocorreu no dia 27 de fevereiro de 1851, no qual neste 

período, a vila contava com 5.951 habitantes livres, 1.024 habitantes escravos, configurando 

um total de 6.975 habitantes. 

 Em pleno século XIX, a cidade contava com três engenhos movidos a vapor, os 

engenhos: Olho d´água, o Sapé e o Horta, e os engenhos movidos a tração animal que eram os 

engenhos: Camará, Camará Novo, Arnau, Queira Deus, Alagoinha, Bonito, Cruz de Bento 

Torres Brasil, Ourique, Pedra d´água, Barra, Pau d´Árco e Guaribas, Urucu, Capim Açu, 

Serra Preta, Burraco d´Água, Boa Vista, todos estes engenhos fabricavam rapadura ou 

aguardente. 

  De acordo com os dados cronológicos do IBGE do ano de 2015, referente à cidade de 

Alagoa nova – PB, em 1837, Alagoa Nova passa a ser distrito de Campina Grande; a partir de 

1850, Alagoa Nova, ainda sendo considerada uma pequena vila desmembra de Campina 
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Grande, e em 1904, a cidade deixa a categoria de vila, e a passa a categoria de município com 

a denominação de Alagoa Nova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qual o nome dos índios que contribuíram para o surgimento de Alagoa Nova-PB? 

2. Qual o tipo de cultura que marcou o início do povoamento da cidade de Alagoa Nova-

PB, como base forte econômica? 

3. Quais povos juntamente com os donos de terra, iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar 

na cidade de Alagoa Nova-PB?  

4. Nome de um dos produtos obtidos, a partir da cana-de-açúcar que servia de troca na 

feira de Alagoa Nova-PB, como meio de sobrevivência? 

5. Em que ano ocorreu a real instalação da Vila de Alagoa Nova, no estado da Paraíba? 

6. Quantos habitantes considerados escravos possuía a Vila de Alagoa Nova-PB em 1851? 

7. Nome de um dos engenhos da cidade de Alagoa Nova-PB que no século XIX, era 

movido a vapor? 

8. Nome de um dos engenhos da cidade de Alagoa Nova–PB que no século XIX, era 

movido a tração animal? 

9. Em que ano a cidade de Alagoa Nova–PB foi considerada distrito da cidade de 

Campina Grande-PB? 
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Hoje sabemos, que alguns fatos relacionados ao processo histórico da cidade de Alagoa 

nova–PB, continua- se obscuro sem respostas, devido ao movimento que se espalhou pela 

região do agreste paraibano chamado de Ronco da Abelha, que ocorreu no período de 

dezembro de 1851 a fevereiro de 1852, mediante os decretos de impostos, que passavam a 

vigorar o recenseamento da população e do registro civil e de óbito que eram de ordem da 

igreja, passando a ser responsabilidade dos funcionários do Estado. 

         Desta forma, a população revolta-se e adentra no município, principalmente nos 

cartórios, armados destruindo tudo, acabando com as possíveis informações que contribuem 

para a compreensão de um passado histórico, deixando deste modo, o contexto histórico de 

várias cidades obscuras e complexas.  

(Texto extraído e adaptado do 2° capítulo da dissertação, conforme os mesmos autores lá 

descritos). 
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APÊNDICE C 

Texto utilizado no 2° momento da SEI 

Texto para ser utilizado pelo professor
29

 

A cachaça e o conhecimento científico. 

Texto: 

A história da cachaça e a vinda da cana-de-açúcar para o Brasil 

 Os primeiros sinais da cachaça são datados pelos os antigos egípcios, que curavam suas 

enfermidades através da inalação de líquidos fermentados, sendo os chineses os primeiros 

povos a destilarem bebidas. 

 Os povos gregos entre os períodos 23 e 79 a. c, já registravam o processo de obtenção 

da acquaardens (água que pegava fogo), substância bastante utilizada pelas mãos dos 

alquimistas, que os consideravam como água da vida pelas suas propriedades medicinais. 

 Com sua expansão pelo império Romano, a aguardente invadiu territórios, aprimorando 

deste modo, sua tecnologia de produção, saindo um pouco do processo artesanal, agregando-a 

com os insuficientes aparatos destilatórios da época.   

 De acordo com os meios tecnológicos da época, as bebidas fermentadas receberam 

várias denominações dependendo do material fermentado, como por exemplo, na Itália o 

destilado de uva, ficou como grappa, de cereja na Alemanha o krich, na Escócia a cevada 

maltada deu origem ao uísque, em Portugal, a bebida conhecida como bagaceira, foi 

desenvolvida a partir do bagaço da uva.  

No Brasil, estas bebidas recebem outras denominações mediante a matéria-prima 

utilizada. Deste modo, a cachaça é considerada nossa bebida genuinamente brasileira, 

aparecendo no cenário brasileiro, a partir da exportação da cana-de-açúcar da Ilha da Madeira 

para nossas Terras pelos portugueses, aproximadamente no século XVII. 

No século XVII, em terras brasileiras, a cana-de-açúcar, faz com que o primeiro 

engenho do Brasil seja construído; o engenho de Martin Afonso de Souza, da capitania de São 

Vicente, logo descobriram o vinho da cana conhecido como “garapa azeda”, sendo que esta 

garapa azedava quando os escravos já estavam cansados de mexer o tacho de melaço e os 

escondiam do feitor, onde no dia seguinte para os feitores não notarem, eles misturavam o 

melaço velho com o novo. Ao evaporar pela ação do calor da região, o álcool contido no 

“melaço azedo” condensava no teto da senzala e escoria pelas as telhas. 

                                                 
29

 Este texto traz algumas palavras escritas em vermelho, para que as mesmas sejam postas nas lacunas (do texto 

sugerido para o aluno), servindo para completar os conhecimentos acerca da cachaça, possibilitando também 

discussões, através das informações proferidas pelos estudantes no momento da leitura.  
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Quando havia alguns escravos no tronco este líquido batia em suas costas e ardia, daí o 

nome de aguardente e como pingava do telhado, daí o nome pinga, os escravos passaram a 

tomar esta bebida inicialmente apenas fermentada, sendo eles também que começaram a 

destilar a mistura, e então o chamaram de “cagaça“. Semanticamente, de cagaça, a cachaça foi 

a nova bebida que se transformou em moeda corrente de compra de escravos na África. A 

produção de cachaça artesanal prosperou inicialmente no litoral Sul do Rio de Janeiro. 

 Atualmente a aguardente/cachaça é a segunda bebida alcoólica mais consumida no 

Brasil, sendo o primeiro lugar ocupado pela cerveja. Assim, vemos o quanto que a cana-de-

açúcar mudou e transformou sociedades, paisagens e culturas; a mesma regeu o país por quase 

dois séculos no que diz respeito à economia brasileira do passado e do presente frente à 

produção em massa de açúcar e bebidas fermentadas, utilizando a cana-de-açúcar como 

matéria-prima, buscando o aperfeiçoamento produtivo, a partir da técnica associando-a com 

os meios tecnológicos de produção da atualidade. 

 Observação para professor: Recomenda-se que o professor esteja atento, com as 

palavras descritas na cor vermelha, pois é comum, que sem querer, no momento das 

discussões para completar as lacunas no texto do aluno, o professor indique a possível 

resposta, eliminando desta forma, as possibilidades do aluno pensar. Ênfase no aluno! 

Professor aproveite as sugestões de respostas cedidas pelos alunos, para possíveis 

questionamentos, posteriores.   

(Texto extraído e adaptado de RIBEIRO FILHO, N. M. Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB). Curso: Do Histórico a Qualidade da Cachaça Brasileira. Campina Grande. 

2007).  
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Texto para ser utilizado pelo aluno 

A cachaça e o conhecimento científico. 

Complete as lacunas, dispostas no texto: A história da cachaça e a vinda da cana-de-

açúcar para o Brasil, que segue. 

