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RESUMO 

 

Rosar, Leandro. Emprego de dispositivo portátil no ensino de química: 
determinação de cloro residual livre em água potável. 2020. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional) - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Medianeira, 2020. 
 

Este trabalho teve como temática a execução de uma atividade de pesquisa/prática, 
com os (as) alunos (as) do segundo ano “A” do ano letivo de 2019 do Colégio 
Estadual Tiradentes Ensino Fundamental e Médio, município de Umuarama estado 
do Paraná, atividade esta, que visa o controle da qualidade da água potável, que 
impactam diretamente nas condições de saúde da população. Para isso, os 
discentes foram divididos em 5 (cinco) grupos, de seis integrantes cada, a formação 
do (s) grupo (s) ficou a critério dos (as) alunos (as). Então, foi executada em sala, 
uma serie de análises colorimétrica, para determinar a concentração de cloro livre 
residual em água potável, baseada na reação com o DPD (dialquil – 1,4 – 
fenilenodiamino ou N,N-dietil-p-fenileno-diamina), conforme adaptação das 
metodologias oficiais, com o auxílio de um aplicativo para smartphone denominado 
Photometrix UVC®, em um Ambiente de Luz Controlada – ALC, e a partir de padrões 
previamente produzidos. Baseado no confronto dos valores obtidos, pelo aplicativo 
Photometrix UVC® em Ambiente de Luz Controlada com o aparelho de referência, o 
Clorímetro Hanna Instruments – HI701 Free Chlorine®, verificou-se que a atividade 
prática, foi efetiva para identificar o Cloro Residual Livre das amostras analisadas, e 
a atividade se demostrou totalmente viável a ser executada em sala de aula e com a 
economia de reagente, devido a adaptação no método de análise. Vale salientar, 
que todas as amostras analisadas, trazidas pelo discentes, atendiam a legislação 
vigente que estabelece concentrações mínimas de cloro em água potável para 
consumo humano. 
 
Palavras-chave: Smartphones. Photometrix UVC®. Análise colorimétrica. Ambiente 
de Luz Controlada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Rosar, Leandro. Use of Portable Device in Chemistry Teaching: Determination 

of Free Residual Chlorine in Drinking Water. 2020. Dissertation (Professional 

Master in Chemistry in National Network Rede Nacional) - Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Medianeira, 2020. 

 

This work had as its theme the execution of a research / practice activity, with the 
students of the second year “A” of the 2019 academic year of the Colégio Estadual 
Tiradentes Elementary and High School, municipality of Umuarama state of Paraná, 
this activity, which aims to control the quality of drinking water, which directly impact 
the health conditions of the population. For this, the students were divided into 5 
(five) groups, of six members each, the formation of the group (s) was at the 
discretion of the students. Then, a series of colorimetric analyzes was performed in 
the room to determine the concentration of residual free chlorine in drinking water, 
based on the reaction with DPD (dialkyl - 1,4 - phenylenediamine or N, N-diethyl-p-
phenylene- diamina), according to the adaptation of official methodologies, with the 
aid of a smartphone application called Photometrix UVC®, in a Controlled Light 
Environment - ALC, and based on previously produced standards. Based on the 
comparison of the values obtained by the Photometrix UVC® application in a 
Controlled Light Environment with the reference device, the Hanna Instruments 
Chlorimeter - HI701 Free Chlorine®, it was found that the practical activity was 
effective to identify the Free Residual Chlorine of the samples analyzed, and the 
activity proved to be totally feasible to be carried out in the classroom and with 
reagent savings, due to the adaptation in the analysis method. It is worth mentioning 
that all the samples analyzed, brought by the students, met the current legislation 
that establishes minimum concentrations of chlorine in drinking water for human 
consumption. 
 
Keywords: Smartphones. Photometrix UVC®. Colorimetric analysis. Controlled Light 
Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de química vem passando por transformações na era digital, com a 

assimilação de novas tecnologias (novos meios), se tornando aos poucos, em uma 

disciplina de seu tempo, ou seja, aquela que utiliza os recursos disponíveis, em seu 

tempo e espaço histórico, na tarefa do ensino e a aprendizagem. Deste datashows, 

sítios eletrônicos, videoaulas, programas/aplicativos a dispositivos moveis como 

smartphones. Uma gama enorme de recursos, que passam a ser explorados e 

incorporados à docência. Com intuito, de potencializar o processo de ensino e 

aprendizagem, desta forma, preparar os discentes para cidadania plena. 

Neste contexto, de assimilação dos novos meios (novas tecnologias) à 

docência, as “atividades investigativas” e por meio “de problemas” amplamente 

discutidas, no meio educacional, como ideais para o processo de ensino e 

aprendizagem, por instigarem a curiosidade e motivar os alunos, a resolver 

“situações-problemas”, passa a ter novos meios, como aliada, na era digital, como 

por exemplo, os dispositivos moveis, no caso os smartphones, um dos meios 

explorado neste trabalho, que apresentam um potencial enorme, na execução de 

“atividades investigativas”,  como a determinação da concentração comum de cloro 

residual livre em água potável. 

A determinação da concentração comum de cloro residual livre em água 

potável, se enquadra no “estudo das soluções” conteúdo recorrente em grande parte 

dos livros didáticos de química do segundo ano do ensino médio, onde, se desdobra 

para as mais diversas formas de concentração. Além da, concentração comum, 

temos, a concentração molar, concentração molal, concentração em partes por 

milhão, etc. As soluções, fazem parte do cotidiano, e são de extrema importância na 

formação educacional dos alunos. A elaboração de atividades de cunho 

investigativo, sobre esse tema, é de grande relevância para a química, para expandir 

o repertório de atividades viáveis de implementação em sala, auxiliando no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Do ponto de vista legal, ou seja, via lei, o “estudo das soluções” fazem parte 

das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, 2008 – DCE, e do Caderno de 

Expectativas de Aprendizagem do Paraná, 2012 – CEAPR, e está consonância com 

os documentos norteadores a nível federal como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, 2013 – DCNGEB, Base Nacional Curricular 
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Comum: Ensino Médio, 2018 – BNCC e Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, 2007 – PCNEM, este conteúdo básico, é lecionado no segundo ano 

do ensino médio das escolas paranaenses. 

 A proposta deste trabalho, é ampliar o conceito de estudo das soluções para 

via prática, desta forma aproximando o cotidiano a sala de aula. Em um processo de 

extrema importância para a sociedade, que é o tratamento de água, e os níveis 

aceitáveis de cloro livre (residual) após o tratamento, para garantir a qualidade da 

mesma, pois o cloro residual/total é um agente germicida e bactericida importante, 

para manutenção de sua potabilidade. 

 E por se tratar de uma atividade prática de investigação/pesquisa, incentiva o 

“desenvolvimento da atitude científica” dos discentes, que por definição, ultrapassa o 

conhecimento, materiais e equipamentos empregados, conforme afirma as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. 
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1.1 Objetivos 

 

O objetivo principal do presente trabalho, é incorporar o uso de dispositivos 

portáteis no ensino de química. E para deixar isso atrativo, usou-se a estratégia do 

uso de smartphones (dispositivo portátil), para executar uma atividade prática que 

envolva o estudo das soluções, com enfoque, em seu conteúdo específico 

concentração comum, na determinação de cloro livre residual em água potável, 

conforme previsto na legislação vigente, em sala de aula, pelo método colorimétrico, 

empregando-se imagens digitais baseado na reação da amostra com o DPD (N,N-

dietil-p-fenileno-diamina). Contribuindo assim, para a formação cientifica do cidadão, 

aproximando o teórico com prático, aplicado ao controle de qualidade da água 

potável. 

Além do objetivo principal, este trabalho tem como objetivos específicos: 

 Exemplificar a utilização dos smartphones em uma atividade de 

sala/laboratório, visando expandir, o repertório de atividades, que utilizam 

smartphones, para os demais docentes; 

 Inserir temas de interesse social, essencial para formação da cidadania 

plena, como os mecanismos de controle e fiscalização da qualidade da 

água potável; 

 Aproximar o conteúdo teórico ao prático cotidiano dos discentes; 

 Desenvolver o “espírito científico” no alunado. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste tópico aborda-se alguns conceitos básicos como, o estudo das 

soluções no ensino médio do estado do Paraná com foco em seu conteúdo 

específico concentrações, os métodos utilizados para determinação de cloro residual 

e total em água potável, o emprego de dispositivos portáteis como smartphones em 

análise (s) colorimétrica (s) e o aplicativo Photometrix®. Apresenta-se ainda, a 

caracterização do Colégio Estadual Tiradentes Ensino Fundamental e Médio e da 

turma a qual foi aplicada a prática. Esses conceitos são basilares para uma melhor 

compreensão da atividade desenvolvida. 

 

2.1 Estudo das soluções 

 

O estudo das soluções fazem parte das diretrizes curriculares do estado do 

Paraná, 2008, e está consonância com os documentos norteadores a nível federal, 

este conteúdo básico, é lecionado no segundo ano do ensino médio das escolas 

paranaenses, e muitas vezes é pouco abordado de forma prática, e quando 

trabalhado existe a prevalência do formalismo matemático das unidades, sobre a 

compreensão do conceito químico e a inexistência de suas implicações para a 

sociedade, como afirma Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná – DCE (2008, 

p.54): 

 

[...] valorização do formalismo matemático no ensino de determinados 
conteúdos. Por exemplo, no ensino de concentração das soluções, na 
maioria das vezes, privilegia-se o trabalho com as unidades de 
concentração das soluções nas suas diversas formas – molaridade, título, 
concentração comum, molalidade entre outras, o que dificulta a 
compreensão do significado das concentrações das soluções no contexto 
social em que os seus valores são aplicados. Sem dúvida, os números, os 
resultados quantitativos subsidiam a construção do conceito químico de 
concentração e, portanto, são ferramentas necessárias para o entendimento 
deste conceito. Sendo assim, a explicação das concentrações de 
medicamentos, das substâncias dissolvidas nas águas dos lagos, rios e 
mares, das substâncias presentes no cotidiano e das soluções utilizadas 
nas indústrias pode ser mais bem compreendido se estiver atrelado à 
linguagem matemática. 
 

Para facilitar a compreensão do conteúdo básico solução e seus 

desdobramentos, deve-se associar ao cotidiano do aluno como previsto na Diretrizes 
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Curriculares do Estado do Paraná (2008) e no Caderno de Expectativas de 

Aprendizagem do Paraná (2012) que espera que o aluno tenha que: 

 

10. Compreenda o conceito de solução e suas aplicações a partir dos 

desdobramentos deste conteúdo, associando: substâncias, misturas, 

métodos de separação, solubilidade, concentração, forças intermoleculares. 

[...]. 

12. Entenda os diferentes tipos de concentrações de soluções presentes no 

cotidiano. 

 

A proposta deste trabalho, é ampliar o conceito de concentração das soluções 

para via prática, desta forma aproximando o cotidiano a sala de aula. Aplicada em 

um processo de extrema importância para a sociedade, que é o tratamento de água, 

e os níveis aceitáveis de cloro livre (residual) e total após o tratamento, para garantir 

a qualidade da mesma, pois o cloro residual/total é um agente germicida e 

bactericida importante, para manutenção de sua potabilidade. Desta forma estamos 

contemplando uma “situação-problema genuína”, ou seja, estamos vinculando o 

conteúdo curricular a algo real presente no cotidiano dos discentes, prática 

extremamente preferível conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio – PCNEM (2007, p 101): 

 

[...] as soluções aquosas são tratadas dentro de um contexto, por meio de 
situações-problema genuínas e não como um conteúdo isolado. O 
significado de concentração de soluções deve ser entendido 
independentemente das unidades utilizadas, sendo desnecessária, desta 
forma, a memorização de fórmulas matemáticas. 
 

E por se tratar de uma atividade prática de investigação/pesquisa, incentiva o 

“desenvolvimento da atitude científica” dos discentes, que por definição, ultrapassa o 

conhecimento, materiais e equipamentos empregados, conforme afirma as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica: 

 

Muito além do conhecimento e da utilização de equipamentos e materiais, a 
prática de pesquisa propicia o desenvolvimento da atitude científica, o que 
significa contribuir, entre outros aspectos, para o desenvolvimento de 
condições de, ao longo da vida, interpretar, analisar, criticar, refletir, rejeitar 
idéias fechadas, aprender, buscar soluções e propor alternativas, 
potencializadas pela investigação e pela responsabilidade ética assumida 
diante das questões políticas, sociais, culturais e econômicas.  (BRASIL, 
2013, p.164). 
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Desta forma, os alunos realizaram uma atividade de pesquisa/prática que visa 

o controle da qualidade da água potável, que impactam diretamente nas condições 

de saúde da população, e contribui para o desenvolvimento de uma habilidade 

prevista na Base Nacional Curricular Comum: Ensino Médio – BNCC (2018, p.545): 

 

(EM13CNT310). Investigar e analisar os efeitos de programas de 
infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, 
transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à 
saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades 
locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de promover ações 
que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de 
saúde da população. 
 

Verificou-se, se as concentrações de cloro residual obtidas estão de acordo 

com a Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde que 

determina em seu Artigo 34. “É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg L–1 

de cloro residual livre ou 2 mg L–1 de cloro residual combinado ou de 0,2 mg L–1 de 

dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e 

rede)”. 

 

2.2 Métodos para a determinação de cloro residual livre, combinado e total em 

água potável 

 

Antes de abordar os métodos de análise de cloro residual livre, combinado e 

total se faz necessário compreender estas denominações. 

Cloro residual livre, é o cloro presente em água nas formas do ácido 

hipocloroso (HOCl) ou do ânion hipoclorito (OCl-). Que podem ser formados pela 

dissociação em água do gás cloro (Cl2) ou de compostos clorados como o hipoclorito 

de sódio (NaOCl), hipoclorito de cálcio (Ca(OCl)2) e demais compostos que 

contenha o elemento cloro. 

Exemplos de dissociação em água de compostos com cloro: 

Exemplo 01 – Gás cloro (Cl2) 

Cl2 + H2O ⇌ HOCl + OCl- 
HOCl ⇌ H+ + OCl- 

 
Exemplo 02 – Hipoclorito de Sódio (NaOCl) 

 NaOCl + H2O ⇌ Na+ + OCl- + H2O 

H+ + OCl ⇌ HOCl 
 



 

 

17 

Exemplo 03 – Hipoclorito de Cálcio (Ca(OCl)2) 

Ca(OCl)2 + H2O ⇌ Ca+2 + 2 OCl- + H2O 
H+ + OCl ⇌ HOCl 

 
 Segundo PEREIRA, Et al, 1999. Na presença de amônia (NH3) na água e de 
outros compostos nitrogenados ocorre a formação de cloroaminas (NH2Cl, NHCl2 e 
NCl3), as quais formam o chamado cloro residual combinado. 

Exemplos de reações do cloro com a amônia.: 

Exemplo 01 – formação da monocloramina (NH2Cl) 

NH4
+ + HOCl ↔ NH2Cl + H2O + H+ 

Exemplo 02 – formação da dicloramina (NHCl2) 

NH2Cl + HOCl ↔ NHCl2 + H2O 

Exemplo 03 – formação da tricloraminas (NCl3) 

NHCl2 + HOCl ↔ NCl3 + H2O 

 

 O elemento cloro reage com outros compostos orgânicos e inorgânicos, 

presentes na água em decorrência de sua forte ação oxidante, desta forma oxidando 

ferro, manganês, sulfeto, dentre outros. Por tanto, o cloro total de uma amostra de 

água, pode ser definido como a soma cloro residual livre (presença de ácido 

hipocloroso (HOCl) ou do ânion hipoclorito (OCl-)) com cloro residual combinado de 

amônia ((NH2Cl, NHCl2 e NCl3)). Ou de forma bem sucinta, segundo COSTA, et al – 

2015, “cloro total [...] quantidade de cloro reagida ou não com os elementos 

presentes na água”. 