 

Os primeiros sinais da cachaça são datados pelos os antigos _______________, que 

curavam suas enfermidades através da ______________de líquidos _________________, 

sendo os ________________os primeiros povos a destilarem bebidas. 

Os povos _________________ entre os períodos 23 e 79 a.c, já registravam o processo 

de obtenção da acquaardens (água que pegava fogo), substância bastante utilizada pelas mãos 

dos _________________, que os consideravam como ____________da vida pelas suas 

propriedades ____________________.  

Com sua expansão pelo império Romano, a aguardente invadiu territórios, aprimorando 

deste modo, sua tecnologia de__________________, saindo um pouco do processo 

______________, agregando-a com os insuficientes aparatos destilatórios da época.   

De acordo com meios tecnológicos da época, as bebidas _______________ receberam 

várias denominações dependendo do material fermentado, como por exemplo, na Itália o 

destilado de uva, ficou como grappa, de cereja na Alemanha o krich, na Escócia a cevada 

maltada deu origem ao uísque, em Portugal, a bebida conhecida como bagaceira, foi 

desenvolvida a partir do bagaço da uva.  

No Brasil, estas bebidas recebem outras denominações mediante a matéria-prima 

utilizada. Deste modo, a cachaça é considerada nossa bebida genuinamente brasileira, 

aparecendo no cenário brasileiro, a partir da _________________da ________________da 

Ilha da _______________ para nossas Terras pelos __________________, aproximadamente 

no século XVII. 

No século XVII, em terras brasileiras, a ____________________, faz com que o 

primeiro engenho do Brasil seja construído; o ___________________ de Martin Afonso de 

Souza, da capitania de São Vicente, logo descobriram o vinho da cana conhecido como 

“garapa azeda”, sendo que esta garapa azedava quando os ___________________ já estavam 

cansados de mexer o tacho de melaço e os escondiam do feitor, onde no dia seguinte para os 

feitores não notarem, eles misturavam o melaço velho com o ___________. Ao evaporar pela 

ação do _________________ da região, o álcool contido no “melaço azedo” 

_______________ no teto da senzala e escoria pelas as telhas. 
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Quando havia alguns escravos no tronco este líquido batia em suas costas e ardia, daí o 

nome de____________________e como pingava do telhado, daí o nome______________, os 

escravos passaram a tomar esta bebida inicialmente apenas ______________, sendo eles 

também que começaram a destilar a __________________, e então o chamaram de “cagaça“. 

Semanticamente, de cagaça, a ______________________foi a nova bebida que se 

transformou em moeda corrente de compra de escravos na ___________________. A 

produção de cachaça artesanal prosperou inicialmente no litoral Sul do 

___________________. 

Atualmente a aguardente/cachaça é a segunda bebida alcoólica mais consumida no 

Brasil, sendo o primeiro lugar ocupado pela _________________. Assim, vemos o quanto 

que a cana-de-açúcar mudou e transformou sociedades, paisagens e culturas; a mesma regeu o 

país por quase dois séculos no que diz respeito à economia brasileira do passado e do presente 

frente a produção em massa de ________________e bebidas __________________, 

utilizando a _________________ como matéria-prima, buscando o aperfeiçoamento 

produtivo, a partir da ________________ associando-a com os meios tecnológicos de 

________________da atualidade. 

(Texto extraído e adaptado de RIBEIRO FILHO, N. M. Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB). Curso: Do Histórico a Qualidade da Cachaça Brasileira. Campina Grande. 

2007).  
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APÊNDICE D 

 

Texto utilizado no 3° momento da SEI 

A cachaça e o conhecimento científico. 

                                                                    Texto: 

     Abiogênese X Biogênese e sua relação com a vida microbiana 

 Há centenas de anos que os seres humanos querem compreender o processo do 

surgimento da vida. Na antiguidade conhecia-se bem o desenvolvimento dos nascimentos de 

mamíferos e aves, porém o conhecimento mais preciso do processo de reprodução de seres 

inferiores, como os insetos, por exemplo, ainda não se tinha comprovado a origem destes. 

 A partir do século XVII, estudos demonstravam que os insetos também se originavam, a 

partir do mecanismo reprodutivo, ou seja, só nasciam pela reprodução de outros insetos. 

 Mediante a isto, Francesco Redi (1626 - 1697) realizou seu famoso experimento que 

consistia em colocar pedaços de carne dentro de um recipiente fechado por gaze e depois 

expô-lo ao ambiente externo. Redi observou que com o passar do tempo, as moscas 

depositavam seus ovos, e as larvas apareciam sobre os tecidos da carne, tornando-os visíveis, 

originando, novos insetos posteriormente adultos. 

 A partir dos primeiros microscópios e do uso da lupa na metade do século XVII, 

possibilitaram a observação de diversos líquidos, como por exemplo, da chuva estagnada ou 

nas infusões realizadas com animais e vegetais. Destacando, nestes seres vivos a presença de 

diversos seres microscópicos, chamando-os de infusórios ou animálculos. Nesta época, vários 

estudiosos acreditavam que estes seres eram gerados por “pais” semelhantes a eles ou que 

surgiam por meio da geração espontânea, não havendo neste período evidências que 

confirmassem nenhuma das hipóteses. 

 Em 1745, surge um novo experimento realizado pelo o padre católico inglês John 

Tuberville Needhan (1713 – 1781) que visava esclarecer o motivo pelo qual surgiam larvas de 

moscas a partir da carne e consequentemente de outros materiais semelhantes. Em síntese, seu 

experimento consistia em colocar carnes ou peixes em recipientes abertos, onde verificou que 

surgiam larvas, das quais nasciam moscas. Mas, cobrindo a abertura dos recipientes com gaze, 

constatou que não surgiam larvas nesses materiais, observando que havia moscas do ambiente 

externo que depositavam ovos na carne ou no peixe (nos recipientes abertos) e na gaze (nos 

fechados). Concluindo então que não havia a geração espontânea de moscas, e sim, um 

processo de reprodução por ovos, como ocorria em outros animais. 
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 Needhan contou com a colaboração de Georges Louis Leclerc, também conhecido como 

o conde de Buffon (1707 – 1788), que acreditava que na morte de um animal, as moléculas 

orgânicas que os constituem continuavam a existir, podendo constituir indivíduos mais 

simples do que aquele do qual se originaram. Mas enfim, nem todos os naturalistas ou 

filósofos da época concordaram com Buffon. 

 Aproximadamente 20 anos depois, o abade Lazzaro Spallanzani (1729 – 1799) repetiu o 

experimento de Needham, preparando várias infusões com materiais de origem animal e 

vegetal, utilizando frascos abertos. A priori, obteve os mesmos resultados que Needham. 

Diante disto, Spallanzani realizou uma série de experimentos, variando os materiais das 

infusões e aquecendo-as em recipientes fechados em um tempo maior (3/4 h).  

 Em suma, para Spallanzani, o padre Needham, cometera um erro, por não ter fervido os 

frascos com caldo por tempo suficiente para matar os microrganismos que já existiam na 

solução, quando o caldo esfriou. Needham argumentava que se fervesse por muito tempo o 

caldo, o princípio vital seria destruído, tirando suas conclusões. Spallanzani,supôs que os 

infusórios eram produzidos por intermédios de germes transportados pelo ar, e um 

aquecimento de poucos minutos, não era suficiente para matá-los, enquanto que ¾ de horas 

se mostravam eficazes. 

 Deste modo, nesta época não era possível saber se a fervura destruía alguma “coisa” 

essencial à vida, presente no ar, uma vez que neste período ninguém observava os possíveis 

microrganismos existentes no ambiente atmosférico. 

 No século XIX, Chevalier Lamarck (1744-1829) também recorreu a geração 

espontânea, acreditando que a mesma existiu na época do surgimento da vida na terra, 

permanecendo até quando outros experimentos foram realizados e contestando a teoria, 

formando corpos mais simples do início da vida animal e vegetal, surgindo outros seres vivos, 

a partir destes. Até o início do século XX, ainda permanecia a ideia da geração espontânea, 

em que August Weismann (1834 – 1914) utilizava estas ideias para explicar a origem da vida. 

 Diante de tantas tentativas experimentais para explicar as ideias da geração espontânea, 

a mesma permaneceu desde o século XVII até o início do século XX, atribuindo a Louis 

Pasteur (1822 – 1895) a derrubada definitiva dessa ideia, a partir da realização de vários 

experimentos livres sem falhas. Em síntese, tais interpretações não são viáveis. 

 Com relação as questões da geração espontânea, a mesma trazia para comunidade 

científica algumas divergências para a sociedade não apenas científicas, mas também 

filosóficas, religiosas e até mesmo política.  
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 Deste modo, a Academia de Ciências de Paris ofereceu, em 1860, um prêmio no valor 

de 2.500 francos, o prêmio de Alhumbert, para quem solucionassem a questão.  Deste modo, 

Pasteur, químico conceituado da época, começou a se dedicar ao assunto. 

 Pasteur iniciou suas investigações, analisando as partículas do ar, concluindo que 

sempre continham corpúsculos organizados, semelhantes aos germes dos organismos 

inferiores. Nesta disputa, adentrou também o médico e naturalista Pouchet (1800 - 1876) e 

dois de seus colaboradores Nicolas Joly e Charles Musset, mas acabaram desistindo, em 

virtude da comissão ser constituída por membros contrários à geração espontânea, recebendo 

o prêmio, Pasteur, em 1862. Mas, ainda continuou as discussões acerca da teoria. 

 A polêmica ficou acirrada, recebendo Pasteur, um experimento, que deveria trazer 

esclarecimentos sobre a questão. Louis Pasteur, realizou experimentos semelhantes aos de 

Pouchet, porém afirmou que nunca surgiam microrganismos nas infusões quando eram 

tomados todos os cuidados necessários. No entanto, mesmo após seus estudos, vários outros 

pesquisadores continuaram a defender a existência da geração espontânea. 

 Em seu experimento, Pasteur utilizou água, levedo de cerveja fervida e filtrada, balões 

de aquecimento com gargalos, lacrando-os com a chama de um maçarico e colocando-os em 

uma estufa com temperatura entre 25 °C e 30 °C. Em seguida, conduzindo-os para diferentes 

altitudes. 

 Seu experimento confirmava a ideia de que a distribuição dos vermes no ar não era 

contínua, ou seja, quanto maior a altitude, menos corpúsculos organizados se desenvolviam na 

infusão. Por outro lado, o fato de um balão se contaminar após o contato com o ar a uma 

altitude de 2 mil metros não era o resultado esperado. Deste modo, Pasteur, justificou o fato 

pela ação dos ventos fortes que soprava na Geleira dos Bois.   

 Diante disto, Pouchet, Joly e Musset não aceitaram os resultados obtidos por Pasteur, 

confrontando-o. Para eles, todos os balões deveriam ter-se contaminados. Assim, Pouchet, e 

seus colaboradores, resolveram repetir o experimento, levando nos balões infusões de feno 

filtrados, em altitudes equivalentes à 2.083 metros, encontrando o grupo de Pouchet e seus 

colaboradores corpúsculos organizados em todos os balões utilizados. Havendo críticas em 

ambos os lados.  

 Deste modo, a Academia de Ciências de Paris, solicitou que ambos deveriam apresentar 

suas experiências, determinando que cada um trabalhasse com seu material experimental, 

sendo iniciado por Pouchet e seus colaboradores. 

 O grupo justificou, protestando que as baixas temperaturas da época poderiam 

comprometer os resultados, e sugeriram modificações no programa proposto pela Academia, 
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onde suas alegações não foram aceitas. No momento em que a Comissão permitiu que Pasteur 

utilizasse o antigo material de seu experimento, em vez de repeti-lo, eles se retiraram, 

alegando que, “na presença de obstáculos completamente inesperados que não sãos opostos, 

nossa consciência nos diz que temos apenas um partido a tomar: protestar em nome da ciência 

e reservar os direitos do futuro”. E, Pasteur, continuou mais uma vez contra a geração 

espontânea, tomando como base os relatórios feitos por Antonie Jeróme Balard (1802 – 

1876). 

 Os jornais da época divulgaram os resultados, colocando-se a favor de Pouchet e seus 

colaboradores. O diretor do Museu de História Natural também se posicionou em favor do 

grupo, disponibilizando o laboratório para que eles publicamente repetissem seus 

experimentos. 

 Anos mais tarde, soube-se que mesmo com a fervura prolongada não seria capaz de 

destruir os germes ou esporos existentes na água de feno, que se desenvolvem em contato 

com o oxigênio. Deste modo, após o debate com Pouchet e seus colaboradores, transcorridos 

entre os anos de 1858 e 1864, Pasteur se deparou com outros cientistas que defendiam a 

hipótese da geração espontânea de alguns microrganismos.  

 Um exemplo foi o médico escocês, Charlton Bastian (1837 – 1915) que travou em 

1877, uma discussão com Pasteur acerca dos resultados obtidos em alguns experimentos 

realizados com urina. Bastian, em seu experimento utilizou urina esterilizada, a qual 

adicionou potassa líquida fervida, mantendo os frascos aquecidos a temperatura de 50° C. 

Constatando que a fermentação ocorria em poucos dias, uma vez que a urina estava repleta de 

bactérias. Pasteur realizou o mesmo experimento, mas aquecendo a urina em temperatura de 

100° C, pois considerava que esta era uma condição que impedia o aparecimento de 

microrganismos. Enfim, esta foi uma pergunta que não foi respondida, através de 

experimento, pois Bastian realizou uma viagem para Paris, não acontecendo o combinado de 

realizarem o experimento de forma repetida.  

 Em suma, atualmente não aceitamos mais a hipótese da geração espontânea para a 

maioria dos casos descritos. Assim, fica a evidência ... De onde surgiu a vida? Se adotarmos o 

ponto de vista predominante na ciência, de que a vida se originou de uma estruturação cada 

vez mais complexa da matéria inanimada, seremos obrigados a admitir que houve geração 

espontânea em algum momento passado.  

(Texto extraído e adaptado de MARTINS, L.A.P. A geração espontânea e a origem da vida. 

In: Revista scientific American Brasil, especial história, n°06. s/d.).  
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Apêndice E 

 

 Demonstração Investigativa  

Obtenção do álcool utilizando a cana-de-açúcar como matéria-prima 

                                                               Materiais e métodos  

Materiais: Duas garrafas Pet (transparente) 2L cada, 1 chaleira ou bule, 2 metros de 

mangueira plástica do diâmetro do bico da chaleira, 1 recipiente de alumínio transparente de 

18 L, massa de vidraceiro ou durepóxi, gelo, fonte de aquecimento como placa aquecedora, 1 

tesoura sem ponta, 1 litro de garapa (caldo de cana), 1 tablete de fermento biológico, água;  

 

Metodologia Experimental  

 

Corte uma das garrafas Pet de 2L transparente, aproximadamente 3 cm de sua parte 

superior, e com a outra garrafa corte na demarcação de 1L, que servirá como copo ou becker. 

Em seguida, dissolva o fermento biológico em água morna dentro do próprio recipiente já 

cortado e acrescente a solução de 1L de caldo de cana de açúcar (garapa) e deixe repousar 

durante 05 dias.  

Para montar o aparato destilatório, inicialmente pega-se a “lata” de tinta vazia e limpa e 

faz-se um furo de 2cm no lado inferior da lata, posteriormente, enrola-se a mangueira na 

forma de serpentina, passando-a pelo o furo realizado no recipiente. Logo após, veda-se o furo 

com massa pox ou com a massa de vidraceiro.  