Existem diversas técnicas para determinação de cloro residual livre, 

combinado e total de água potável, como o método iodométrico, métodos 

amperométricos e método da N,N-dietil-p-fenileno-diamina (DPD), descritos pela 

American Public Health Association 18º Ed. 1992, como: 

O método iodométrico [...] fornece uma medida muito precisa da força total 
disponível de uma solução em termos de sua capacidade de liberar iodo do 
iodeto. No entanto, ClO2, cloro, clorito e hipoclorito não se distinguem 
facilmente por essa técnica. [...]. 
Os métodos amperométricos [...] são úteis quando se deseja o 
conhecimento das várias frações de cloro em uma amostra de água. Eles 
distinguem vários compostos de cloro de interesse com boa exatidão e 
precisão, mas requerem equipamento especializado e habilidade analítica 
considerável. 
O método da N, N- dietil- p- fenilenodiamina (DPD) [...] tem as vantagens de 
um teste colorimétrico relativamente fácil de realizar com a capacidade de 
distinguir entre ClO2 e várias formas de cloro. Essa técnica não é tão 
precisa quanto o método amperométrico, mas deve produzir resultados 
adequados para as aplicações mais comuns. * Aprovado pelo Standard 
Methods Committee, 1988. 
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 O método iodométrico não distingue o cloro residual livre do combinado, ou 

seja, está técnica mensura o cloro total da solução em análise, portanto não atende 

a finalidade da atividade proposta, que é a determinação do cloro residual livre. Os 

métodos amperométricos são precisos em distinguir os tipos de cloro presentes em 

solução, mas exigem equipamento especializado e habilidade analítica considerável 

para execução, perante o exposto, não se caracteriza como a melhor opção para ser 

aplicado em sala, para uma turma do segundo ano do ensino médio de uma escola 

pública, que muitas vezes não conta com equipamentos apropriados, nem de 

habilidades analíticas consideráveis. O método da N,N-dietil-p-fenileno-diamina 

(DPD) se trata de um teste colorimétrico, ou seja, a reação do DPD com o cloro 

residual livre da amostra em estudo forma um complexo róseo de intensidade de cor 

em proporção direta com a concentração de cloro, ou seja, quanto mais intenso for a 

cor rósea, maior a concentração do cloro residual livre, esta técnica não é tão 

precisa quanto o método amperométricos, mas deve produzir resultados adequados 

para as aplicações mais comuns conforme afirma a American Public Health 

Association 18º Ed. 1992 e recomendada pela Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA/Brasil – 2013, como técnica para o monitoramento e controle do cloro 

residual livre em água potável. 

Das técnicas expostas, a que melhor se enquadra, para ser executada em 

sala de aula com os equipamentos disponíveis, aplicativo (s) e reagente, e por 

recomendação da FUNASA como adequada para monitoramento de cloro residual 

livre, é o método da N,N-dietil-p-fenileno-diamina (DPD) que se baseia na análise 

colorimétrica. Comercialmente o DPD é vendido em forma de capsulas ou em pó, e 

apresenta a seguinte formula estrutural, representada pela Figura 1: 

 

Figura 1 - Estrutura química do DPD (N,N-Dietil-P-Fenileno-Diamina) – molécula 

indicadora 

 

 

 

 

 

Fonte: https://chemistry.stackexchange.com/questions/116870/mechanism-of-dpd-n-
n-diethyl-p-phenylenediamine-reaction-with-free-chlorine (2019). 
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2.3 Utilização de smartphones no ensino brasileiro 

 

Em meio as analises pedagógicas sobre métodos e estratégia de ensino, um 

novo ator começa a se integrar a pauta, gerando discussão (ões) com seus prós e 

contras, no meio educacional, tanto no nível de ensino fundamental, médio e 

superior, se trata dos dispositivos móveis, mais especificamente os smartphones, 

tecnologia cada vez mais popular e acessível a todos as faixas de renda da 

sociedade brasileira, e conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, o celular no ano de 2018 estava presente em 92,6% dos 69,3 milhões de 

domicílios brasileiros, sendo utilizado das mais variadas formas, dentro de suas 

possibilidades, com destaque para o acesso à internet, neste quesito, chegando a 

ultrapassar os computadores e tablets, em todas as regiões do país, conforme o 

gráfico da Figura 02, abaixo: 

 

Figura 2 - Percentual de domicílios com acesso à internet, segundo o equipamento 

utilizado. 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

É destacado que, na referida pesquisa do IBGE que dos 37,2 milhões de 

estudantes brasileiros com 10 anos ou mais, 81,2% utilizaram a Internet via celular. 

Esse resultado cai para 60,4% entre aqueles que não eram estudantes. Em relação 
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a rede pública de ensino 75,0% dos estudantes acessaram a Internet, contra 97,4% 

dos alunos da rede particular. Portanto, a grande e esmagadora parcela de 

domicílios brasileiras possuem celulares, e a utilizam principalmente como acesso à 

internet em detrimento aos demais equipamentos, entre as finalidades de acesso, 

94,2% das pessoas com 10 anos ou mais de idade que acessaram a Internet o 

fizeram para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos 

diferentes de e-mail. Assistir a vídeos, programas, séries e filmes foi a motivação de 

76,4% desse contingente, seguido por conversar por chamada de voz ou vídeo 

(73,3%) e enviar ou receber e-mail (69,3%). A seguir, o gráfico da Figura 3, 

representa todos os acessos independentes de idade e sim finalidades de acesso. 

 

Figura 3 - Percentual de pessoas que acessaram a internet, segundo a finalidade do 
acesso por região brasileira. 

 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

 Portanto, interpretando os dados do IBGE pode-se constatar que no ano de 

2018, nove de cada dez domicílios brasileiros possuíam ao menos um telefone 

celular, e que na média de acessos à internet via o referido equipamento chega a 

97,2% no país, e se demonstra uniforme em todas as regiões. Neste contexto, os 

celulares passam a ser objeto de estudo no campo pedagógico, por ser um 

equipamento multifuncional que se torna a cada ano mais acessível, e muito 
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utilizado pelos estudantes tanto das escolas públicas como privadas, para acessar 

as mais variadas ferramentas com a utilização da internet, com a predominância de 

aplicativos que permitem “Enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens 

por aplicativos diferentes de e-mail”, como demonstrado no gráfico acima. 

 A inserção do celular em sala de aula, foi um movimento não planejado, e 

podemos dizer, que foi bem-sucedida, chegando ao ponto de que atualmente se 

tornou uma exceção encontrar algum aluno que não possua o dispositivo, seja em 

uma instituição de ensino pública ou privada, por essa inserção não ter sido 

planejada, o equipamento se tornou uma fonte de dispersão em sala de aula, pois 

não eram previstas atividades com esse equipamento nos planos de trabalho 

docente dos professores. A fim de evitar a utilização não pedagógica dos 

dispositivos eletrônicos em sala de aula, gerando falta de atenção e indisciplina, bem 

como, uma forma de amparo legal as instituições de ensino do estado do Paraná, 

cria-se e aprova-se a Lei Estadual nº 18.118/2014-PR, de 24 de Junho de 2014, que 

proíbe o uso de aparelhos/equipamentos eletrônicos em salas de aula para fins não 

pedagógicos no Estado do Paraná e conforme seu “Artigo 1º Proíbe o uso de 

qualquer tipo de aparelhos/equipamentos eletrônicos durante o horário de aulas nos 

estabelecimentos de educação de ensino fundamental e médio no Estado do 

Paraná: 

Parágrafo único. A utilização dos aparelhos/equipamentos mencionados 
no caput deste artigo será permitida desde que para fins pedagógicos, sob 
orientação e supervisão do profissional de ensino”. 
 

 Então, conforme prevista na Lei Estadual nº 18.118/2014-PR, a utilização dos 

smartphones ou qualquer outro dispositivo em sala de aula, só é permitida para fins 

pedagógicos, sob orientação e supervisão do profissional de ensino, ou seja, no 

estado Paraná existe um suporte legal que garante as instituições de ensino e 

docentes a coibição da má utilização do recurso por parte do alunado, e gera ao 

docente e a secretária estadual de educação um grande desafio, de buscar práticas 

que envolvam esses dispositivos, para que sejam previstas nos planos de trabalho 

docentes – PTD e executadas em sala com o melhor aproveitamento pedagógico 

possível. 

 Outros estados, assim como o Paraná, formularam leis que proíbem o uso 

dos celulares e dispositivos similares em salas de aula, vetando também sua 
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utilização pedagógica em sala, conforme consta no portal de notícia do Ministério 

Público do Estado de Goiás (2014), são elas: 

• Lei Estadual nº 14.146/2008-CE, de 25 de junho de 2008 (Ceará) – Proíbe 
os alunos de utilizar telefone celular, walkman, discman, MP3 player, MP4 
player, iPod, bip, pager e outros aparelhos similares, nos estabelecimentos 
de ensino do Estado do Ceará, durante o horário das aulas. (Não prevê 
penas para a desobediência ao texto legal.). 
• Lei Estadual nº 14.486/2002-MG, de 09 de dezembro de 2002 (Minas 
Gerais) – Proíbe a conversação em telefone celular e o uso de dispositivo 
sonoro do aparelho em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas. (Não prevê 
penas para a desobediência ao texto legal.). 
• Lei Estadual nº 5.222/2008-RJ, de 11 de abril de 2008 (Rio de Janeiro) – 
Proíbe o uso de telefones celulares, walkmans, diskmans, Ipods, MP3, MP4, 
fones de ouvido e/ou bluetooth, game boy, agendas eletrônicas e máquinas 
fotográficas, nas salas de aulas, salas de bibliotecas e outros espaços de 
estudos, por alunos e professores. (Alterada pela Lei Lei Estadual nº 
5.453/2009-RJ). 
• Lei Estadual nº 12.884/2008-RS, de 03 de janeiro de 2008 (Rio Grande do 
Sul) – Proíbe a utilização de aparelhos de telefonia celular dentro das salas 
de aula, nos estabelecimentos de ensino do Estado do Rio Grande do Sul. 
(Os telefones celulares deverão ser mantidos desligados, enquanto as aulas 
estiverem sendo ministradas.) 
• Lei Estadual nº 12.730/2007-SP, de 11 de outubro de 2007 (São Paulo) – 
Proíbe os alunos de utilizar telefone celular nos estabelecimentos de ensino 
do Estado, durante o horário das aulas. 
 

 Assim como, os estados em alguns municípios tramitam ou já aprovaram leis 

similares, o interessante da Lei Estadual nº 18.118/2014-PR do estado Paraná, é 

que ela permite o uso pedagógico dos dispositivos em sala, em contrário a simples 

proibição. 

 

2.4 Smartphones e Photometrix® 

 

 Neste contexto, de alunos que portam smartphones, será abordado a 

utilização dos mesmos para realização de analises colorimétricas, contemplando o 

uso pedagógico do equipamento em sala, para realizar tal análise se faz necessário 

a instalação de um aplicativo de celular que utilize a câmera do mesmo (Versão 

PRO) ou de câmeras externas tipo endoscopias (Versão UVC) ou outras, neste 

trabalho o aplicativo abordado será o Photometrix®. 

 O aplicativo realiza a análise de concentrações de compostos baseadas na 

intensidade de cor das imagens das soluções padrões (valores conhecidos) e a 

partir delas são realizadas as leituras das amostras. Por tanto, o aplicativo nas suas 

mais variadas versões, realizam leituras baseadas em análise de cores, então os 

padrões e amostras principalmente de soluções liquidas que não apresentam 
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coloração, devem ser aplicadas alguma técnica que permita a formação de algum 

complexo perceptível no visível. Essa análise de cores e formação de complexos 

coloridos recebe o nome de colorimetria, segundo Lopes, 2009: 

Colorimetria é a técnica, e a ciência, que busca com o auxílio de 
modelos matemáticos, descrever, quantificar e simular a percepção da 
cor pelo homem. É a interação da luz com os materiais que, como 
sensação, é percebida pelo olho e interpretada pelo cérebro. 
  

 As leituras obtidas pelo aplicativo são transformadas em linguagem 

matemática, ou seja, algo que possa ser compreensível para o homem, no caso na 

forma de gráficos de calibração, a qual é possível se verificar a concentração da 

amostra. 

 A colorimetria é a base de funcionamento do aplicativo Photometrix®, que foi 

criado no ano de 2015, desde sua criação, ele se tornou um foco de estudo, ou seja, 

vem passando por vários testes, adaptações de metodologia de análises, com intuito 

de validação deste. E vem se apresentado, como uma forma viável, para análises 

colorimétrica de baixo custo e que gere o mínimo possível de resíduos, e como 

potente ferramenta no ensino da química. E por se tratar de um aplicativo, pode 

receber melhorias (atualizações). Desta forma, através de trabalhos/estudos o 

aplicativo vem se consagrando para as mais variadas análises colorimétricas. 

 Em sua dissertação de mestrado, intitulada “Desenvolvimento de Métodos de 

Análise de Superfície e Calibração Utilizando Imagens Digitais”, Fernanda Carla 

Böck (2016), estudou os métodos de análise de imagens de três programas, o 

CHEMOSTAT, SOLO®+MIA (Eigenvector Research, Inc.) e Photometrix®. Os dois 

primeiros são programas voltados para computadores pessoais (PC) e o último é 

próprio para dispositivos moveis. 

 O programa CHEMOSTAT® foi utilizado para a análise multivariada de 

imagens, visando classificar um conjunto de amostras de painéis de média 

densidade (MDF do inglês, Medium Density Fiberboard).  O SOLO®+MIA 

(Eigenvector Research, Inc) em conjunto com o CHEMOSTAT® em análise 

Multivariada de imagens de mármores e granitos e o aplicativo Photometrix® na 

análise univariada de imagens para determinação de ferro em amostras de 

suplemento vitamínico a base de sulfato ferroso e nitrito em amostras de água. Vale 

destacar, que a versão Photometrix® utilizada é a PRO, ou seja, a captura das 

imagens para análise é realizada pela câmera do dispositivo. 
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 Ambos os programas, apresentaram resultados satisfatórios, destacando o 

desempenho do foco de desse trabalho o Photometrix®. Para análise ferro em 

amostras de suplemento vitamínico a base de sulfato ferroso, que se utilizou como 

método de referência a Standard Test Method for Iron in Trace Quantities Using the 

1,10–Phenanthroline Method (ASTM E 394, 2004), Böck (2016) consta que: 

[...] Os resultados obtidos pelo método de determinação de ferro em 
amostras de suplemento vitamínico a base de sulfato ferroso, 
apresentaram-se compatíveis aos resultados apresentados pelo método de 
referência. Desta forma o aplicativo PhotoMetrix é uma promissora 
ferramenta para o desenvolvimento de novos métodos analíticos, portáteis, 
e acessíveis, que permitam a produção de informação científica de forma 
rápida e em condições adversas. 
 

 Para a análise de nitrito em amostras de água, com o método de referência a 

Standard 4500–NO2
– NITROGEN (NITRITE) (APHA, 2005), Böck (2016): 

No entanto, os resultados na determinação de nitrito em amostras de água 
revelaram problemas de interferências, sendo que em altas concentrações 
ocorrem erros em virtude de imagem refletida, e em baixas concentrações a 
transparência excessiva das soluções em análise parece prejudicar a 
precisão dos resultados. 
 