Agora, pega-se a chaleira ou bule de café e adiciona a mistura que ficou 

aproximadamente 05 dias em repouso, enchendo com água e gelo o recipiente de alumínio 

que contém a mangueira, aquecendo suavemente a chaleira, ficando atento para o processo de 

vaporização do caldo fermentado. Ao iniciar o aquecimento, coloca-se a metade da garrafa 

Pet cortada (servir de becker), abaixo do furo feito no recipiente de alumínio, servindo para 

receber o álcool formado. 

A Figura 14 mostra de forma detalhada, o aparato destilatório montado para uma melhor 

compreensão (montagem) do aparelho em sala de aula ou laboratório, sendo ofertada pelo o 

site: http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/preparando-etanol.htm. Acesso 

em 01 de abril de 2017.  

 

 

http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/preparando-etanol.htm


97 

 

 

                                               Figura 14: Aparelho de destilação. 

 

Fonte: http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/preparando etanol.htm.  Acesso em 01 de abril 

de 2017. 

(Atividade Experimental Extraída e adaptada do site: 

http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/preparando-etanol.htm. Acesso em 

01 de abril de 2017). 
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                                                  APÊNDICE - F  

                   Proposta Educacional / Sequência de Ensino Investigativo     
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  Apresentação 
Prezado professor,  

      A ciência Química está em pleno desenvolvimento e várias de suas aplicações, estão 

intrinsecamente ligadas a eventos que ocorrem em nossa sociedade.  

      O material elaborado nesta Sequência de Ensino Investigativo (SEI), foi produto da 

dissertação do mestrado Profissional em Formação de Professores da Universidade Estadual 

da Paraíba que traz o estudo de um evento em que a Química é fundamental. 

      O principal objetivo desta SEI, é levar aos docentes possibilidades para implementação 

em suas aulas de Ciências/Química através da contextualização histórica e do conhecimento 

científico envolvidos na produção da cachaça. Para isso, levamos em consideração a cultura 

local da cidade de Alagoa Nova-PB e os conhecimentos prévios que os estudantes 

apresentam. Esperamos que com essa SEI os estudantes consigam ampliar seus 

conhecimentos e desenvolvam seu “espírito” científico.  
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1º MOMENTO: 

Os Engenhos de Alagoa Nova-PB e suas 

contribuições para a ciência. 
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Os Engenhos de Alagoa Nova- PB e suas 

contribuições para a ciência  

Proposta 01  

CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Analise as imagens que seguem e façam reflexões a partir delas. 

A Química, a sociedade e o estudo da matéria 

      Investigando  em grupo!  

104 



CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Imagem 01 

Você conhece esta cidade representada na imagem? Saberia identificar quais 

as contribuições tecnológicas e econômicas que a cidade apresenta? 

105 



Existe alguma relação destas imagens com a cidade de Alagoa Nova–PB?  Você 

saberia identificar qual a relação que estas imagens apresentam com o estudo da 

Química? Em que contexto histórico a cana-de-açúcar se instalou na cidade de 

Alagoa Nova–PB? 

CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 
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Você conhece os aparelhos e processos utilizados na produção da cachaça? 

Como você definiria o conceito de cachaça? 

Saberia informar como surgiram estes equipamentos e as técnicas envolvidas no 

processo de obtenção das bebidas fermentativas ao longo da história? 
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Proposta 02  
CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

   

        

      Após a análise das imagens, responda o questionário, que segue, a partir de seus 

conhecimentos, frente aos aspectos locais da cidade. 

1)  Referente a imagem 1, responda: 

a)  Você conhece esta cidade representada na imagem? Saberia identificar quais as                  

contribuições tecnológicas e econômicas que a cidade apresenta? 

2)  De acordo com as imagens 2, 3, 4 e 5, responda: 

a) Existe alguma relação destas imagens com a cidade de Alagoa Nova-PB, e com  

o estudo da química? 

Investigando  em grupo!  
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3) Em que contexto histórico a cana-de-açúcar se instalou na cidade de Alagoa 

Nova-PB? Explique. 

4) De acordo com as imagens 6,7 e 8, responda: 

a) Você conhece os aparelhos e processos utilizados na produção da cachaça? 

b) Como você definiria o conceito de cachaça? 

c) Saberia informar como surgiram estes equipamentos e as técnicas envolvidas no 

processo de obtenção das bebidas fermentativas ao longo da história? 

5) Pode-se afirmar que à produção da cachaça nos engenhos trazem impactos 

ambientais?  Em caso afirmativo, quais ? 

Observação para o professor: 
Para uma melhor interação dos conhecimentos prévios dos discentes, é 

interessante realizar ao término do questionário, uma discussão sobre os aspectos 

considerados  importantes para o estudo da química, a partir das imagens  

apresentadas. 
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                                            Texto  

As origens de Alagoa Nova–PB: de povoado à cidade. 
 

 

O TEXTO ENCONTRA-SE EM APÊNDICE 
B. 

Proposta 03  

Investigando  em grupo!  
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Proposta 04  

      01. O contexto histórico da cidade de Alagoa Nova–PB, está intrinsicamente ligado 

a uma sesmaria, propriedades de terra da região que até os dias de hoje ainda se 

encontram com alguns de seus respectivos nomes, como por exemplo, Aldeia 

Velha. Em que contexto histórico o termo “sesmaria”, passou a ser utilizado?  

 

      02. Pensando na ciência, como um conhecimento advindo do povo em prol da 

sociedade, de que maneira a produção canavieira da cidade contribui para ciência e  

seu desenvolvimento local? 

 

      03. A cana-de-açúcar, desde sua colheita, até a obtenção de seu produto final 

(cachaça), passa por várias transformações. Essas transformações são químicas, 

Físicas ou ambas? A Química pode ser entendida  como uma ciência? Em caso 

afirmativo,  o que estuda a química ?    

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS  

Investigando individual  
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04. Acreditamos que a cidade  de Alagoa Nova–PB, surgiu a partir da 

aglomeração de povos nativos, nas proximidades de uma região vinculada ao 

município, conhecido como Aldeia Velha. O povoado via a necessidade de  

produzir mais e mais, para trazer uma rentabilidade maior para a própria 

sociedade. Como o solo é rico em massapé, que produto os donos de terra 

resolveram integrar à cultura da mandioca?  Por quê? 

 

05. Pensando na cana-de-açúcar e no desenvolvimento da ciência, tendo em vista 

que a mesma vem do latim SCIENTIA, que significa “ conhecimento, saber, 

arte”. Ao longo dos tempos, é perceptível que a ciência foi construída pelo ser 

humano, como uma forma e um modo particular de lidar com  um dado 

conhecimento. Ao observar e questionar certos fenômenos que ocorrem no dia a 

dia, podem ser considerados os primeiros indícios para uma explicação  que venha 

aguçar a curiosidade daquele que investiga um certo fenômeno, mediante a 

necessidade da sociedade da época. Assim, pode-se afirmar que a introdução da 

cana-de-açúcar e o processamento da mesma para obtenção de determinados 

produtos, podem serem vistos como parte da ciência ? O que é considerado um 

fenômeno para ciência?  Explique. 
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          2° Momento: 

A cachaça e o conhecimento científico. 
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A cachaça e o conhecimento científico. 

CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Proposta 01  

Analise  o vídeo  que segue e façam reflexões a partir dele. 

A vida em controvérsia: uma conversa entre a Química e a Biologia. 

Investigando  em grupo!  
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Vídeo  extraído do canal you tube, conforme o link que segue:  

https://www.youtube.com/watch?v=v0f0JF9Hmc0 

 De acordo com vídeo, responda: 

 01. Como a cachaça se tornou uma bebida genuinamente brasileira?   

02. Pode-se afirmar que a cachaça, 

trouxe fortes  influências culturais, 

sociais e econômicas  para o Brasil, 

mediante a produção açucareira? 

Justifique sua resposta. 

I

m

a

g

e

m

  

0

1 

115 



                                                     Texto : 

A história da cachaça e a vinda da cana-de-açúcar para o Brasil 

O TEXTO ENCONTRA-SE EM APÊNDICE 
C. 

CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Proposta 02  

Investigando  em grupo!  
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Proposta 03  

 A partir da leitura compartilhada do texto e das reflexões realizadas, responda  

as seguintes questões . 

     01. As bebidas fermentadas ao longo dos tempos, sofreram muitas modificações 

de acordo com a região e a matéria-prima utilizada. Como os alquimistas  

interpretavam as bebidas alcoólicas perante a história da química? E, hoje como 

elas são  enxergadas diante do ponto vista sociocultural brasileiro? 

 

      02. Nos primórdios, os líquidos fermentativos exerciam um grande poder de 

cura para as enfermidades apresentadas. Qual o papel da ciência nos parágrafos 

relativos a este tema citados no texto?  

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS  

                Vamos investigar ? 
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       03. A fabricação da cachaça historicamente sofreu várias alterações no modo de 

produção, tendo sua origem por meio do processo artesanal. Assim, analisando a 

natureza de suas relações produtivas, vemos que a produção da cachaça, vai além 

dos saberes científicos, uma vez que os conhecimentos da ciência provém do 

conhecimento manual, técnico e experimenta. Deste modo, percebe-se que a 

produção da cachaça também está associada a acumulação e a transmissão de 

saberes (técnica). Qual a relação dos saberes artesanais e técnicos da cachaça com 

a tecnologia de produção da mesma? E, qual o papel da ciência em meio aos 

saberes produzidos e transmitidos na sociedade?  

 

       04. A cana-de-açúcar é uma espécie de gramínea que chegou ao Brasil pelas mãos 

dos portugueses e ganhou espaço no cenário brasileiro, escravizando centenas de 

indígenas e escravos. Diante do contexto histórico da  cana-de-açúcar e da 

cachaça, porque esta bebida recebeu várias denominações? E, como o seu 

aprimoramento serviu de moeda comercial na compra de escravos?       
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 05. Ao longo dos tempos os saberes de produção da cachaça foi tomando novos 

rumos, de acordo com a tecnologia empregada. Inicialmente, a moenda 

(instrumento utilizado para extrair o caldo da cana-de-açúcar) podia funcionar 

através da força humana (escravos), por animais (cavalo ou bois), e através de 

moinho de água. Hoje,  este método de separação de misturas (artesanal) se tornou 

imprescindível  no processo de industrialização, a partir do aprimoramento das 

técnicas utilizadas. De que maneira, o processo de industrialização transformou a 

sociedade, com relação aos modos de fabricação?   

 

06. Em alguns casos, bebidas alcoólicas são chamadas de “ bebidas fermentativas” 

devido sua técnica de produção. Por quê?  No processo da fermentação, para 

obtenção de bebidas alcoólicas, o que é necessário  para que todo o açúcar presente 

no caldo da cana seja convertido em álcool?  Há ação microbiana neste processo? 

Em caso afirmativo, como se chamam  

estes seres vivos? Explique. 
 
 
 Caldo de cana em 

processo fermentativo. 
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Observações para o professor: 
 Para  uma melhor interação dos conhecimentos apresentados, é interessante que 

o professor apresente imagens que retratem o método de produção artesanal da 

cachaça como também industrial, para que os estudantes percebam o papel do 

avanço das tecnologias nas indústrias, promovendo assim, um conhecimento 

científico  a partir dos saberes técnicos. 

Recomendamos também para que se tenha uma ampla discussão sobre os 

saberes técnicos, tecnológicos e o papel da ciência, para uma melhor explanação, 

por parte do docente e assim promover uma discussão sobre os conhecimentos 

científicos que estão intrinsecamente ligados aos processos técnicos, segue a 

referência do artigo: SAITO, F; BELTRAN, M. H. R. Revisitando as relações entre 

ciência e “techné”: ciência, técnica e tecnologia nas origens da ciência moderna. 

Anais Eletrônicos do 14º Seminário Nacional de História da Ciência e da 

Tecnologia - 14º SNHCT, 2014. O texto pode ser lido e interpretado pelo 

professor, para que seja posteriormente discutido no momento das questões 

problematizadoras propostas, anteriormente. 
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3
 

 Momento 

A vida em controvérsia: teorias sobre a origem 

da vida microscópica. 

Houve estudiosos sérios que acreditavam, a partir de boas evidências, que alguns 

seres vivos poderiam ser gerados espontaneamente. Hoje, já não aceitamos essa 

hipótese. Mas ainda resta a pergunta: Como surgiu a vida ?   

 

                                                                        Lilian  Al-Chueyr Pereira Martins 
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                                                     Texto : 

     Abiogênese X Biogênese e sua relação com a vida microbiana 

O TEXTO ENCONTRA-SE EM APÊNDICE 
D. 

Proposta 01  

Investigando  em grupo!  
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Proposta 02  

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS  

 A partir da leitura compartilhada do texto e das reflexões realizadas, responda  

as seguintes questões . 

                Vamos investigar ? 

        01. Várias são as hipóteses que buscam demonstrar a origem dos seres vivos na 

Terra.  Quais as possíveis argumentações das ideias da geração espontânea, 

desde do século  XVIII até o início do século XX? 

 

       02. Eventualmente, considera-se que o trabalho de Pasteur, forneceu fortes 

evidências de que a geração espontânea não é possível, afirmando que a teoria 

da biogênese  é a mais aceita no meio científico.  Pode-se afirmar que através de 

uma série de experimentos  sem “falhas”, Pasteur  derrubou a teoria da 

abiogênese? Ou esta, afirmação está sendo mal interpretada? Justifique sua 

resposta, mediante os fatos apresentados no texto. 
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        03. Se adotarmos o ponto de vista predominante da ciência, sobre a origem dos 

seres vivos por meio de sua estruturação cada vez mais complexa, vinda da 

matéria inanimada, seremos “obrigados” admitir que houve geração 

espontânea em algum momento de nosso passado. Diante disto, Pasteur 

concluiu que um organismo vivo só pode surgir de outros organismos vivos, 

esclarecendo assim, as divergências entre biogênese e abiogênese. Afinal, ao 

confrontar estas ideias, que questões permanecem em aberto? Justifique sua 

resposta. 

 

       04. Em vários momentos de nosso dia a dia nos deparamos com situações, 

pouco parecidas com os experimentos executados por Spallazani e por Pasteur. 

Alimentos em conserva (milho, azeitona, ervilha...) geralmente possuem 

longos  prazos de validade, a partir da data de fabricação. Percebemos que as 

conservas trazem uma advertência citando que depois de abertas as 

embalagens, devemos consumir o alimento em poucos dias, ou se estragarão. 

Por que a possibilidade dos alimentos estragarem aumentam após abertura de 

suas embalagens? Justifique sua resposta. 
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                                          Atividade investigativa 

 
 Laboratório virtual (RIVED – Rede interativa Virtual de Educação) – atividade 

para reflexão dos discentes acerca do experimento da biogênese, a partir do link: 

http://rived.mec.gov.br/atividades/biologia/experimentos_de_redi_spallanzan_past

eur/ 

Proposta 03  

Análise experimental virtual 

                Vamos investigar ? 
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QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS  

       

1.  No experimento virtual e em vários meios de informações (livros, revistas...),  

afirmam que Louis Pasteur derrubou definitivamente a teoria da biogênese por 

meio de seus trabalhos experimentais. Diante de seus conhecimentos e das 

discussões realizadas, pode-se afirmar que tais interpretações estão equivocadas ao 

mencionar que todo conhecimento adveio de Pasteur? Justifique.   

    A partir da leitura do texto e das reflexões realizadas por meio da análise  

experimental virtual,  responda as seguintes questões. 