 Em análise geral, de desempenho do Photometrix®, na determinação de ferro 

em amostras de suplemento vitamínico a base de sulfato ferroso e nitrito em 

amostras de água, em comparativo com seus métodos de referência, Böck (2016), 

conclui: 

[...] de forma geral, as metodologias estudadas apresentaram resultados 
promissores permitindo a distinção e classificação de amostras através da 
análise de componentes principais de imagens, bem como certas limitações 
a quantificação de analitos em amostras através da utilização de um 
aplicativo de celular. 
 

 Fernanda Carla Böck (2016), em sua dissertação conclui a viabilidade da 

utilização do aplicativo Photometrix® para análises colorimétricas de ferro e nitrito, 

mas atenta para o fato que, em concentrações altas dos analitos, as leituras 

apresentam erros consideráveis, como foi caso, da quantificação do nitrito em 

águas. Sendo assim, elevadas concentrações, uma limitação para análise. E atesta, 

o “aplicativo PhotoMetrix é uma promissora ferramenta para o desenvolvimento de 

novos métodos analíticos, portáteis, e acessíveis, que permitam a produção de 

informação científica de forma rápida e em condições adversas”. 

 O aplicativo Photometrix® vem sendo utilizado como um equipamento 

eficiente para análise de águas, para os mais diversos compostos, como no trabalho 

“Avaliação do uso de imagens digitais obtidas por smartphones para determinação 

de amônia total em águas” de Katharina Monteiro Plácido (2017) que comparou o 
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Photometrix PRO® em ambiente de luz controlado, por ela desenvolvido, com os 

métodos de espectrofotômetro e fotômetro e concluiu que: 

Os resultados obtidos a partir dos estudos reportados nesta dissertação 
(sic) permitem concluir que a identificação de amônia total ou amônio em 
águas naturais pode ser realizada de forma simples e eficiente 
empregando-se medidas colorimétricas obtidas de um aplicativo para 
smartphone sem a necessidade de instrumentos sofisticados e sem a 
subjetividade do método comparativo de cores. (Incorreção: A autora usou 
dissertação, em vez de monografia). 
 

 Porém, Plácido reconhece que para as análises mais sensíveis, ou seja, para 

concentrações extremamente pequenas, exigem “modificações no próprio sistema, 

como aumento do caminho óptico deverão ser realizadas”, para dar mais 

sensibilidade a seu ambiente de luz controlada, a qual foi utilizado aplicativo. 

 Luiza Baumann, et al (2019) no trabalho o “Uso do aplicativo PhotoMetrix no 

monitoramento da concentração de flúor em sistemas alternativos de abastecimento 

de água” comparou os dados obtidos pelo aplicativo em suas duas versões a PRO 

(que utiliza a câmera do próprio celular) e UVC (que utiliza câmera USB OTG) com 

métodos tradicionais de determinação de flúor em água potável, e chegou à seguinte 

conclusão: 

A utilização do PhotoMetrix para análise de flúor mostrou-se satisfatória, 
uma vez que conseguiu-se determinar a quantidade de flúor com pouca 
diferença dos métodos tradicionais e baixos índices de erros, demonstrando 
ser uma ferramenta rápida e acessível. 
 

 No artigo de SILVA, et al (2019) a “Avaliação do Uso do Photometrix Como 

Ferramenta de Detecção em Medidas Espectrofotométricas de Lítio em Solução 

Aquosa”. Foi utilizado o aplicativo Photometrix PRO® instalado em um celular 

smartphone equipado com câmera de 12 megapixels (Mp) em conjunto, com um 

suporte confeccionado com materiais de baixo custo, para acoplagem do mesmo, 

em um equipamento de fotometria de emissão com chama, com intuito de utilizar a 

configuração do aplicativo, análise univariada (do Inglês, Univariate Analysis) opção 

múltiplos canais (do Inglês, Multiple channels) para investigar, qual o melhor canal 

para avaliação da linearidade, na faixa de concentração de 1,0 a 100 mg L-1 de íons 

de lítio. Após o ajuste de foco do celular em relação a chama do equipamento, para 

se obter as melhores imagens possíveis, os (as) autores (as) do trabalho concluem 

que: 

[...] Os resultados obtidos neste trabalho mostram a possibilidade de 
utilização da fotometria de emissão com chama e o tratamento de imagens 
digitais como uma nova ferramenta analítica que possibilita uma nova gama 
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de estudos e aplicações analíticas, com real possibilidade de redução de 
custos relacionados à instrumentação analítica. 
[...] O canal mais promissor obtido neste estudo foi o B, com valores de R2 
de 0,996. 
 

 Porém, SILVA, et al (2019) ressaltam que: 
 

Ressalta-se que outros parâmetros de validação ainda necessitam ser 
estudados, como a faixa linear, faixa de trabalho, robustez e estudos de 
recuperação, tendo em vista que um dos objetivos futuros do trabalho é 
quantificar o teor de Lítio em medicamentos ansiolíticos. 
 

 Concluindo o tópico, os (as) alunos (as) possuem smartphones a sua 

disposição, e já que a Lei Estadual nº 18.118/2014-PR do estado Paraná, permite o 

uso pedagógico destes dispositivos em sala, e o aplicativo photometrix® vem se 

apresentando como um sistema simples, rápido e que economiza reagentes, foi 

escolhido para realizar a adaptação da análise colorimétrica de cloro residual livre, 

para sala de aula, incorporando assim a prática docente e aproximando o teórico do 

prático e propiciando uma melhor compreensão do estudo das soluções, com foco 

em seu conteúdo específico as concentrações.  

 
2.5 Photometrix® aplicativo de uso colorimétrico 

 

O aplicativo Photometrix®, foi desenvolvido por um grupo de Pesquisa em 

Quimiometria da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC/RS: Gilson Augusto 

Helfer, Vinícius Silveira Magnus, Adilson Ben da Costa e Marco Flores Ferrão no ano 

de 2015.  

Este aplicativo está disponível gratuitamente no Google Play Store® para 

smartphones Android®, App Store® para Iphone® e Windows phone® e permite a 

aferição das medidas de forma rápida e intuitiva. Duas versões estão disponíveis, a 

Photometrix PRO® que utiliza a câmera do próprio celular para capturar as imagens 

a serem analisadas e a versão Photometrix UVC® que faz uso de câmera externa do 

tipo USB OTG que se conecta ao dispositivo via cabo. Neste trabalho, foi utilizada a 

versão Photometrix UVC® com uma câmera endoscopia do tipo USB OTG. 

O aplicativo em suas duas versões (Photometrix PRO e UVC®) utiliza como 

idioma padrão a língua inglesa, em sua interface principal em ambas as versões 

(Figura 4 (A)), incluem opções de análise univariada (do Inglês, Univariate Analysis), 

análise multivariada (do Inglês, Multivariate Analysis), configuração (do Inglês, 

Settings) e informações sobre o aplicativo (do Inglês, About this app). 
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Na análise univariada (do Inglês, Univariate Analysis) (Figura 4 (B)), utilizada 

neste trabalho, permite ao usuário escolher entre duas opções múltiplos canais (do 

Inglês, Multiple channels) e vetor RGB (do Inglês, Vector RGB), após escolher a 

opção mais adequada a análise pretendida, no caso a opção utilizada foi o de 

múltiplos canais (do Inglês, Multiple channels) temos (Figura 4 (C)) como executar 

as opções de calibração (do Inglês, Calibration), amostragem (do Inglês, Sampling), 

abrir os resultados salvos anteriormente (do Inglês, Saved Results) ou ajuda (do 

Inglês, Help). 

Ao acessar a opção calibração (do Inglês, Calibration), o usuário deve incluir 

o número de padrões (do Inglês, Number of samples), desejados para a construção 

da curva analítica (Figura 4 (D)). Posteriormente, o usuário deve indicar a 

concentração dos padrões a serem medidos, para então realizar a medida 

colorimétrica da solução. 

Finalizadas as medidas individuais de cada padrão, o aplicativo lista os 

resultados para as calibrações lineares obtidas com diferentes parâmetros de 

imagem (RGB, HSV, HSL e HSI). A curva escolhida pode ser enviada por e-mail 

para o usuário. 

Figura 4 - Interface principal do aplicativo (A), Análise Univariada - Opções (B), 
Análise Univariada de Canais (C) e Modo de Calibração do Aplicativo (D). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Concluída a calibração, o usuário pode realizar a medida da concentração na 

amostra a partir de um modelo de calibração previamente selecionado. Neste caso, 



 

 

28 

o usuário deve acessar a função Sampling (amostragem) e aferir a medida de forma 

semelhante à realizada com os padrões.  

 No caso de dúvidas, ou desejar-se realizar outros tipos de análises com o 

aplicativo, pode-se acessar o manual denominado: “Bem-vindo ao PhotoMetrix: Um 

aplicativo para análise colorimétrica em dispositivos móveis”. Disponível no sítio 

eletrônico: http://www.photometrix.com.br/photometrix.pdf. Para dirimir qualquer 

dúvida pertinente a operação do aplicativo, utilizando outras configurações de 

análise. 

 

2.6 Emprego de smartphones e photometrix® no ensino de química  

 

 A utilização do aplicativo photometrix®, em suas duas versões (PRO e UVC), 

em conjunto com smartphones ou outros dispositivos portáteis, no processo de 

ensino e aprendizagem de química, está se popularizando. 

 Trabalhos como, “Uso de Smartphone Como Complementação do Ensino em 

Química” (NORA et al., 2018), descreve a utilização do aplicativo Photometrix PRO®, 

em uma aula experimental de Química Analítica, ou seja, uma tentativa de 

incorporação/estudo do aplicativo a nível acadêmico, tendo como, um dos objetivos, 

estabelecer um comparativo entre a técnica convencional de espectrofotometria de 

absorção molecular, com as análises do aplicativo Photometrix PRO® instalados em 

smartphones. Na determinação do teor de permanganato de potássio em 

comprimidos. Desta forma, relacionar os resultados obtidos por ambos os 

métodos/equipamentos, sendo possível, observar a exatidão de 100,9%. A 

abordagem apresentada no trabalho, busca a: 

[...]complementação do estudo em sala de aula pela utilização na prática do 
smartphone, auxiliando ainda mais no processo de aprendizagem do aluno 
em conceitos de química experimental e instrumental. 
 

 Sendo assim, a atividade descrita no trabalho de NORA et al. (2018), de 

forma simples, visa a aprendizagem efetiva, pelo confrontamento de diferentes 

equipamentos de análise, que se baseiam na mesma técnica, a colorimetria. Com 

intuito da complementação do estudo, pela a multiplicidades dos meios, podendo 

auxiliar na aprendizagem dos “conceitos de química experimental e instrumental”. 

 Outro exemplo, da utilização do photometrix® na educação é o artigo: “Uso do 

Aplicativo Photometrix® Para Determinação de Fosfato em Fertilizantes: Um Recurso 

http://www.photometrix.com.br/photometrix.pdf
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Didático Para o Ensino de Química Analítica” (SOUZA, et al., 2019), onde os (as) 

pesquisadores (as) descrevem uma atividade de análise de fosfato em fertilizantes, 

executada com os alunos da disciplina de Química Analítica do curso de Engenharia 

Florestal e Agronomia do primeiro semestre de 2019 da Universidade Federal de 

Santa Maria. No referido trabalho, o aplicativo PhotoMetrix PRO®, entra em pauta 

por ser um programa analítico, que pode ser instalado em um smartphone, ou seja, 

está ao alcance de todos os acadêmicos, e pode ser facilmente operado em 

qualquer espaço. 

 Em relação, a utilização do smartphone, os autores do trabalho constatam 

que: 

 

[...] smartphone, podem ser um caminho alternativo para as determinações 

analíticas, principalmente no que tange o processo de ensino e 

aprendizagem. Tal proposta possibilita a utilização de um método simples, 

de baixo custo, com precisão e exatidão adequados, sendo alternativa 

viável, considerando que muitas vezes se tem a limitação do alto custo dos 

equipamentos. 

 

 No que diz, respeito a aprendizagem dos acadêmicos e a avaliação da 

atividade por parte dos próprios, atestam que: 

 

As análises permitiram novas abordagens e a utilização do smartphone 

como um instrumento analítico, assim como a contextualização do tópico 

abordado a partir da quantificação do fósforo, com potencial de despertar o 

interesse pelo estudo de química, melhorando assim a aprendizagem.  

A avaliação dos alunos a partir do procedimento experimental foi muito 

positiva, principalmente pelo fato de usarem seus próprios telefones 

celulares na aquisição e tratamento de dados. 

 

 No trabalho de SOUZA et al. (2019), verifica-se a tentativa de uma 

“aprendizagem significativa a partir de assuntos e situações relacionadas a realidade 

dos acadêmicos do curso de Engenharia Florestal e Agronomia”, que em sua 

maioria provenientes do meio rural, sendo trabalhado um método de baixo custo de 

análise de fosfato em fertilizantes, mais um exemplo educacional do aplicativo 

photometrix®. 
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 Júlio César Alves Ferreira (2019), em sua dissertação, “Determinação 

Colorimétrica de Fe2+ em Fármacos Empregando um Smartphone Como Instrumento 

Analítico”. Propõe uma atividade prática contextualizada, voltada para alunos do 

Ensino Médio, que consiste na determinação do íon ferro (Fe2+) em fármacos, onde 

o princípio ativo é o sulfato ferroso, comumente utilizado para tratamento de anemia. 

 Em seu trabalho FERREIRA, (2019) desenvolve uma “Proposta de uma aula 

prática contextualizada”, para utilização de smartphones com aplicativo Photometrix 

PRO®, em um Ambiente de Luz Controlada, a qual o autor denomina de “caixa de 

aquisição de imagens” por ele desenvolvida. E confronta os dados obtidos pelo 

aplicativo, em análise univariada de múltiplos canais, com o método 

espectrofotométrico (aparelho digital COLEMAN 35-D), utilizado como método de 

referência, com finalidade de validar a “Proposta de uma aula prática 

contextualizada”. 

 Sobre os procedimentos de identificação do íon ferro (Fe2+) e da análise 

colorimétrica, FERREIRA, (2019), conclui que: 

 

[...] O método proposto foi aplicado na quantificação de Fe2+ em três 
amostras de fármacos sulfato ferroso [...] empregando também o método 
espectrofotométrico como método de referência. Foram realizados cálculos 
estatísticos e não foi observado diferenças significativas entre os métodos. 
 

 Em relação aplicação em sala/laboratório de sua “Proposta de uma aula 

prática contextualizada: determinação colorimétrica de Fe2+ em fármacos 

empregando um smartphone como instrumento analítico”. FERREIRA, (2019). 

Ressalta que: 

 

Devemos ressaltar que através desse trabalho não podemos garantir a real 
efetividade na aprendizagem. Estamos com ele propondo uma aula 
experimental contextualizada com o uso do smartphone visto que o método 
estudado é eficaz, de baixo custo, gasta pouco regente gerando poucos 
resíduos além de não necessitar de profissional capacitado, o que facilita 
sua aplicação na educação básica. 

 

 Portanto, FERREIRA, (2019) conclui que o aplicativo Photometrix PRO® foi 

capaz de quantificar a concentração de íon Fe2+ em fármacos, a base de sulfato 

ferroso, sem diferenças significativas do método de referência. Porém, o trabalho 

não pode garantir a real efetividade na aprendizagem dos alunos, pois a “Proposta 

de uma aula prática contextualizada: determinação colorimétrica de Fe2+ em 

fármacos empregando um smartphone como instrumento analítico” não foi aplicada, 
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se faz necessário a efetivação da proposta, para verificação da efetiva 

aprendizagem. 