Proposta 04  
                Vamos investigar ? 
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     02. No processo de obtenção da cachaça, a partir do fenômeno  da fermentação, é 

preciso adicionar substâncias nutritivas que mantenham a “vida” do fermento. Na 

Produção da cachaça artesanal, vários autores citam que não é permitido  o uso de 

aditivos químicos, pois o próprio uso de água potável como também da adição do 

fubá de milho ou do farelo de arroz associados ao caldo de cana, possibilitarão um 

aumento mais rápido  da propagação das leveduras, acarretando numa 

“transformação” mais rápida do açúcar presente no mosto em uma graduação 

alcoólica elevada, por intermédio da ação das leveduras. Diante disso, por que as 

dornas de fermentação devem ser mantidas abertas e em lugares arejados, a 

temperatura ambiente em 25
 

C, ficando a mistura por 24 h? Qual a relação do 

processo fermentativo e as ideias de Spallazanni e Buffon, com relação a 

propagação de microrganismos dispersos no ar ?     

             Dornas de fermentação   Microrganismos( leveduras)  

        Im
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CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS (FUNGOS)  

FUNGOS 

Podem ser unicelulares ou pluricelulares e 

desenvolvem-se sobre uma diversidade de materiais 

orgânicos. 

Reproduzem-se por brotamento ou esporos.  

 Hoje são conhecidos uma grande diversidade de 

fungos. Cerca de mais de 1000 mil espécies, sendo 

classificados em diversos grupos, como por exemplo, os 

bolores, as leveduras, os cogumelos e orelhas-de-pau. 

 Na história da humanidade, têm sido utilizado de 

diversas formas, que vão desde a alimentação, 

produção de bebidas e medicamentos.  
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Fungos utilizados pelo ser humano 

    Shimeji 
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Levedura Saccharomyces cerevisae 

Fungos na indústria de álcool   Antibióticos 
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4° Momento:   

A cachaça e o ensino de Química 
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A cachaça e o conhecimento científico. 

CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

OS MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS E O COTIDIANO. 

 DEMONSTRAÇÃO INVESTIGATIVA  

Problema Experimental. 

Proposta 01 

Investigando  em grupo!  

32 
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QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS  
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Proposta 02  

      A  partir da demonstração experimental realizada pelo(a) professor(a) em sala 

de aula ou em laboratório, realize as seguintes investigações e  responda:  

01. Como a cana-de-açúcar chegou ao Brasil? 

02. Cite alguns derivados da cana-de-açúcar  que usamos ou vemos em nosso dia  

a dia. 

03. Que derivado de cana-de-açúcar foi obtido experimentalmente? E como foi  

diagnosticado a presença da solução encontrada?  

04. O que são propriedades organolépticas? Justifique sua resposta.    

05. Como pode ser classificado o tipo de álcool encontrado no recipiente? 

Vamos Investigar?  
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06. Cite algumas aplicabilidades do álcool em nosso cotidiano. E, qual o tipo de 

álcool mais utilizado?  

07.  Quanto à obtenção do álcool  de forma experimental, explique: 

a) Qual a função do uso da chaleira ou bule, juntamente com o aquecimento? 

b) Qual o objetivo  dos cubos de gelo dentro do recipiente de alumínio ?  

c) Por que fez-se o uso da mangueira no “bico” da chaleira ou bule até a saída do  

recipiente de alumínio? 

08. Dentro da chaleira há uma mistura de fermento em pó com caldo de cana-de- 

açúcar fermentado. Descreva como foi realizado o processo de separação de 

mistura dos componentes envolvidos, classificando os métodos envolvidos. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 
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09. A partir da demonstração experimental, como você classificaria o método de  

separação de mistura utilizado no processo de obtenção final do álcool ? 

  

10. Considerando o método de separação de mistura investigado na obtenção do  

álcool, que outros métodos de separação de misturas, podemos encontrar  

e m  n o s s o  d i a  a  d i a ?   C i t e - o s . 

CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

A partir das imagens 01 e 02 , respectivamente, faça algumas reflexões.  

Proposta 03 
Vamos investigar?  

Observe os materiais empregados nas imagens e o experimento realizado, e 

compare-os com os materiais utilizados em laboratório, averiguando : 

a) Qual a função do termômetro na imagem 01? 

b) Qual a função do condensador na imagem 01 e da lata na imagem 02? Pode-se 

afirmar que ambos possuem a mesma função? Justifique sua resposta.  

Im
ag

em
  

0
1
  

Im
ag

em
  

0
2
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Proposta 04 
                  Vamos  investigar usando a experimentação ?  

     Os experimentos elencados, possuem o objetivo de socializar os conhecimentos 

sobre os métodos de separação de misturas (catação, separação magnética ou 

imantação, decantação, filtração simples e peneiração), caracterizando os 

componentes de uma mistura heterogênea, classificando-as. 

 

ATENÇÃO:  

 Professor, para manter uma boa organização da sala de aula, deixe todos os 

materiais organizados  e descritos, identificando cada experimento a ser realizado, 

pondo a numeração de cada grupo em ordem crescente de apresentação para cada  

experimento, permitindo que toda a turma compreenda o desenvolvimento dos 

experimentos realizados pelos os grupos.  

 É interessante que todos os alunos realizem anotações sobre os experimentos 

realizados, para que em seguida, sejam compartilhadas e debatidas as informações  

dos grupos. 
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Experimentos Propostos  

MATERIAIS E MÉTODOS  

     01.  CATAÇÃO 

     MATERIAIS: Milho, Feijão e 03 recipientes (bacias). 

     PROCEDIMENTO: Misture o milho e o feijão em um recipiente, e logo após, a 

equipe realiza a separação  dos grãos, colocando-os nos recipientes adequados, 

identificando o milho e o feijão. Em seguida, faça as anotações, relatando as 

informações necessárias com o grupo. 

     02.  SEPARAÇÃO MAGNÉTICA  

     MATERIAIS: Pregos, pó de madeira, ímã e 01 recipiente. 

   PROCEDIMENTO: Misture os pregos com o pó de madeira em um recipiente, e 

logo    após,  a equipe realiza a separação da mistura, com o auxílio  do ímã. Em 

seguida, faça as anotações , relatando as informações  necessárias com o grupo. 

137 



CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

03. DECANTAÇÃO 

MATERIAIS:  Água, areia, 01 colher, 01 recipiente e 01 copo. 

PROCEDIMENTO: Com o auxílio de uma colher, misture água com areia, em um 

recipiente, aguardando alguns segundos. Em seguida, separe a mistura em um 

copo. Ao término, verifique  o que aconteceu, relatando e descrevendo as 

discussões com o grupo. 

04. FILTRAÇÃO 

MATERIAIS: Coador de café, água, 02 copos transparentes,  02 colheres de pó de 

café e 01 colher.  

PROCEDIMENTO: Adicione água em um copo e acrescente duas colheres de café 

em pó,  e com o auxílio de uma colher, mexa a mistura até ficar homogênea. Logo 

após, pegue outro copo, e coloque o coador de café sobre ele e o segure, colocando 

o café dissolvido no coador. Em seguida, verifique o que aconteceu, relatando e 

descrevendo as discussões com o grupo.  
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

05.  PENEIRAÇÃO  

MATERIAIS: Farinha, arroz, 01 peneira e 02 recipientes (bacias). 

PROCEDIMENTO: Misture a farinha com arroz em um recipiente, e em seguida, 

coloque a mistura em uma peneira e os separe. Logo após, verifique o que 

aconteceu, relatando e descrevendo as discussões com o grupo.  

 

Observação para o professor: 
O papel do professor nesta atividade experimental é verificar se 

os grupos entenderam os problemas experimentais propostos. E, 

permitir que cada grupo desenvolva seu experimento sem 

interrompê-los, ou seja, ênfase nos alunos, vamos deixá-los 

investigar ! 
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

      Proposta 05 
Investigando em grupo!  

Após as anotações dos grupos em forma de relato, vamos investigar ! 

                                QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS  

01.  Como vocês conseguiram obter cada componente da mistura? Explique. 

  

03. Como cada grupo explica, o porquê  de ter dado certo cada experimento  

realizado, ou em caso negativo, o que aconteceu para que não houvesse  a  

separação de cada componente presente nas misturas? Justifique sua resposta.  

02. Em que consiste cada método de separação de mistura realizado? Especifique  

o nome de cada método empregado. 
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Proposta 06 
Investigando individual  

    Ao término das discussões, cada educando fará suas demonstrações, escrevendo 

e desenhando,  sobre o que aprenderam na atividade experimental  e nas discussões 

relatadas pelos grupos. 
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Proposta 07 
Vamos investigar brincando!  

  

                Jogo da memória: Separamix 
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Jogo da memória: Separamix   

CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

       Os jogos é uma forma de levar o entretenimento e a diversão para os alunos, 

auxiliando no desenvolvimento do trabalho em grupo, proporcionando a 

ampliação de sua capacidade de raciocínio  e imaginação, contribuindo de forma 

significativa no processo de ensino-aprendizagem.  

       O jogo da memória: separamix, é uma forma de relacionar o conteúdo de 

separação de misturas, com algumas atividades relacionadas ao nosso dia a dia. 

       As cartas do jogo estão dispostas em sequência, juntamente com os nomes 

de alguns processos envolvidos,  para que haja a separação dos componentes. 

       As cartas devem ser cortadas, como também seus respectivos nomes, para 

assim, serem embaralhadas, e o jogo iniciado. 

 

ATENÇÃO:  As cartas devem ser cortadas, pelo o professor ou por um adulto, de 

preferência com uma tesoura sem ponta. 
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Centrifuga- 
ção 
   

Separação  
magnética 
   

Levigação 
 
  

Evapora- 
ção 
  

Extração 
 
   

Destilação  
simples 
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Moagem  
 
   

filtração 
simples 
   

Decanta-         
ção 
 

catação 
 
   

peneiração 
 
   

flotação 
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Proposta 08  

Analise  o vídeo  que segue e façam reflexões, a partir dele. 

PROCESSO DE OBTENÇÃO DA CACHAÇA E OS MÉTODOS 

DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS 

Vamos  investigar?  
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Vídeo extraído do canal you tube, conforme link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4dvkmEbpgMM&spfreload=10 

CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

      De acordo com o vídeo apresentado em sala de aula, façam as seguintes             

investigações: 

 01. Após a cana-de-açúcar chegar ao engenho ou em qualquer estabelecimento de 

produção da cachaça, suas “ palhas” (folhas secas, verdes ou maduras) deverão ser 

retiradas completamente para serem encaminhadas a moagem. Qual  a função da 

moagem?  Pode-se afirmar que a moagem é considerada um método de separação 

de misturas? Justifique sua resposta. 

02. Ao passar pela moagem, a cana-de-açúcar, será transformada em caldo. Após 

obtenção do caldo, ele passará por vários mecanismos de separação. Desenhe um 

fluxograma das etapas, pelas quais a cana-de-açúcar passa até chegar ao seu 

produto de obtenção final, no caso, a cachaça. 

03. Cite as funções dos métodos de separação de mistura, envolvidos na produção 

da cachaça. 
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CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

04. O que significa diluir uma substância? Explique. 

05. Como se chama o processo em que todo açúcar presente no caldo é convertido 

em álcool ? Para que este processo ocorra, o que é necessário? 

06. Qual a função do aquecimento no processo da destilação? Porque a 

temperatura de ebulição do vinho não pode ultrapassar  90
 

 C? 

07. Ao término da destilação, através dos processos de evaporação e condensação, 

o destilado recolhido pode ser dividido em três porções. Como podem ser 

chamadas estas três porções? E, em que consiste cada uma delas? 

08. Ao falar em evaporação e condensação, estes dois processos de mudanças de 

estados físicos da matéria, também podem ser considerados métodos de separação 

de misturas?  Em caso, afirmativo, em que consistem estes métodos? 
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Proposta 09  

CONTEXTO HISTÓRICO LOCAL 

Vamos  investigar em grupos?  

          Para uma visualização mais concreta dos métodos de separação de 

misturas que estão intrinsecamente vinculados aos processos de produção da 

cachaça, vamos investigar, através  da visita a um engenho na cidade de 

Alagoa Nova–PB, para análise e averiguação dos equipamentos que o 

compõem e que auxiliam no processo de obtenção da mesma. 
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                                                                       ANEXO  

 

 Foto de capa do produto da dissertação está disponível em: 

http://www.focandoanoticia.com.br/tag/alagoa-nova/. Acesso em 02 de novembro de 2017. 

 

PARA O 1° MOMENTO DA SEI, AS IMAGENS FORAM EXTRAÍDAS DOS 

SEGUINTES SITES: 

 

 As imagens de abertura do 1° MOMENTO DA SEI, encontram-se disponíveis, 

respectivamente em: 

http://www.alambiquedacachaca.com.br/artigo.php?recordID=5&artigo=A%20Produ%E7%E

3o%20da%20Cacha%E7a. Acesso em 02 de novembro de 2016 e 

http://www.profjoaoneto.com/quimicag/imagemmistura/destilacaosimples1.jpg. Acesso em 

02 de novembro de 2016. 

  Figura 01 - Vista área da cidade de Alagoa Nova- PB, está disponível em: 

http://www.tripmondo.com/brazil/paraiba/alagoa-nova/. Acesso em 03 de novembro de 2016.  

 Figura 02 - Vista parcial do engenho São Severino em Alagoa Nova–PB, Foto: 

http://historiaenaturezapb.blogspot.com.br, disponível em: 

http://franciscoguiacm.blogspot.com.br/2013/05/alagoa-nova-pb.html. Acesso em 03 de 

novembro de 2016. 

  Figura 03 - Vista do corte da cana de açúcar, de forma manual, disponível em: 

http://www.avozdavitoria.com/comissao-pode-ajudar-produtores-atingindos-pela-seca-na-

zona-mata/corte-de-cana-de-acucar/. Acesso em 03 de novembro de 2016. 

 Figura 04 - Cachaça no copo, Foto: Viagens Inesquecíveis, disponível em: 

https://botequeiros.wordpress.com/tag/cachaca/. Acesso em 03 de novembro de 2016. 

  Figura 05 - Corte da cana de açúcar, de forma industrial, disponível em: 

http://www.sistemafaep.org.br/centro-sul-brasil-produz-recorde-de-acucar-inicio-da-

temporada.html, postado por: Cana de açúcar, destaques. Acesso em 03 de novembro de 

2016. 

 Figura 06 - Alambique utilizado para a destilação. Disponível em: 

http://alambiquessantaefigenia.com.br/equipamentos/interna.php?equipamento=105. Acesso 

em 03 de novembro de 2016. 

http://www.focandoanoticia.com.br/tag/alagoa-nova/
http://www.alambiquedacachaca.com.br/artigo.php?recordID=5&artigo=A%20Produ%E7%E3o%20da%20Cacha%E7a
http://www.alambiquedacachaca.com.br/artigo.php?recordID=5&artigo=A%20Produ%E7%E3o%20da%20Cacha%E7a
http://www.profjoaoneto.com/quimicag/imagemmistura/destilacaosimples1.jpg
http://www.tripmondo.com/brazil/paraiba/alagoa-nova/
http://historiaenaturezapb.blogspot.com.br/
http://franciscoguiacm.blogspot.com.br/2013/05/alagoa-nova-pb.html
http://www.avozdavitoria.com/comissao-pode-ajudar-produtores-atingindos-pela-seca-na-zona-mata/corte-de-cana-de-acucar/
http://www.avozdavitoria.com/comissao-pode-ajudar-produtores-atingindos-pela-seca-na-zona-mata/corte-de-cana-de-acucar/
https://botequeiros.wordpress.com/tag/cachaca/
http://www.sistemafaep.org.br/centro-sul-brasil-produz-recorde-de-acucar-inicio-da-temporada.html
http://www.sistemafaep.org.br/centro-sul-brasil-produz-recorde-de-acucar-inicio-da-temporada.html
http://alambiquessantaefigenia.com.br/equipamentos/interna.php?equipamento=105
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 Figura 07 - Destilador de uso laboratorial. Disponível em: 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua6.php. Acesso em 03 de novembro de 

2016. 