 A utilização do aplicativo PhotoMetrix® em suas duas versões, no ensino de 

química vem se popularizando, e se trata de um aplicativo novo criado no ano de 

2015. Por tanto, a cada ano será possível observar o aumento de trabalhos que 

relatem a sua utilização na química. Por ser, de fácil manuseio e de baixo custo. 

 

2.7 Caracterização da unidade escolar e da turma 

 

O Colégio Estadual Tiradentes – Ensino Fundamental e Médio é situado à 

Avenida Vitória, 4473 – Bairros: Guarani I, II, III (Conjunto Guarani), Zona 05, CEP 

87.504-180 no município de Umuarama-PR, sítio eletrônico 

http://www.umrtiradentes.seed.pr.gov.br. 

Conforme o Projeto Político Pedagógico – PPP do estabelecimento, a 

instituição foi fundado no ano de mil novecentos e setenta e sete (1977) através do 

Decreto nº 2993 de 01 de março de 1977 e do Parecer 93/77 do Departamento de 1º 

grau, homologado pela Resolução nº 38/77 e satisfeitos os requisitos contidos na 

Deliberação nº 26/72 – 40/75 e Parecer nº 157/75 do Conselho Estadual de 

Educação com a denominação de “Escola Estadual Tiradentes - Ensino 

Fundamental”, situada na Rua Afonso Pena, nº 3605, Praça Anchieta do Município e 

Núcleo Regional de Educação de Umuarama. Pela Portaria 602/78 de 22/02/78, 

ficou autorizada a implantação gradativa de 5ª a 8ª séries do Ensino de 1º Grau. 

Posteriormente através da Resolução nº 988/04 em 24 de março de 2004, foi criado 

e autorizado o funcionamento do Colégio Estadual Tiradentes - Ensino Fundamental 

e Médio – Sub-Sede, com oferta do Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) e Ensino 

Médio, e a unidade escolar foi transferida para a Av. Vitória 4473, e passando a 

denominar-se “Colégio Estadual Tiradentes-Ensino Fundamental e Médio”. Em 17 

de junho de 2005, a Resolução de nº 1561/05, autorizou o funcionamento de Sala de 

Recursos/Ensino Fundamental (5ª a 8ª série), área de Deficiência Mental e 

Distúrbios de Aprendizagem. 

Na figura 5, a seguir, tem-se a localização via satélite do atual Colégio 

Estadual Tiradentes Ensino Fundamental Médio (C.E – Tiradentes – E.F.M) na Av. 

Vitória 4473 e a Escola Municipal Paulo Freire, no local de sua antiga estrutura 

predial, na Rua Afonso Pena, nº 3605. 
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Figura 5 - Localização via satélite do atual, C.E – Tiradentes – E.F.M e Escola 
Municipal Paulo Freire. 

 

Fonte: https://www.google.com/maps/@-23.7485215,-
53.31713,383m/data=!3m1!1e3. 

Marcações, autoria própria. 
 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP dados do ano de 2015 (o último divulgado), o alunado do Colégio 

Estadual Tiradentes Ensino Fundamental e Médio é classificado como “grupo 4”, no 

Indicador de Nível Socioeconômico – INSE (que vai de 1 a 6) este indicador permite 

contextualizar o desempenho das escolas nas avaliações e exames realizados pelo 

Instituto (INEP). As bases para a construção do INSE foram os micros dados dos 

questionários contextuais dos participantes do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). E segundo o mesmo 

instituto, o colégio possui nota “5,0” (que vai de 0 a 10) no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB do ano de 2017 (o último divulgado). 

Segundo a organização “Todos pela Educação” o IDEB é calculado a partir de dois 

dados: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos 

exames aplicados pelo Inep. As taxas de aprovação são obtidas a partir do Censo 

Escolar, realizado anualmente. As médias de desempenho utilizadas são as da 

antiga Prova Brasil (que atualmente é denominada Saeb) para escolas e municípios, 

https://www.google.com/maps/@-23.7485215,-53.31713,383m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@-23.7485215,-53.31713,383m/data=!3m1!1e3
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e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, 

realizados a cada dois anos. 

O que vale salientar, é que os indicadores educacionais (IDEB, INSE e demais) 

atribuem valor estatístico à qualidade do ensino, atendo-se não somente ao 

desempenho dos (as) alunos (as), mas também ao contexto econômico e social em 

que as escolas estão inseridas. Eles são úteis principalmente para o monitoramento 

dos sistemas educacionais, considerando o acesso, a permanência e a 

aprendizagem de todos (as) os (as) alunos (as). Dessa forma, contribuem para a 

criação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação e 

dos serviços oferecidos\ à sociedade pela escola. 

 Analisando, apenas estes dois indicadores (IDEB e INSE) o colégio está 

dentro da meta do IDEB planejada pelo INEP para o ano de 2017 no ensino 

fundamental (5,0) sendo que a meta para o referido ano era “4,4”. No ensino médio 

o IDEB observado foi “3,7” e não possui meta para o referido ano, pois a aplicação 

da prova SAEB no ensino médio passa a abranger a totalidade das mesmas a partir 

do ano de 2017, a todas as instituições com um número mínimo de dez alunos 

matriculados na série, anteriormente as instituições que ofertavam ensino médio 

eram sorteadas, por regiões do país. A partir da inserção do ensino médio no ano de 

2017, o INEP estabeleceu metas para a modalidade de ensino, sendo que para o 

ano de 2019 a meta é “3,9”. Sobre o INSE, o INEP não estabelece metas, pois leva 

em consideração a questão socioeconômica e formativa (grau de instrução) da 

família dos discentes, no ano de 2015 o colégio foi classificado como “grupo 4”, ou 

seja, apresenta um nível considerado acima da média, pois os grupos obedecem 

uma escala que vai de 1 a 6, sendo considerado, o ideal o grupo 6. Por tanto, 

observa-se um certo contraste, com relação ao “senso comum”, pois a escola se 

localiza em uma periferia da cidade, e muitos acreditam que as periferias possuem 

índices inferiores as áreas mais centrais da cidade, algo que muitas vezes não se 

confirma, a partir das analise dos indicadores. Que pode ser confrontado com os 

dados do INEP, disponível para consulta pública no sítio eletrônico 

<http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais>. 

Com relação a turma do segundo “A” matutino, objeto da aplicação da atividade, 

convêm a caracterização da mesma, ela possui na listagem geral 34 (trinta e quatro) 

matriculas totais, sendo que, possui quatro remanejamentos para o segundo ano “C” 

no período noturno, totalizando então, 30 (trinta) discentes na classe, destes 13 
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(treze) são do gênero masculino e 17 (dezessete) do gênero feminino, com idades 

variando de 15 (quinze) a 18 (dezoito) anos. No quadro 01 abaixo, a distribuição dos 

alunos por idade e gênero: 

No quadro 1, abaixo, está relacionada a distribuição dos alunos por idade e 

gênero. 

Quadro 1 - Distribuição dos Discentes por Idade e Gênero. 

Gênero 

Masculino Feminino 

Idade Quantidade Idade Quantidade 

15 anos 4 15 anos 4 

16 anos 6 16 anos 9 

17 anos 2 17 anos 4 

18 anos 1 18 anos 1 

Subtotal 13 Subtotal 17 

Total 30 

Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando o quadro acima, verifica-se algumas distorções idade/série, pois a 

idade correta para série (ano) é de 16 (dezesseis) anos completos até o final do ano 

civil, conforme o MEC. Então temos, 2 (dois) alunos e 4 (quatro) alunas com 17 

(dezessete) anos e 1 (um) aluno e 1 (uma) aluna com 18 (dezoito) anos, ou seja, as 

idades não condizem com a seriação (ano), isso se explica, por reprovas em anos 

anteriores e matriculas tardias no ensino fundamental (series iniciais), que acabaram 

de gerar essas distorções. Os (as) demais alunos (as) com 15 (quinze) anos, 

completarão dezesseis anos até o final do ano de 2019, dos (as) alunos (as) com 16 

(dezesseis) anos apenas um aluno completará 17 (dezessete) até o final do referido 

ano, aumentando a distorção idade série da turma. Concluindo a análise da 

distorção idade/série, temos ao todo, 8 (oito) distorções idade/série até a presente 

data (29/09/19), e uma que se efetivara até o final do ano civil de 2019. Portanto, 

considerando na soma, o último aluno a entrar em distorção, totaliza-se 9 (nove) 

alunos (as), ou seja, 30 % (trinta por cento) da classe. Destes 30% quando levarmos 
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em conta o gênero temos, 13,3% (treze virgula três por cento) do gênero masculino 

e 16,6% (dezesseis virgula seis por cento) do gênero feminino. 

 A classe é composta por discentes dos bairros vizinhos a instituição, nenhum 

deles é usuário de ônibus escolar, pois a escola, não faz parte do Programa 

Estadual do Transporte Escolar – PETE, desta forma, cada qual é responsável por 

ter acesso a mesma. 

 O Colégio Tiradentes Ensino Fundamental e Médio, se encontra localizado na 

periferia do município de Umuarama, porem apresenta o IDEB e o INSE, 

equivalente/superior as de escolas de centro do mesmo município ou vizinhos, indo 

contra o “senso comum” e a turma do segundo ano “A” objeto da aplicação da 

atividade, é bem heterogênea, apresentando trinta por cento de distorção idade/série 

e discentes provenientes dos mais diversos bairros, circunvizinhos a instituição a 

qual pertence o seu georreferenciamento. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste tópico será apresentado, as atividades executadas via aplicativo de 

mensagens, a forma de organização dos alunos em grupos, os materiais e os 

procedimentos de montagem do Ambiente de Luz Controlada a preparação das 

soluções padrões e a construção da curva de calibração no aplicativo Photometrix 

UVC®. 

 Os materiais e os procedimentos de montagem do Ambiente de Luz 

Controlada (ALC) está descrita em forma de apêndice no final dessa obra. 

 

3.1 Atividade de sondagem e estudo extrassala 

 

Como um dos objetivos do trabalho é potencializar a utilização de 

smartphones nas aulas de química, incorporando-o a práxis docente. Além da 

atividade de determinação de cloro residual livre em água potável, através da 

análise colorimétrica do aplicativo Photometrix UVC® no ambiente de luz controlada, 

via smartphone, outros recursos foram utilizados, como o aplicativo WhatsApp® 

(Versão 2.19.134). A turma do “segundo A” do ano letivo de 2019, possuía um grupo 

no aplicativo de mensagens (WhatsApp®) constituído desde o início do ano letivo, 

logo após finalizado o processo de escolha do líder de classe conduzido pela equipe 
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pedagógica da instituição, em que a administradora do grupo é a líder de classe. 

Esse grupo, foi utilizado para executar três atividades, que foi encaminhada para a 

líder classe, para que a mesma a repasse ao grupo. As atividades foram 

encaminhadas em uma única mensagem no dia 05 (cinco) de setembro, e as 

orientações de como proceder foram realizadas em sala. As atividades e seus 

conteúdos, serão descritas a seguir: 

 

3.2 Atividade 1 – Questionário 

 

A primeira atividade constituía em um formulário online, gerado no e-mail 

@escola, de propriedade da empresa Google®, a qual a Secretária de Estado de 

Educação e do Esporte do Governo do Estado Paraná – SEED/PR, possui convênio, 

que permite que todos os docentes da rede estadual de educação, possuam uma 

conta e acesso a diversas ferramentas online, vinculadas a mesma. O acesso do 

questionário, era realizado via link, no corpo da mensagem encaminhada via 

aplicativo de mensagem. Que deveria ser respondido sem consulta. O objetivo 

desde questionário era, realizar uma sondagem, sobre conteúdos básicos, sobre a 

água potável, soluções, meios de preferência em responder o questionário, tipo de 

conexão utilizada, dentre outros. As perguntas do questionário e alternativas estão 

descritas abaixo: 

 

01) Você está respondendo este questionário utilizando qual dispositivo 

eletrônico? 

a) ( ) celular 

b) ( ) tablet 

c) ( ) computador (desktop) 

d) ( ) computador (notebook) 

e) ( ) outro dispositivo 

 

02) O dispositivo que você está utilizando para responder este questionário 

pertence a: 

a) ( ) sou o (a) proprietário (a) (dono (a)) do aparelho 

b) ( ) emprestado do meus pais/responsáveis 

c) ( ) emprestado do (a) meu (minha) irmão (ã) 
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d) ( ) emprestado de um (a) colega 

e) ( ) outra pessoa 

 

03) Você está respondendo este questionário em qual local? 

a) ( ) em casa 

b) ( ) na escola 

c) ( ) no (a) vizinho (a) 

d) ( ) trabalho/estágio 

e) ( ) outro local 

 

04) O seu aparelho está utilizando qual tipo de conexão para responder este 

questionário? 

a) ( ) dados moveis 

b) ( ) conexão roteada de outro celular 

c) ( ) conexão via cabo 

d) ( ) wi-fi (de casa, trabalho, etc) 

e) ( ) outro mecanismo de conexão 

 

05) Qual das alternativas abaixo define corretamente o termo “água potável”? 

a) ( ) toda e qualquer água que se encontra em um pote. 

b) ( ) líquido incolor (sem cor), inodoro (sem cheiro) e insípido (sem sabor), 

composto majoritariamente por moléculas de H2O, própria para ser bebida, 

preparar alimentos, ser utilizada na higiene pessoal, etc. Ou seja, aquela que 

pode ser consumida e utilizada sem representar riscos à saúde. 

c) ( ) qualquer água presente no planeta, pois é tudo água. 

d) ( ) somente a água que vem engarrafada pode ser considerada água 

potável. 

e) ( ) não sei a resposta. 

 

06) A água consumida em sua casa, ou seja, aquela que chega em sua torneira é 

proveniente de: 

a) ( ) poço artesiano 

b) ( ) poço de sarilho 

c) ( ) fonte de água (mina da água) 
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d) ( ) rede de distribuição da SANEPAR 

e) ( ) outra fonte 

 

07) A água potável, ou seja, aquela que pode ser consumida e utilizada sem 

representar riscos à saúde, pode ser oriunda de uma fonte natural, desde que não 

haja nenhum tipo de contaminação em sua nascente ou percurso? 

a) ( ) sim 

b) ( ) não 

 

08) Na zona urbana do município de Umuarama a água consumida é captada do 

rio Piava e tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) da Sanepar, com 

finalidade de reduzir a concentração de poluentes até o ponto em que não 

representem riscos para a saúde pública, esta afirmativa está correta: 

a) ( ) sim 

b) ( ) não 

 

09) Soluções verdadeiras, ou simplesmente, soluções, são sistemas homogêneos 

formados pela mistura de duas ou mais substâncias. Obedecendo esta definição, 

podemos dizer que a água que sai da torneira da sua casa é uma solução? 

Observação: Considere a água já sem as bolhas de ar, comuns de se 

formarem no líquido ao abrir a torneira. 

a) ( ) sim 

b) ( ) não 

 

10) “Água doce” é o termo geográfico utilizado para designar: 

a) ( ) água que foi adicionada açúcar 

b) ( ) água com mel de abelhas 

c) ( ) água encontrada nos rios, lagos e na maioria dos lençóis 

subterrâneos, com baixa quantidade de minerais e salinidade próxima de 

zero, proveniente de um processo de precipitação (chuva, granizo, neve) 

ou do degelo de geleiras; difere-se da água do mar que é salgada. 

d) ( ) água encontrada nos mares e oceanos 

e) ( ) não sei a resposta 
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11) (ENEM – 2003) A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos 

mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a 

quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente 

reduzida. 

Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas 

interferem no ciclo da água, alterando: 

a) ( ) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no 

planeta. 

b) ( ) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das 

populações. 

c) ( ) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre. 

d) ( ) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e 

lagos. 

e) ( ) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no 

Planeta. 

 

12) (ENEM-2002) Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 

2025, “duas de cada três pessoas viverão situações de carência de água, caso não 

haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. ” Uma alternativa adequada 

e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria:  

a) ( ) desenvolver processos de reutilização da água. 

b) ( ) explorar leitos de água subterrânea. 

c) ( ) ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios. 

d) ( ) captar águas pluviais. 

e) ( ) importar água doce de outros estados. 

 

13) (ENEM – 2003) Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, 

uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por: 

a) ( ) reduzida área de solos agricultáveis. 

b) ( ) ausência de reservas de águas subterrâneas. 

c) ( ) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. 

d) ( ) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. 

e) ( ) degradação dos mananciais e desperdício no consumo. 
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14) A qualidade e quantidade da “água doce”, ou seja, aquela encontrada nos 

rios, lagos e na maioria dos lençóis subterrâneos, com baixa quantidade de minerais 

e salinidade próxima de zero, proveniente de um processo de precipitação (chuva, 

granizo, neve) ou do degelo de geleiras, podem ser alteradas pela ação humana?  

a) ( ) sim 

b) ( ) não 

 

Vale salientar, que “Atividade 1 – Questionário” ao concluir-se o seu 

preenchimento, o formulário repassa ao (a) aluno (a), um feedback das perguntas 

respondidas erroneamente, referente aos conteúdos curriculares, as perguntas 

referentes as preferências pessoais, não possuem feedback, pois todas, são 

consideradas corretas. As respostas do questionário, serão retomadas no tópico de 

Discussão e Conclusões. Posteriormente, será abordado a “Atividade 2 – Vídeos e 

leituras”. 

 

 

3.3 Atividade 2 – Vídeos e leituras 

 

Após a conclusão da “Atividade 1 – Questionário” os alunos devem prosseguir 

até a “Atividade 2 – Vídeos e leituras”, está atividade, tem um intuito, de ser um 

estudo orientado, extra sala de aula, pois conta com uma lista de links, contendo 

textos e vídeos, sobre a água potável, desde o tratamento aos padrões de qualidade 

segundo a Legislação Brasileira. A atividade 2, serve como base para se executar a 

“Atividade 3 – Questionário”. A seguir, a transcrição dos títulos dos vídeos e leituras 

sugeridas. 

 

Vídeos: 

Tratamento de Água – Brasil Escola. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=wgRk9mtJb4c>. Acesso em 31 de ago de 2019. 

 

Tratamento de água – estação de tratamento de água – Guilherme Vargas. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=YKIiDy4hgKc>. Acesso em 31 

de agosto de 2019. 
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Como é feito o TRATAMENTO DE ÁGUA. Manual do mundo. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=cWBSF0VyiMI&t=300s>. Acesso em 31 de ago 

de 2019. 

 

O Tratamento da Água – 3D – SANEPAR. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=0_UPiXNF6BI>. Acesso em 31 de ago de 2019.  

 

Leituras: 

Água potável – Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua-

potavel.htm>. Acesso em 31 de ago de 2019. 

 

Decantação – Disponível em: 

<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/decantacao.htm>. Acesso em 31 de 

ago de 2019. 

 

Floculação – Disponível em: < 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/floculacao.htm>. Acesso em 31 de 

ago de 2019. 

 

Flotação – um processo de separação de misturas: Disponível em: < 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/flotacaoum-processo-separacao-

misturas.htm>. Acesso em 31 de ago de 2019. 

 

Adição de cloro na água – Disponível em: < 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/adicao-cloro-na-agua.htm>. Acesso 

em 31 de ago de 2019. 

 

PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 – Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html>. 

Acesso em 31 de ago de 2019. 

 Após a conclusão, da “Atividade 2 – Vídeos e leituras”, o aluno prossegue 

para “Atividade 3 – Questionário”, que será abordada a seguir. 
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3.4 Atividade 3 – Questionário 

 

A Atividade 3, possui uma série de questionamentos vinculados aos vídeos e 

leituras sugeridas na “Atividade 2 – Vídeos e leituras”, e seu funcionamento é 

idêntico a “Atividade 1 – Questionário”, ao final o formulário (questionário) repassa 

ao (a) aluno (a), um feedback das perguntas respondidas erroneamente, referente 

aos conteúdos abordados, a diferença deste questionário, é que não são realizadas 

perguntas referentes, as preferências pessoais em responde-lo. As perguntas do 

questionário e alternativas estão descritas abaixo: 

 

01) (Brasil Escola – UOL) Associe as etapas do processo utilizado nas ETA’s 

(Estações de tratamento de água) com o procedimento característico. 

1- Filtração 

2- Floculação 

3- Decantação 

4- Filtros de carbono 

5- Desinfecção 

( ) adição de cloro para eliminar os germes nocivos à saúde. 

( ) a água é filtrada para a retirada de partículas grandes de sujeira. 

( ) a água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem no 

fundo. 

( ) sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) é adicionado para que as partículas de 

sujeira se juntem, formando pequenos coágulos. 

( ) A água passa pelos filtros formados por camadas de areia, carbono e 

turfa. 

 

02) (UFSC – 2010) A água potável proveniente de estações de tratamento resulta 

de um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água 

para que esta fique em condições adequadas para o consumo. Esta separação é 

necessária uma vez que a água de rios ou lagoas apresenta muitos resíduos 

sólidos, por isso tem que passar por uma série de etapas para que esses resíduos 

sejam removidos. Neste processo de tratamento a água fica livre também de 

qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças. 
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Em uma ETA (estação de tratamento de água) típica, a água passa pelas 

seguintes etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, 

fluoretação e correção de pH. 

Assinale a (s) proposição (ões) correta (s). 

01) ( ) Fluoretação: é quando se adiciona flúor na água, cuja finalidade é 

prevenir a formação de cárie dentária em crianças. 

02) ( ) Floculação: ocorre em tanques de concreto, logo após a coagulação. 

Com a água em movimento, as partículas sólidas se aglutinam em flocos 

maiores. 

04) ( ) Decantação: nesta etapa, que é posterior à coagulação e à 

floculação, por ação da gravidade, os flocos com as impurezas e partículas 

ficam depositados no fundo de outros tanques, separando-se da água. A 

etapa da decantação pode ser considerada um fenômeno físico. 

08) ( ) Filtração: é a etapa em que a água passa por filtros formados por 

carvão, areia e pedras de diversos tamanhos. Nesta etapa, as impurezas de 

tamanho pequeno ficam retidas no filtro. A etapa da filtração pode ser 

considerada como um fenômeno químico. 

16) ( ) Coagulação: é a etapa em que a água, na sua forma bruta, entra na 

ETA. Ela recebe, nos tanques, uma determinada quantidade de cloreto de 

sódio. Esta substância serve para aglomerar partículas sólidas que se 

encontram na água como, por exemplo, a argila. 

32) ( ) Desinfecção: é a etapa em que cloro ou ozônio é aplicado na água 

para eliminar micro-organismos causadores de doenças. 

64) ( ) Correção de pH: esse procedimento serve para corrigir o pH da 

água e preservar a rede de encanamentos de distribuição. Se a água está 

básica, é aplicada certa quantidade de cal hidratada ou de carbonato de 

sódio. 

 

03) (ENEM–2011) Belém é cercada por 39 ilhas, e suas populações convivem 

com ameaças de doenças. O motivo, apontado por especialistas, é a poluição da 

água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente 

nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a 

população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a 

alternativa é consumir a do rio. 
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O Liberal. 8 jul. 2008. Disponível em: http://www.oliberal.com.br. 

 O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar 

os problemas de saúde causados por microrganismos a essas populações 

ribeirinhas é a: 

a) ( ) filtração 

b) ( ) cloração 

c) ( ) coagulação 

d) ( ) fluoretação 

e) ( ) decantação 

 

04) (CEPS–UFPA–2018–Modificada) Por meio da Portaria nº 2.914/2011, de 12 

de dezembro de 2011, foram definidos os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. Sobre o assunto, considere as afirmativas seguintes. 

I. Água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, 

preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, dependentemente 

da sua origem. 

II. Água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido na 

Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e que ofereça riscos à saúde. 

III. Água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou 

combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade. 

IV. Sistema de abastecimento de água para consumo humano: instalação 

composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a 

zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao 

fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição. 

Estão corretas as afirmativas 

a) ( ) I, II, III e IV. 

b) ( ) II e III, somente. 

c) ( ) I, II e III, somente. 

d) ( ) II, III e IV, somente. 

e) ( ) III e IV, somente. 

 

05) (IBFC - 2017) A portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério 

da Saúde e as boas práticas na área de saneamento determinam a obrigatoriedade 
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de se manter em qualquer ponto na rede de distribuição a concentração de 

determinados compostos. A seguir, são descritos alguns desses compostos. 

I. A concentração mínima de cloro residual livre deve ser de 0,2 mg/l. 

II. Recomenda-se que o teor máximo seja de 0,8 mg/l de cloro residual livre 

em qualquer ponto do sistema de abastecimento. 

III. Os principais produtos utilizados no tratamento são: hipoclorito de cálcio, 

cal clorada, hipoclorito de sódio e cloro gasoso. 

Das afirmativas apresentadas, estão corretas: 

a) ( ) apenas I e III 

b) ( ) apenas I e II 

c) ( ) apenas II e III 

d) ( ) I, II e III 

 

06) (FCC - 2016) A legislação federal vigente sobre os procedimentos de controle 

e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade é: 

a) ( ) Portaria nº 518/2004 − Ministério da Saúde. 

b) ( ) Portaria nº 2.914/2011 − Ministério da Saúde. 

c) ( ) Resolução CONAMA nº 357/2005. 

d) ( ) Lei Federal nº 6.938/1981. 

e) ( ) E Lei Federal nº 9.433/1997. 

 

07) Sobre a portaria N° 2.914, marque a alternativa CERTA. 

a) Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional 

de Recursos Hídricos. 

b) Configura Infrações à legislação sanitária federal e estabelece as sanções 

respectivas. 

c) Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

d) Dispõe sobre a criação de Unidades de Conservação em todo o território 

nacional. 

e) Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 
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08) A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que trata de padrões de 

potabilidade, recomenda que o teor máximo de cloro residual livre, em qualquer 

ponto do sistema de abastecimento de água, é  

a) 2,0 mg L–1. 

b) 3,0 mg L–1. 

c) 0,2 mg L–1. 

d) 0,5 mg L–1. 

 

As respostas da “Atividade 3 – Questionário” serão retomadas no tópico de 

Discussão e Conclusões. Nos subtítulos a seguir, será abordado organização dos 

grupos, montagem do ambiente de luz controlada, preparação dos padrões para 

construção da curva de calibração, preparo das amostras, materiais necessários, ou 

seja, toda parte prática para execução da análise colorimétrica utilizando o aplicativo 

Photometrix UVC® e o ambiente de luz controlada. 

 

3.5 Organização dos grupos 

 
Os (As) alunos (as) foram divididos em 5 (cinco) grupos, de seis integrantes 

cada, a formação dos mesmos, ficou a critério dos discentes, sendo assim, 

observou-se que a constituição dos grupos, levaram em consideração o círculo de 

amizade, coleguismo e afinidade, entre os pares. Após a constituição, os grupos 

receberam a denominação de A, B, C, D, E. 

Cada grupo, foi responsável pela montagem do ambiente de luz controlada, 

por baixar o aplicativo photometrix UVC® nos celulares, construir a curva de 

calibração e por trazer uma amostra de água para ser analisada. Por garantia, 

recomendou-se que todos os integrantes possuíssem o aplicativo instalado no 

smartphone. 

Os materiais e procedimentos para confecção do Ambiente de Luz Controlado 

(ALC), está descrito na forma de apêndice, ao final deste trabalho. 

 

3.6 Preparação dos padrões e curva de calibração 

 

 Para realização das leituras com o aplicativo, se faz necessário, a construção 

de uma curva de calibração, com amostras de valores conhecidas. Portanto, foram 
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preparados três padrões de cloro livre, de concentração 0,15 mg L–1, 0,50 mg L–1 e 

1,50 mg L–1. A partir, de uma solução concentrada com cloro residual livre a 8,6 mg 

L–1. As referidas foram preparadas dentro de tubos de centrifuga, por meio de 

diluições, conforme descrito abaixo: 

 Solução de 0,15 mg L–1 de cloro residual livre: 

Na preparação da solução de concentração 0,15 mg L–1, se faz necessário, 

descobrir a quantidade da solução concentrada a ser utilizada na diluição, para 

obtenção, de um padrão de volume 10 mL. Matematicamente, obtemos a quantidade 

exata da solução concentrada (alíquota), realizando um simples cálculo, observe: 

Alíquota = (10 mL) / ((8,6 mg L–1) / (0,15 mg L–1)) 

Onde: 

10 mL é o volume final, ou seja, da solução diluída; 

8,6 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre, da solução concentrada; 

0,15 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre pretendida, ou seja, a diluída. 

Realizando o cálculo acima, temos: 

Alíquota = 0,174 mL 

Com o auxílio de uma micropipeta, uma alíquota de 0,174 mL da solução 

concentrada foi retirada e adicionada no tubo de centrifuga, e posteriormente diluída 

com água destilada até o volume de 10 mL. 

 Solução de 0,50 mg L–1 de cloro residual livre: 

No preparo da solução de concentração 0,50 mg L–1, seguiu-se, os passos 

descritos anteriormente. Matematicamente, obtemos a quantidade exata da solução 

concentrada (alíquota), realizando o cálculo, observe: 

Alíquota = (10 mL) / ((8,6 mg L–1) / (0,50 mg L–1)) 

Onde: 

10 mL é o volume final, ou seja, da solução diluída; 

8,6 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre, da solução concentrada; 

0,50 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre pretendida, ou seja, a diluída. 

Operacionalizando o cálculo acima, tem-se: 

Alíquota = 0,581 mL 

Utilizando uma micropipeta, uma alíquota de 0,581 mL da solução 

concentrada foi retirada e adicionada no tubo de centrifuga, e posteriormente 

diluída com água destilada até o volume de 10 mL. 

 Solução de 1,50 mg L–1 de cloro residual livre: 
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O preparo da solução de concentração 1,50 mg L–1, seguiu-se, os passos 

anteriormente descritos. Obtemos a quantidade exata, da solução concentrada 

(alíquota), realizando o cálculo, observe: 

Alíquota = (10 mL) / ((8,6 mg L–1) / (1,50 mg L–1)) 

Onde: 

10 mL é o volume final, ou seja, da solução diluída; 

8,6 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre, da solução concentrada; 

1,50 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre pretendida, ou seja, a diluída. 

Executando o cálculo acima, temos: 

Alíquota = 1,744 mL 

Com o auxílio de uma micropipeta, uma alíquota de 1,744 mL da solução 

concentrada foi retirada e adicionada no tubo de centrifuga, e posteriormente diluída 

com água destilada até o volume de 10 mL. 