 Figura 08 - Alambique utilizado para a destilação do bagaço. RIZZON, Luis Antenor; 

MENEQUIZZO, Julio. Embrapa Uva e Vinho, Sistemas de Produção, 14, ISSN 1678-8761 - 

Versão Eletrônica, Sistema de Produção de Graspa, Dez./2006. Disponível em: 

https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Graspa/SistemaProducaoGraspa/

alambique.htm. Acesso em 03 de novembro de 2016. 

PARA O 2° MOMENTO DA SEI, AS IMAGENS FORAM EXTRAÍDAS DOS 

SEGUINTES SITES: 

 As imagens de abertura do 2° MOMENTO DA SEI, encontram-se disponíveis, 

respectivamente em: http://medalimenta.blogspot.com.br/2011/07/policosanol-extrato-da-

cera-da-cana-de.html. Acesso em 02 de novembro de 2016 e 

http://www.cachacariasnobres.com.br/single-post/2015/03/27/Conhe%C3%A7a-agora-os-6-

motivos-do-cobre-ser-t%C3%A3o-importe-para-a-qualidade-das-cacha%C3%A7as-de-

alambique. Acesso em 02 de novembro de 2016. 

 Figura 01 - As diversas colorações da cachaça. Disponível em: 

http://www.alambiquedacachaca.com.br/artigo.php?recordID=32&artigo=9%20Curiosidades

%20sobre%20a%20cacha%C3%A7a. Acesso em 02 de maio de 2018. 

PARA O 3° MOMENTO DA SEI, AS IMAGENS FORAM EXTRAÍDAS DOS 

SEGUINTES SITES: 

 Figura 01 - Fermentação da cachaça. Disponível em: 

http://www.gramadocanela.com.br/alambique-flor-do-vale/. Acesso em 02 de maio de 2018. 

 Figura 02- Espécie de cogumelo comestível (Shimeji). Disponível em:   

http://bioculinaria.blogspot.com.br/2015/11/que-tal-um-macarrao-com-shimeji.html. Acesso 

em 02 de maio de 2018. 

 Figura 03 - Levedura Saccharomyces cerevisae (fermentação do pão). Disponível em:    

http://vocesabiamicro.blogspot.com.br/. Acesso em 02 de maio de 2018. 

 Figura 04 - Processo de fermentação do vinho. Disponível em: 

http://vocesabiamicro.blogspot.com.br/. Acesso em 02 de maio de 2018. 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua6.php
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Graspa/SistemaProducaoGraspa/alambique.htm
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Graspa/SistemaProducaoGraspa/alambique.htm
http://medalimenta.blogspot.com.br/2011/07/policosanol-extrato-da-cera-da-cana-de.html
http://medalimenta.blogspot.com.br/2011/07/policosanol-extrato-da-cera-da-cana-de.html
http://www.cachacariasnobres.com.br/single-post/2015/03/27/Conhe%C3%A7a-agora-os-6-motivos-do-cobre-ser-t%C3%A3o-importe-para-a-qualidade-das-cacha%C3%A7as-de-alambique
http://www.cachacariasnobres.com.br/single-post/2015/03/27/Conhe%C3%A7a-agora-os-6-motivos-do-cobre-ser-t%C3%A3o-importe-para-a-qualidade-das-cacha%C3%A7as-de-alambique
http://www.cachacariasnobres.com.br/single-post/2015/03/27/Conhe%C3%A7a-agora-os-6-motivos-do-cobre-ser-t%C3%A3o-importe-para-a-qualidade-das-cacha%C3%A7as-de-alambique
http://www.alambiquedacachaca.com.br/artigo.php?recordID=32&artigo=9%20Curiosidades%20sobre%20a%20cacha%C3%A7a
http://www.alambiquedacachaca.com.br/artigo.php?recordID=32&artigo=9%20Curiosidades%20sobre%20a%20cacha%C3%A7a
http://www.gramadocanela.com.br/alambique-flor-do-vale/
http://vocesabiamicro.blogspot.com.br/
http://vocesabiamicro.blogspot.com.br/
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 Figura 05 - Erros comuns em tomar antibióticos. Disponível em: 

http://liglab.com.br/blog/viva-melhor/erros-comuns-ao-tomar-antibioticos.html. Acesso em 

02 de maio de 2018. 

 

PARA O 4° MOMENTO DA SEI, AS IMAGENS FORAM EXTRAÍDAS DOS 

SEGUINTES SITES: 

 

 As imagens de abertura do 4° MOMENTO DA SEI, encontram-se disponíveis, 

respectivamente em: http://www.explicatorium.com/cfq-7/destilacao-simples.html. Acesso 

em 02 de novembro de 2016 e 

https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Graspa/SistemaProducaoGraspa/

alambique.htm. Acesso em 02 de novembro de 2016. 

 As imagens 01 e 02 encontram-se disponíveis respectivamente em; fonte: 

http://www.explicatorium.com/cfq-7/destilacao-simples.html. Acesso em 02 de novembro de 

2016 e http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/preparando etanol.htm.  

Acesso em 01 de abril de 2017. 

 A s imagens que integram o jogo da memória: Separamix, encontram-se disponíveis de 

acordo com links e os métodos de separação utilizados, respectivamente: 

 Catação:https://www.google.com.br/search?q=leviga%C3%A7%C3%A3o+imagem&noj=1

&tbm=isch&tbs=rimg:CcZ4_12rIi7BvIjg8jd1ncho_1BisThZQBKWoxN0qKUVyTlYcYAK

GgIs9mJO1Xs_1mURl6xa1oBxYoMZz4qYUZpUtOViyoSCTyN3WdyGj8GEa2pIkoohf4g

KhIJKxOFlAEpajERSlE2iKqIEq0qEgk3SopRXJOVhxHbxabtN2PAhyoSCRgAoaAiz2Yk

EZA80rIJBnvcKhIJ7VezZRGXrEROezu8_1u9PoQqEglrWgHFigxnPhGVROAi01tAOioS

CSphRmlS05WLEdgBRIfWZNLP&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwji2viUqITTAhUFvZAK

HXz6CcQQ9C8IGw&biw=1366&bih=662&dpr=1#imgrc=fPoJvPmkB2yKjM. Acesso em 

28 de abril de 2017. 

 Peneiração:https://www.google.com.br/search?q=peneira%C3%A7%C3%A3o+imagem&n

oj=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE9oj1qITTAhUEjpAKHXL

WC1AQsAQIGw&biw=1366&bih=662#imgrc=5q6Rg5wmkhB4GM: Acesso em 28 de 

abril de 2017. 

 Flotação: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Oitava_quimica/materia14.php. Acesso 

em 28 de abril de 2017. 

http://liglab.com.br/blog/viva-melhor/erros-comuns-ao-tomar-antibioticos.html
http://www.explicatorium.com/cfq-7/destilacao-simples.html
https://www.google.com.br/search?q=leviga%C3%A7%C3%A3o+imagem&noj=1&tbm=isch&tbs=rimg:CcZ4_12rIi7BvIjg8jd1ncho_1BisThZQBKWoxN0qKUVyTlYcYAKGgIs9mJO1Xs_1mURl6xa1oBxYoMZz4qYUZpUtOViyoSCTyN3WdyGj8GEa2pIkoohf4gKhIJKxOFlAEpajERSlE2iKqIEq0qEgk3SopRXJOVhxHbxabtN2PAhyoSCRgAoaAiz2YkEZA80rIJBnvcKhIJ7VezZRGXrEROezu8_1u9PoQqEglrWgHFigxnPhGVROAi01tAOioSCSphRmlS05WLEdgBRIfWZNLP&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwji2viUqITTAhUFvZAKHXz6CcQQ9C8IGw&biw=1366&bih=662&dpr=1#imgrc=fPoJvPmkB2yKjM
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