Após o preparo das soluções padrões, cada grupo, iniciou o procedimento de 

construção da curva de calibração. Com o auxílio de uma pipeta automática e de 

três ponteiras, retirou uma alíquota de 1 ml das soluções de 0,15 mg L–1, 0,50 mg L–1 

e 1,50 mg L–1 de cloro livre e as adicionou, nos eppendorf previamente marcados 

com as concentrações citadas. Após, esse procedimento, os smartphones com o 

aplicativo Photometrix UVC®, foram conectados, as câmeras endoscópicas tipo OTG 

e essas introduzidas, no ALC em local apropriado, e o mesmo, foi conectado a fonte 

de alimentação e essa a tomada. O Dimmer (controle de intensidade de luz) e a 

câmera endoscópica devem ser regulados (posicionados), para se obter a melhor 

imagem possível do interior do ambiente de luz controlada. Uma vez regulada o 

Dimmer e a posição da câmera endoscopia, elas devem ser mantidas, para 

construção da curva e leitura das amostras. A alteração das posições do Dimmer e 

da câmera, alteram os valores das leituras, prejudicando a análise das amostras de 

interesse. Por tanto, uma vez a curva de calibração constituída, as amostras devem 

ser analisadas nas mesmas condições da confecção da curva de calibração. Então, 

o Dimmer e a câmera devem ter o mesmo posicionamento, se estas condições não 

forem respeitadas, uma nova curva deve ser construída, para se adequar as novas 

condições.  

Os tubos tipo “Eppendorf” que receberam 1 ml das soluções de concentração 

0,15 mg L–1, 0,50 mg L–1 e 1,5 mg L–1 de cloro livre constituíram a curva de 

calibração dos grupos, e são base para leitura da (s) amostra (s), eles devem 
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receber a adição do reagente DPD em pó. Vale salientar, que o reagente adquirido é 

aplicado com uma pá dosadora para o volume de 10 mL de solução, devido a 

adaptação do volume de 10 mL para 1 mL, a pá dosadora do reagente também foi 

adaptada, utilizando-se de uma ponteira, cortada em diagonal a 7 mm a partir de sua 

ponta, se produziu uma nova pá dosadora do reagente DPD, para o novo volume de 

solução. A seguir, a Figura 6, comparação da pá dosadora com a ponteira adaptada: 

Figura 6 - Comparação da pá dosadora com a ponteira adaptada. Pá dosadora do 
DPD para o volume de 10 mL de solução; (B) ponteira com corte diagonal de 7 mm 
a partir do bico, nova pá dosadora para o volume de 1 mL de solução. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A redução no volume a ser utilizado, permitiu a economia de reagente, e por 

consequência a redução do custo da prática.  

 Com os smartphones conectados no dispositivo, deve-se adicionar nos 

frascos Eppendorf uma ponta de ponteira (adaptada) do reagente DPD, e agitar a 

mistura por vinte segundos, tomando cuidado para evitar formação de bolhas, a 

reação se processa de forma rápida, com o aplicativo Photometrix UVC® aberto no 

smartphone, deve-se iniciar a construção da curva. Conforme apresentados na 

Figura 7, os layouts do aplicativo a seguir: 
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Figura 7 - Interface principal do aplicativo (A), Análise Univariada - Opções (B), 
Análise Univariada de Canais (C) e Modo de Calibração do Aplicativo (D). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 O aplicativo em suas duas versões (Photometrix PRO® e UVC®) utiliza como 

idioma padrão a língua inglesa, em sua interface principal em ambas as versões 

(Figura (A)), incluem opções de análise univariada (do Inglês, Univariate Analysis), 

análise multivariada (do Inglês, Multivariate Analysis), configuração (do Inglês, 

Settings) e informações sobre o aplicativo (do Inglês, About this app). 

 Na análise univariada (do Inglês, Univariate Analysis) (Figura (B)), utilizada 

neste trabalho, permite ao usuário escolher entre duas opções múltiplos canais (do 

Inglês, Multiple channels) e vetor RGB (do Inglês, Vector RGB), após escolher a 

opção mais adequada a análise pretendida, no caso a opção utilizada foi o de 

múltiplos canais (do Inglês, Multiple channels) temos (Figura (C)) como executar as 

opções de calibração (do Inglês, Calibration), amostragem (do Inglês, Sampling), 

abrir os resultados salvos anteriormente (do Inglês, Saved Results) ou ajuda (do 

Inglês, Help). 

 Ao acessar a opção calibração (do Inglês, Calibration), o usuário deve incluir 

o número de padrões (do Inglês, Number of samples), desejados para a construção 

da curva analítica (Figura (D)). Posteriormente, o usuário deve indicar a 

concentração dos padrões a serem aferidos, um a um, ou seja, os padrões devem 

ser inseridos no ALC, um de cada vez, indicando sua referida concentração e tocar 

no botão Capture image (Capturar imagem), para que aplicativo capture a imagem 
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do padrão indicado, e assim prossegue até que todos os padrões tenham suas 

imagens capturadas, para confeccionar a curva de calibração. 

 Logo abaixo, do botão capturar imagem (do Inglês, capture image) na (Figura 

(D)), está escrito, Last Calibrations – Tap to Select (do Inglês, últimas calibrações – 

toque para selecionar), significa que todas as curvas de calibração construídas ficam 

armazenadas (salvas) para acessos posteriores.  

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste tópico, são apresentados o (s) resultado (s) e a (s) discussão (ões) 

sobre a “Atividade 1 – Questionário – 01”, “Atividade 03 – Questionário” e a 

construção das curvas de calibração e dos testes experimentais do aplicativo 

Photometrix UVC no Ambiente de Luz Controlada (ALC) confeccionado pelos 

alunos, sob a orientação dos pesquisadores, e das amostras coletadas e 

preparadas pelos mesmo, em seus respectivos grupos (A, B, C, D, E). Bem como, 

os dados experimentais das amostras coletadas e analisadas pelos pesquisadores 

no ALC de própria autoria. E a execução de um comparativo das leituras obtidas 

pelos grupos e dos pesquisadores, com o Clorímetro Hanna Instruments – HI701 

Free Chlorine. 

Nas Figuras 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 estão 

tabuladas em forma de gráfico, as respostas da “Atividade 1 – Questionário – 01” 

geradas pela ferramenta online “Formulários Google®” vinculada ao e-mail 

@escola.pr.gov.br:  
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Figura 8 - Tabulação das respostas da Questão 01 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 9 - Tabulação das respostas da Questão 02 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 10 - Tabulação das Respostas da Questão 03 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 11 - Tabulação das Respostas da Questão 04 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 12 - Tabulação das Respostas da Questão 05 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 13 - Tabulação das Respostas da Questão 06 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 14 - Tabulação das Respostas da Questão 07 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 15 - Tabulação das Respostas da Questão 08 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 16 - Tabulação das Respostas da Questão 09 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 17 - Tabulação das Respostas da Questão 10 – Atividade 1 – Questionário –  

01. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 18 - Tabulação das Respostas da Questão 11 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 19 -Tabulação das Respostas da Questão 12 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 20 - Tabulação das Respostas da Questão 13 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 21 - Tabulação das Respostas da Questão 14 – Atividade 1 – Questionário – 

01. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A seguir as Figuras 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, que 

representam a tabulação em forma de gráfico, das respostas da “Atividade 03 – 
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Questionário” geradas pela ferramenta online “Formulários Google®” vinculada ao e-

mail @escola.pr.gov.br: 

 
Figura 22 - Tabulação das Respostas da Questão 01 (Associe-Desinfecção) – 

Atividade 3 – Questionário. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 23 -Tabulação das Respostas da Questão 01 (Associe-Filtração) – Atividade 

3 – Questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 24 - Tabulação das Respostas da Questão 01 (Associe-Decantação) – 

Atividade 3 – Questionário. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 25 - Tabulação das Respostas da Questão 01 (Associe-Floculação) – 

Atividade 3 – Questionário. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 26 - Tabulação das Respostas da Questão 01 (Associe-Filtros de carbono) – 

Atividade 3 – Questionário. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 27 - Tabulação das Respostas da Questão 02 – Atividade 3 – Questionário. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 28 - Tabulação das Respostas da Questão 03 – Atividade 3 – Questionário. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 29 - Tabulação das Respostas da Questão 04 – Atividade 3 – Questionário. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 30 - Tabulação das Respostas da Questão 05 – Atividade 3 – Questionário. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 31 - Tabulação das Respostas da Questão 06 – Atividade 3 – Questionário. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 32 - Tabulação das Respostas da Questão 07 – Atividade 3 – Questionário. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 33 - Tabulação das Respostas da Questão 08 – Atividade 3 – Questionário. 

Fonte: Autoria própria. 
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4.1 Construção das curvas de calibração 

 

Os grupos construíram a curva de calibração, utilizando as soluções de 

concentração 0,15 mg L–1, 0,50 mg L–1 e 1,5 mg L–1 na opção de múltiplos canais 

(do Inglês, Multiple channels), ou seja, não teremos uma única curva de calibração, 

mas sim várias, pois se trata dos vários canais possíveis da imagem analisada, são 

eles: R, G, B, H, L, V, S e I. Cada qual, com sua equação linear. Onde, é utilizado 

para determinação da concentração da solução de interesse, o canal que apresentar 

a equação linear com “r” (coeficiente de determinação de Person) mais próximo de 1 

(um), pois dizemos, que foi a curva que apresentou a maior linearidade, entre a 

intensidade do canal com as concentrações de calibração. Nas figuras 34, 35, 36, 37 

e 38, temos os gráficos que apresentaram maior linearidade dos grupos (A, B, C, D 

e E), que serviram como base, para a análise da amostra de interesse: 

 

Figura 34 - Curva de Calibração “Grupo A”, canal com maior linearidade (H): y = 

19,105*x + 85,095 @ r = 0,995. Obtida com Aplicativo Photometrix® UVC “Grupo A”. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 35 - Curva de Calibração “Grupo B”, canal com maior linearidade (L): y = 

0,075*x + 0,141 @ r = 0,998. Obtida com Aplicativo Photometrix® UVC “Grupo B”. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 36 - Curva de Calibração “Grupo C”, canal com maior linearidade (H): y = 

17,723*x + 86,058 @ r = 0,995. Obtida com Aplicativo Photometrix® UVC “Grupo C”. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 37 - Curva de Calibração “Grupo D”, canal com maior linearidade (H): y = 

20,014*x + 85,633 @ r = 0,998. Obtida com Aplicativo Photometrix® UVC “Grupo D”. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 38 - Curva de Calibração “Grupo E”, canal com maior linearidade (H): y = 

16,761*x + 86,270 @ r = 1,000 Obtida com Aplicativo Photometrix® UVC “Grupo E”. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Além do Ambiente de Luz Controlada – ALC, confeccionado pelos discente, o 

ALC primordial que serviu como base para construção dos demais, foi utilizado para 

produzir uma curva de calibração, seguindo os mesmos procedimentos descritos 
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acimas, com soluções de cloro de concentração, 0,15 mg L–1; 0,25 mg L–1; 0,50 mg 

L–1; 1,25 mg L–1 e 1,50 mg L–1. Com intuito de se ter, um comparativo utilizando-se 

cinco padrões em relação a três. Logo abaixo, a Figura 39 demonstra a curva de 

calibração que apresentou a maior linearidade, a do canal (H): y = 14,223*x + 89,650 

@ r = 0,995. 

 

Figura 39 - Curva de Calibração “Docente”, canal com maior linearidade (H): y = 

14,223*x + 89,650 @ r = 0,995. Obtida com Aplicativo Photometrix® UVC “Docente”. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O preparo dos padrões, construção das curvas de calibração e leitura das 

amostras foram realizadas com os grupos no laboratório do Colégio Estadual 

Tiradentes Ensino Fundamental e Médio no dia 12 de novembro, sendo necessário 

duas horas aulas, com duração de cinquenta minutos cada, para execução das 

referidas atividades. 

 

4.2 Realização das leituras 

 

Cada grupo foi responsável por trazer uma amostra de água, para ser 

analisada, a definição de qual integrante seria o responsável, ficou a cargo de cada 

grupo, segundo seus critérios internos próprios, que não foram analisados, por não 

fazerem parte dos objetivos da atividade. 
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Após a construção das curvas de calibração, foi realizada a análise das 

amostras, de cada grupo, com o auxílio de um pipetador, aferiu-se 1 mL da 

amostra de interesse, posteriormente introduzindo-a dentro do eppendorf e 

adicionando-se o reagente DPD, com a ponteira adaptada, agita-se a solução e 

posteriormente introduz, o eppendorf no ALC. Para realizar a leitura da amostra no 

aplicativo, basta seguir os passos descritos na Figura 40 a seguir: 

 

Figura 40 - Configuração para Aferição das Amostras no Aplicativo Photometrix 

UVC® (Passo A Passo) Após a Construção da Curva de Calibração. Interface 

principal do aplicativo (A), Análise univariada - opções (B), análise univariada de 

canais (C) e modo de amostragem do aplicativo (D). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
Na interface principal do aplicativo (Figura (A)), acessar a opção análise 

univariada (do Inglês, Univariate Analysis). Na análise univariada (do Inglês, 

Univariate Analysis) (Figura (B)), acesse a opção múltiplos canais (do Inglês, 

Multiple channels).  

Na Análise univariada de canais (do Inglês, Univariate Channels Analysis) 

(Figura (C)), executar a opção amostragem (do Inglês, Sampling). Ao acessar a 

opção amostragem (do Inglês, Sampling), o usuário deve incluir o número de 

amostras (do Inglês, Number of samples), desejados para a análise da concentração 

(Figura (D)) e tocar no botão capturar imagem (do Inglês, capture image). 
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No caso, cada grupo realizou apenas uma leitura, ou seja, uma amostragem. 

Todas as leituras realizadas, na opção amostragem (do Inglês, Sampling) são salvas 

pelo aplicativo, logo abaixo, do botão capturar imagem (do Inglês, Capture image) 

observe na (Figura (D)), logo abaixo da frase, últimas amostras – toque para 

selecionar (do Inglês, Last Samplings – Tap to Select). Portanto, as leituras podem 

ser acessadas a qualquer momento. 

Após a amostragem, o programa conduz o usuário para as calibrações 

realizadas (salvas), para que seja escolhida a calibração que lhe convêm, ou seja, a 

curva que foi construída nas mesmas condições da amostragem. A seguir, nas 

figuras 41, 42, 43, 44 e 45 será demostrado os gráficos das leituras dos grupos nos 

canais que apresentaram maior linearidade. 

 

Figura 41 - Gráfico do Canal com Maior Linearidade do “Grupo A” – Calibração X 

Amostra. Concentração verificada da amostra = 1,191 mg/L de cloro residual livre. 

Obtida com Aplicativo Photometrix® UVC “Grupo A”. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 42 - Gráfico do Canal com Maior Linearidade do “Grupo B” – Calibração X 

Amostra. Concentração verificada da amostra = 0,811 mg/L de cloro residual livre. 

Obtida com Aplicativo Photometrix® UVC “Grupo B”. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 43 - Gráfico do Canal com Maior Linearidade do “Grupo C” – Calibração X 

Amostra. Concentração verificada da amostra = 0,969 mg/L de cloro residual livre. 

Obtida com Aplicativo Photometrix® UVC “Grupo C”. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 44 - Gráfico do Canal com Maior Linearidade do “Grupo D” – Calibração X 

Amostra. Concentração da amostra = 0,732 mg/L de cloro residual livre. Obtida com 

Aplicativo Photometrix® UVC “Grupo D”. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 45 - Gráfico do Canal com Maior Linearidade do “Grupo E” – Calibração X 

Amostra. Concentração da amostra = 0,746 mg/L de cloro residual livre. Obtida com 

Aplicativo Photometrix® UVC “Grupo E”. 

 Fonte: Autoria própria. 
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  A curva de calibração confecciona pelo professor, foi utilizada para analisar 

amostras diversas, e está representado na Figura 46: 

 

Figura 46 - Gráfico do Canal com Maior Linearidade “Professor” – Calibração X 

Amostras. Concentração da amostra 01 = 0,397 mg/L; amostra 02 = 0,493 mg/L; 

amostra 03 = 0,506 mg/L; amostra 04 = 0,913 mg/L e amostra 05 = 0,506 mg/L de 

cloro residual livre. Obtida com Aplicativo Photometrix® UVC “Professor”. 

Fonte: Autoria própria. 

  

 Para validar o Ambiente de Luz Controlada (ALC), aplicativo Photometrix 

UVC® e a adaptação realizada no volume das soluções e do reagente DPD, foi 

utilizada o Clorímetro Hanna Instruments – HI701 Free Chlorine®, para verificar as 

leituras das amostras dos grupos e dos pesquisadores, a seguir, o quadro 

comparativo, das amostras dos discentes: 
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Quadro 2 - Comparativo dos Métodos: Photometrix UVC®/ALC com o HI701 

(Grupos). 

Grupos 

Leituras em mg L–1 de Cloro Residual Livre Variação 

Photometrix UVC® e 

ALC 

Clorímetro – 

HI701 
Em mg L–1 Em % 

A 1,191 0,97 + 0,221 + 22,7 

B 0,811 0,88 – 0,069 – 7,8 

C 0,969 0,94 + 0,029 + 3,0 

D 0,732 0,72 + 0,012 + 1,6 

E 0,746 0,76 – 0,014 – 1,8 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Logo abaixo, temos o quadro comparativo, das amostras coletadas e 

analisadas pelo docente: 

Quadro 3 - Comparativo dos Métodos: Photometrix UVC®/ALC com o HI701 
(Docente). 

Amostras 

Leituras em mg L–1 de Cloro Residual 

Livre 
Variação 

Photometrix UVC® e 

ALC 

Clorímetro – 

HI701 

Em mg L–1 Em % 

01 0,397 0,44 – 0,043 – 9,7 

02 0,493 0,46 + 0,033 + 7,1 

03 0,506 0,59 – 0,084 – 14,2 

04 0,913 0,83 + 0,083 + 10 

05 0,506 0,52 – 0,014 – 2,6 

Fonte: Autoria própria. 

 

 No capitulo a seguir, será realizado uma análise aprofundada dos resultados 

obtidos pelo Photometrix UVC® no Ambiente de Luz Controlada, em comparativo 

com o Clorímetro Hanna Instruments – HI701 Free Chlorine®, que neste trabalho foi 

utilizado como equipamento padrão, para validação da prática descrita. 
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4.3  Atividade 1 – Questionário – 01 e Atividade 03 – Questionário. 

 

Verificando-se as respostas da “Atividade 1 – Questionário”, encaminhadas 

aos alunos, via aplicativos de mensagens. Observa-se, a preferência pela utilização 

do celular (Smartphone) para reponde-la, tão conclusão se embasa, na opção 

majoritariamente marcada da questão (01) que indaga: “Você está respondendo este 

questionário utilizando qual dispositivo eletrônico? ”. Onde, a opção “a) celular”, 

representou 26 (86,7%) do total de 30 (100%), em contraponto a opção, “b) tablet” 

nenhum (0%), “c) computador (desktop) ” 2 (6,7%), “d) computador (notebook) ” 2 

(6,7%) e a “e) outro dispositivo” nenhum (0%). 

Em relação a posse do dispositivo, a questão (02) questiona: “O dispositivo 

que você está utilizando para responder este questionário pertence a: ” a opção “a) 

sou o (a) proprietário (a) (dono (a)) do aparelho”, foi marcada por 25 (83,3%) do total 

de 30 (100%) discentes, seguido por: “b) emprestado do meus pais/responsáveis” 3 

(10%), “c) emprestado do (a) meu (minha) irmão (ã) ” nenhum (0%), “d) emprestado 

de um (a) colega” nenhum (0%) e a “e) outra pessoa” 2 (6,7%). Por tanto, conclui-se 

que, a esmagadora maioria dos discentes são proprietárias do dispositivo que 

utilizaram para responder o questionário. 

Referente ao local escolhido para responder o formulário, a questão (03) 

indaga: “Você está respondendo este questionário em qual local? ” A opção “a) em 

casa” foi marcada por 26 (86,7%) alunos, “b) na escola” 1 (3,3%), “c) no (a) vizinho 

(a) ” nenhum (0%), “d) trabalho/estágio” 1 (3,3%) e “e) outro local” 2 (6,7%). 

Evidencia-se, a preferência por responder o questionário em suas casas. 

Sobre a conexão utilizada nos dispositivos, a questão (04) pergunta: “O seu 

aparelho está utilizando qual tipo de conexão para responder este questionário? ”. 

Temos a opção “a) dados moveis” foi marcada por 1 (3,3%) aluno, “b) conexão 

roteada de outro celular” nenhum (0%), “c) conexão via cabo” nenhum (0%), “d) wifi 

(de casa, trabalho, etc.) ” 29 (96,7%) e a opção “e) outro mecanismo de conexão” 

nenhum (0%). O wifi, foi tipo de conexão mais utilizado, por uma grande maioria dos 

alunos. 

A definição de potabilidade da água, é um saber de extrema importância, 

sobre esse tema a questão (05) questiona: “Qual das alternativas abaixo define 

corretamente o termo “água potável?”. E os 30 (100%) alunos marcaram a opção “b) 

líquido incolor (sem cor), inodoro (sem cheiro) e insípido (sem sabor), composto 
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majoritariamente por moléculas de H2O, própria para ser bebida, preparar alimentos, 

ser utilizada na higiene pessoal, etc. Ou seja, aquela que pode ser consumida e 

utilizada sem representar riscos à saúde.” Por tanto, todos marcaram a opção 

correta, e sabem caracterizar o termo água potável. 

Sobre a procedência da água consumida nas residências dos alunos, a 

questão (06) indaga: “A água consumida em sua casa, ou seja, aquela que chega 

em sua torneira é proveniente de: ” Todos escolheram a opção “d) rede de 

distribuição da SANEPAR”, ou seja, todos recebem água tratada da empresa 

SANEPAR. 

Em relação a potabilidade de fontes naturais, a questão (07) pergunta: “A 

água potável, ou seja, aquela que pode ser consumida e utilizada sem representar 

riscos à saúde, pode ser oriunda de uma fonte natural, desde que não haja nenhum 

tipo de contaminação em sua nascente ou percurso? ”. A grande maioria dos alunos 

27 (90%) marcaram a opção “a) Sim” e 3 (10%) a “b) Não”. Observa-se aqui, um 

contraditório com a questão (05) que define o termo “água potável”, onde todos 

conseguiram marcar a opção correta, mas alguns, não conseguem entender a 

potabilidade das fontes naturais, ou seja, 10% dos alunos, não sabem vincular a 

definição com o exemplo prático. 

A captação de água dos rios e seu tratamento, correspondem a medidas 

necessárias para garantir a potabilidade da água, neste contexto a questão (08) 

questiona: “Na zona urbana do município de Umuarama a água consumida é 

captada do rio Piava e tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) da 

Sanepar, com finalidade de reduzir a concentração de poluentes até o ponto em que 

não representem riscos para a saúde pública, esta afirmativa está correta: ” Cem por 

cento dos alunos marcaram a opção “a) Sim”. Todos compreendem, a necessidade 

da eliminação ou redução dos poluentes da água tratada. 

No segundo ano do Ensino Médio, os alunos realizam o estudo das Soluções, 

e os docentes repassam aos mesmos, como caracterizar uma solução, sobre esse 

tema, a questão (09) pergunta: “Soluções verdadeiras, ou simplesmente, soluções, 

são sistemas homogêneos formados pela mistura de duas ou mais substâncias. 

Obedecendo esta definição, podemos dizer que a água que sai da torneira da sua 

casa é uma solução? Observação: Considere a água já sem as bolhas de ar, 

comuns de se formarem no liquido ao abrir a torneira. ” Onde, 28 (93,9%) alunos 
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marcaram a opção “a) Sim” e 2 (6,7%) “b) Não”. Nota-se que 6,7% dos alunos não 

sabem caracterizar uma solução, apesar de terem estudado a definição do termo. 

A questão (10) questiona: ““Água doce” é o termo geográfico utilizado para 

designar: ” Todos os alunos marcaram a opção “c) água encontrada nos rios, lagos e 

na maioria dos lençóis subterrâneos, com baixa quantidade de minerais e salinidade 

próxima de zero, proveniente de um processo de precipitação (chuva, granizo, neve) 

ou do degelo de geleiras; difere-se da água do mar que é salgada. ” Por tanto, todos 

souberam a correta caracterização do tema. 

Sobre a quantidade de água doce disponível no planeta, a questão (11) expõe 

a seguinte colocação: “(ENEM – 2003) A falta de água doce no planeta será, 

possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos 

próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será 

drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as 

atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando: ”. Onde, 4 (13,3%) 

alunos marcaram a opção “a) a quantidade total, mas não a qualidade da água 

disponível no planeta. ”, 25 (83,3%) a “b) a qualidade da água e sua quantidade 

disponível para o consumo das populações. ”, 1 (3,3%) “c) a qualidade da água 

disponível, apenas no subsolo terrestre. ”, nenhum (0%) “d) apenas a disponibilidade 

de água superficial existente nos rios e lagos. ” e nenhum (0%) a opção “e) o regime 

de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no Planeta.” A maioria dos 

alunos 83,3% entendem que a quantidade e a qualidade da água doce podem ser 

alteradas pelas ações humanas. 

 Ainda em relação a quantidade de água doce disponível, a questão (12) 

questiona: “(ENEM-2002) Segundo uma organização mundial de estudos 

ambientais, em 2025, “duas de cada três pessoas viverão situações de carência de 

água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto.” Uma 

alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a 

disponibilidade global, seria: ” 27 (90%) alunos marcaram a opção “a) desenvolver 

processos de reutilização da água. ”, 1 (3,3%) “b) explorar leitos de água 

subterrânea. ”, 1 (3,3%) “c) ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios. ” 1 

(3,3%) “d) captar águas pluviais ” e nenhum (0%) a “e) importar água doce de outros 

estados.”. Vinte sete alunos (90%) entendem, que um dos caminhos para se evitar a 

escassez de água doce é desenvolver processos de reutilização da água. 
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 Levando em consideração uma crise hídrica no Brasil, a questão (13) levanta 

a seguinte indagação: “(ENEM – 2003) Considerando a riqueza dos recursos 

hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada 

por:” Nenhum aluno (0%) marcou a opção “a) reduzida área de solos agricultáveis.” 

1 (3,3%) “b) ausência de reservas de águas subterrâneas. ” 4 (13,3%) “c) escassez 

de rios e de grandes bacias hidrográficas. ” 2 (6,7%) “d) falta de tecnologia para 

retirar o sal da água do mar” e 23 (76,7%) “e) degradação dos mananciais e 

desperdício no consumo. ” Uma parcela majoritária dos alunos 76,7%, 

compreendem que a escassez de água no Brasil pode ser causada pela destruição 

dos mananciais e desperdício no consumo. 

 Sobre a quantidade e a qualidade de água doce disponível a questão (14) 

questiona: “A qualidade e quantidade da “água doce”, ou seja, aquela encontrada 

nos rios, lagos e na maioria dos lençóis subterrâneos, com baixa quantidade de 

minerais e salinidade próxima de zero, proveniente de um processo de precipitação 

(chuva, granizo, neve) ou do degelo de geleiras, podem ser alteradas pela ação 

humana? ” 24 (80%) alunos marcaram a opção “a) Sim” e 6 (20%) a “b) Não”. Vinte 

quatro alunos (80%) compreendem que as ações humanas podem alterar a 

quantidade e a qualidade da água doce disponível. 

 Finalizando a análise das respostas da “Atividade 1 – Questionário”, podemos 

afirmar que, a maioria dos alunos do segundo ano “A” do ano letivo de 2019, preferiu 

responder o mesmo utilizando o celular (86,7% ou 26 alunos), e ó proprietário do 

dispositivo (83,3% ou 25 alunos), optou por respondê-lo em casa (86,7% ou 26 

alunos) utilizando a conexão wifi (96,7% ou 29 alunos), sabem uma das definições 

de água potável (100% ou 30 alunos), todos recebem o fornecimento de água 

tratada da SANEPAR, em sua maioria (90% ou 27 alunos) entendem, que uma fonte 

natural de água, pode ser potável, desde que, não haja contaminantes em sua 

nascente e percurso. Compreendem a necessidade do tratamento de águas 

captadas em rios, com finalidade de reduzir a concentração de poluentes até o ponto 

em que não representem riscos para a saúde pública. A definição de solução 

verdadeira, foi assimilada por vinte oito alunos (93,9%). Todos identificam, uma das 

definições do termo água doce. Vinte cinco alunos, ou 83,3% deles, sabem que as 

atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando a qualidade da mesma e 

sua quantidade disponível para o consumo das populações, e vinte sete discentes 

ou 90% afirmam que uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez da 
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água doce é desenvolver processos de reutilização da água. E se tratando de Brasil 

um país rico em recursos hídricos, uma grave crise de água em nosso país poderia 

ser motivada, pela degradação dos mananciais e desperdício no consumo, segundo 

vinte e três alunos (76,7%). Ao final na questão 14, quando questionado novamente 

sobre atividades humanas, interferirem no ciclo da água, alterando a qualidade e a 

quantidade disponível para o consumo, apenas 24 alunos (80%) afirmaram a 

interferência humana, anteriormente 83,3% (25 alunos) afirmaram a interferência, 

nota-se que um aluno, no final do questionário mudou de opinião ou marcou a opção 

erroneamente, ou não compreendeu, a forma que estava escrita. A seguir, será 

realizada a análise das respostas da “Atividade 03 – Questionário”. 

 A “Atividade 03 – Questionário” foi executada após a “Atividade 2 – Vídeos e 

leituras”, está atividade, teve um intuito, de ser um estudo orientado, extra sala de 

aula, pois conta com uma lista de links, contendo textos e vídeos, sobre a água 

potável, desde o tratamento aos padrões de qualidade segundo a Legislação 

Brasileira. A atividade 2, serve como base para se executar a “Atividade 3 – 

Questionário”. 

 Na questão (01) solicita para que os alunos: “01) (Brasil Escola – UOL) 

Associe as etapas do processo utilizado nas ETA’s (Estações de tratamento de 

água) com o procedimento característico. ” Sendo elencado nesta explanação 

apenas as associações corretas. Desinfecção, 28 alunos (93,3%) associaram 

corretamente a etapa com o processo, seguido por; Filtração, 26 discentes (86,7%); 

Decantação, 26 alunos (86,7%); Floculação, 25 alunos (83,3%) e Filtros de carbono, 

25 discentes (83,3%). 

 A questão (02) é de múltipla escolha. E deve-se assinalar a (s) proposição 

(ões) correta (s), referente ao processo com a descrição de sua respectiva etapa. 

Desta forma, será elencado apenas as respostas corretas, fluoretação 27 alunos 

(90%), seguido por floculação 22 discentes (73,3%), decantação 27 alunos (90%) e 

desinfecção 27 discentes (90%). 

 Na questão (03) é realizado a seguinte pergunta: “(ENEM–2011) Belém é 

cercada por 39 ilhas, e suas populações convivem com ameaças de doenças. O 

motivo, apontado por especialistas, é a poluição da água do rio, principal fonte de 

sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como 

consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à 
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água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do 

rio. 

O Liberal. 8 jul. 2008. Disponível em: http://www.oliberal.com.br. 

O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os 

problemas de saúde causados por microrganismos a essas populações ribeirinhas é 

a:” Vinte oito alunos (93,3%) marcaram a opção “b) Cloração”. Que é a melhor 

opção, dentre as expostas no questionamento. 

 A questão (04) solicita que: “04) (CEPS–UFPA–2018–Modificada) Por meio 

da Portaria nº 2.914/2011, de 12 de Dezembro de 2011, foram definidos os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. Sobre o assunto, considere as afirmativas 

seguintes.” Vinte e cinco alunos (83,3%) marcaram a alternativa “e) II e IV, somente” 

que é a correta. Ainda, sobre a Portaria nº 2.914/2011, a questão (05) pede que: “ 

(IBFC - 2017) A portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da 

Saúde e as boas práticas na área de saneamento determinam a obrigatoriedade de 

se manter em qualquer ponto na rede de distribuição a concentração de 

determinados compostos. ” Sendo que, Vinte e cinco alunos (83,3%) marcaram a 

alternativa “a) apenas I e III”. A questão (06) pergunta: “(FCC - 2016) A legislação 

federal vigente sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade é:” Sendo a alternativa 

correta a letra “b) Portaria nº 2.914/2011 − Ministério da Saúde.” Marcada por vinte 

sete alunos (90%).  A questão (07) questiona: “Sobre a portaria N° 2.914, marque a 

alternativa CERTA” A alternativa “c) Dispõe sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade” Foi assinalada por vinte sete alunos (90%). E por fim, a questão (08) 

pergunta: “08) A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que trata de 

padrões de potabilidade, recomenda que o teor máximo de cloro residual livre, em 

qualquer ponto do sistema de abastecimento de água, é” A alternativa correta “a) 2,0 

mg L–1. ” Foi assinalada por 24 alunos (80%). 

 Finalizando a análise das respostas da “Atividade 3 – Questionário”, a grande 

maioria dos alunos, compreendem as principais etapas no tratamento de água, 

assimilaram os principais padrões de controle de qualidade, previstos na Portaria nº 

2914, de 12 de dezembro de 2011.  
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4.4 Photometrix UVC®, Ambiente de Luz Controlada e Clorímetro Hanna 

Instruments – HI701 Free Chlorine®. 

 

Analisando os resultados obtidos pelos grupos (A, B, C, D, E) pelo aplicativo 

Photometrix UVC® no Ambiente de Luz Controlada em comparação com Clorímetro 

Hanna Instruments – HI701 Free Chlorine®, expostos no Quadro 03. Observa-se 

que, o “Grupo A” apresentou uma diferença de leitura de 22,7% acima do 

equipamento padrão (HI701 Free Chlorine®), o “Grupo B” 7,8% abaixo da leitura 

padrão, “Grupo C” 3,0% acima, “Grupo D” 1,6% acima, e por fim “Grupo E” 1,8% 

abaixo. Nota-se, que o grupo que obteve, o valor com a maior diferença entre todos 

é o “Grupo A” de 22,7% acima da aferição do Clorímetro utilizado como padrão, 

acredita-se que a diferença acentuada, pode ser causada pelo manuseio do ALC, ou 

seja, as condições da calibração da curva não foram as mesmas da análise, tendo 

as posições da câmera ou intensidade da luminosidade do Dimmer alterada. Os 

demais Grupos, não apresentaram diferenças consideráveis. Se realizarmos uma 

média, com as diferenças apresentadas, levando em consideração os valores acima 

do padrão como números positivos e abaixo como negativos, temos uma média 

geral dos grupos de 3,7% positivo, ou seja, acima da leitura do dispositivo padrão.  

No quadro 04, em que se expõe, as amostras a partir de uma curva de calibração 

formada por cinco pontos padrões, a “Amostra 01” apresentou uma diferença de 

aferição de 9,7% abaixo do equipamento padrão (HI701 Free Chlorine®), “Amostra 

02” 7,1% acima da leitura padrão, “Amostra 03” 14,2% abaixo, “Amostra 04” 10,0% 

acima, “Amostra 05” 2,6% abaixo. Se realizarmos uma média, com as diferenças 

apresentadas, seguindo os mesmos critérios das análises das leituras dos “Grupos”, 

teremos a média de 1,88% negativo, ou seja, abaixo da leitura padrão. Apesar, das 

diferenças apresentadas nas leituras, em comparação do dispositivo padrão, o 

Ambiente de Luz Controlada e o aplicativo Photometrix UVC®, foram efetivos para 

identificar o Cloro Residual Livre das amostras analisadas, e atividade se demostrou 

totalmente viável a ser executada em sala de aula. Vale salientar, que todas as 

amostras analisadas, atendiam a Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde que determina em seu Artigo 34. “É obrigatória a manutenção 

de, no mínimo, 0,2 mg L–1 de cloro residual livre ou 2 mg L–1 de cloro residual 

combinado ou de 0,2 mg L–1 de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de 

distribuição (reservatório e rede)”.  
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5 CONCLUSÕES  

 

 A atividade descrita no trabalho, se demonstrou de fácil aplicação e com 

resultados aceitáveis, em comparação com o método de referência. Despertou o 

interesse do alunado, que se sentiu motivado em executar a referida. Bem como, 

contextualizou a concentração comum, na determinação de cloro residual livre em 

água potável, e aborda temas de interesse social, como a qualidade da água potável 

e processos de tratamento. A execução demandou baixo custo, devido adaptação 

da quantidade da amostra e reagente em comparativo com o método padrão. 

 Vale salientar, que o tema pode ser abordado de forma interdisciplinar com 

outras áreas do conhecimento. Contudo, nem sempre seja simples, para o docente 

trabalhar com os demais professores, além da química, como matemática, biologia, 

física, história e sociologia, dentre outros. Abordando temáticas relativas às 

questões de interesse social, como os padrões de qualidade da água potável, e suas 

inter-relações disciplinares. Porém, o trabalho realizado de forma conectado as 

demais disciplinas, contribui para que conteúdos trabalhados separadamente se 

conectem e desta forma proporciona uma compreensão ampla destes. 

 A atividade é totalmente aplicável em sala de aula, para determinação de 

cloro residual livre, para outras análises colorimétricas se faz necessário maiores 

estudos. 
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Manual de montagem do dispositivo 

 

 A montagem do ambiente de luz controlada, foi realizado no laboratório 

de ciências do Colégio Estadual Tiradentes Ensino Fundamental e Médio, na data 

de 31/10/2019, sendo necessária 1 (uma) hora-aula de 50 minutos para a execução, 

sob orientações do professor, e seguindo o modelo previamente construído pelo 

docente. Os principais materiais utilizados para a confecção de um Ambiente de Luz 

Controlada (ALC) estão exemplificados na figura 01 e descritos no quadro 01, 

abaixo: 

 

Figura 01 - Principais materiais utilizados para a confecção de um Ambiente de Luz 

Controlada (ALC) 

Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 01 - Materiais utilizados para confecção do Ambiente de Luz Controlada. 

No Descrição 

01 Pedaço de madeira de 6cm 

02 Cola de secagem rápida 

03 Quatro parafusos tipo ponta de agulha dimensões 4,2X13 mm 

04 Fonte, Modelo: CJ–1210 Entrada: AC100–240V 50–60Hz Saída: 12V–1A 

05 Dimmer – DC12V–24V.8A 

06 Cano de PVC com 6 cm de comprimento e meia polegada de largura 

07 Fio de solda de estanho 

08 Chave Philips 

09 Fio duplo de eletrônicos com 15cm de comprimento 

10 Borracha escolar branca 

11 Placa de MDF dimensões 10X18X1,9cm 

12 Faca de mesa 

13 Ferro de solda de estanho 

14 Conexão tipo T em PVC lisa de meia polegada. 

15 Conector fêmea para Fonte 

16 Bloqueio de cano de PVC de três quartos de polegada. 

17 Fita Led branca, com três luzes 

18 Câmera endoscopia de 7 milímetros de largura por 2 metros de comprimento. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 A montagem do ALC foi mesclada, com algumas etapas que apresentavam 

maior risco a segurança do alunado, sendo executada previamente pelo professor, e 

as demais de baixo risco, sendo executadas pelos alunos. 

As conexões do tipo “T” de PVC lisa de meia polegada, foram previamente 

pintadas internamente de branco fosco com tinta em Spray, para melhorar a captura 

da imagem pela câmera endoscopia. E na listagem acima, de materiais utilizados 

para a confecção e montagem do ALC, não está listado a furadeira e as brocas 

utilizada no processo, mas seu uso será descrito. Portanto, a montagem seguiu os 

seguintes passos: 
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Primeiro Passo: Conexão dos fios com as lâmpadas Led’s. 

 Essa etapa foi previamente executada pelo professor, por apresentar um 

certo grau de risco a segurança dos alunos, por utilizar uma solda de estanho. As 

lâmpadas Led’s devem ser conectadas respeitados o polo negativo (-) e positivo (+) 

da saída (OUT) do Dimmer, sendo assim, o fio vermelho foi ligado no polo positivo 

(+) e o fio vermelho mesclado com preto no polo negativo (-) das lâmpadas Led’s. 

Conforme, demostra a figura 02, a seguir: 

 

Figura 02 - Esquema da conexão dos fios com as lâmpadas Led’s. 

 Fonte: Autoria própria. 

 

 
 A fita Led de cor branca, utilizada para construir os Ambientes de Luz 

Controlada (ALC), podem ser fracionadas de três em três lâmpadas, sendo indicado 

o local de corte com o desenho de uma tesoura, os polos positivos (+) e negativos (-) 

também estão indicados nas Led’s. Para realizar a soldagem dos fios nos polos 

indicados, se faz necessário remover do local de solda a camada de proteção de 

silicone. 

 

Segundo passo: A fixação do Dimmer na placa de MDF. 

 Com o auxílio, da chave Philips fixar o Dimmer com os quatros parafusos 

agulha (dimensões 4,2por13 mm). Conforme exemplifica a figura 03 a seguir: 
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Figura 03 - Dimmer fixado na placa de MDF por quatros parafusos agulha 

(dimensões 4,2por13 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Terceiro Passo: Perfuração da conexão de PVC do tipo “T”. 

Para executar essa etapa, a conexão de PVC do tipo “T” foi perfurada 

previamente pelo professor com uma furadeira e broca de 6mm, para evitar 

acidentes com os discentes. O orifício é realizado apenas na extremidade externa 

traseira da conexão. Observe a figura 04 a seguir: 

 

Figura 04 - Esquema de perfuração da conexão de PVC do tipo “T”. Conexões de 

PVC do tipo “T” (A) sem perfuração e (B) com perfuração. Realizada pelo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Quarto Passo: Confeccionando o suporte do Eppendorf. 

 O Eppendorf será utilizado como cubeta no ALC, e para esse fim, ele deve 

possuir um suporte de encaixe no dispositivo, que foi confeccionado utilizando-se de 

uma borracha escolar comum. Ela deve encaixar-se dentro da conexão de PVC do 

tipo “T”, na extremidade oposta do orifício realizado com a furadeira, descrito no 

passo anterior, com o auxílio de um cano de PVC de meia polegada e uma caneta, 

desenhar um círculo, colocando o cano em posição vertical em cima da borracha e 

desenhando ao seu redor. Posteriormente, marcar o centro do círculo formado, onde 

deve-se realizar um orifício com uma broca de 7/16 polegadas. Cortar ao redor do 

círculo, encaixar a borracha na conexão tipo “T”. Observe as etapas na figura 05, 

abaixo: 

 

Figura 05 - Suporte do Eppendorf, etapas de confecção. Círculo desenhado com o 

auxílio do cano de PVC (A) Círculo com o centro marcado (B) perfuração no centro 

do círculo (C) após corte, encaixe da borracha na conexão “T” (D). 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quinto Passo: Introdução do fio e encaixe da fita LED na conexão do tipo “T”. 
 
 Após a confecção e o encaixe do suporte do Eppendorf, se faz necessário 
encaixe da fita LED dentro da conexão do tipo “T”, procedimento realizado, conforme 
ilustra a figura 06, a seguir:  
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Figura 06 - Etapas do encaixe da fita LED na conexão do tipo “T”. Procedimento de 

encaixe da Led com fio dentro da conexão tipo “T”. Realizada pelos alunos. (A) 

Introdução do fio no orifício (B) Led’s sendo encaixada (C) Posição final das Led’s. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Sexto Passo: Suporte de entrada da câmera endoscópica. 

 O suporte da câmera endoscopia e confeccionado utilizando um cano de PVC 

de 6 cm de comprimento por meia polegada de espessura e um pedaço de madeira 

de mesmas dimensões, a madeira deve ser encaixada dentro do cano, foi 

necessário lixar a madeira para encaixar a mesma no interior do cano, depois de 

empalada a madeira deve ser perfurada em seu centro com uma broca de 7 mm, 

que é a espessura da câmera endoscopia. Depois o suporte da câmera endoscopia 

deve ser conectado na conexão do tipo “T”. Observe as etapas na figura 07, abaixo: 

 

Figura 07 - Etapas de confecção do suporte de entrada da câmera endoscópica. 

Madeira e cano antes da empalação (A) cano e madeira empalados em posição 

vertical (B) madeira empalada com furo de 7 mm (C) Suporte encaixado no conector 

do tipo “T” (D). 

Fonte: Autoria própria. 

 

 A madeira embalada no cano pode ser substituída por outros materiais, como 

a borracha de vedação de laboratório. 

 

Sétimo Passo: Conectando os fios ao Dimmer. 

Neste procedimento, deve-se atentar que o Dimmer possui uma entrada de 

carga elétrica (IN) e uma saída (OUT), além disso, elas são divididas em carga 
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positiva (+) e negativa (-). Na entrada (IN), deve-se ligar a conector fêmea para 

fonte, sendo o fio de cor preta mesclado com vermelho ligado no negativo (-) e o fio 

de cor vermelha no positivo (+). Na saída (OUT), deve-se conectar os fios da Led’s, 

sendo o fio de cor vermelha ligado no positivo (+) e de cor mesclada de preto e 

vermelho no negativo (-). Conforme ilustra, a figura 08, a seguir: 

 

Figura 08 - Esquema de conexão do cabeamento elétrico ao Dimmer. Conector 

fêmea (A) conectado ao Dimmer (B), fios das Led’s da conexão “T” ligado ao 

Dimmer (B) e entrada da câmera endoscopia (D) conectado a conexão (C). 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Vale salientar, que para realizar a conexão ao Dimmer, os fios devem ter as 

pontas desencapadas, e introduzidos nos locais acima especificados, para apertar 

os parafusos de fixação dos fios, pode se utilizar a faca de mesa ou uma chave de 

fenda. 

 

 

Oitavo Passo: Fixação da conexão tipo “T” na placa de MDF. 

 Para fixar a conexão tipo “T”, foi utilizada a cola de secagem rápida, ela deve 

ser passada na conexão na extremidade que possuí o orifício de entrada dos fios 

das Led’s, e colocada em cima da base de MDF, segurando alguns minutos para 

fixação. Observe, na figura 09, abaixo: 

 

Figura 09 - Esquema da fixação da conexão tipo “T” na placa de MDF. Conexão “T” 

fixa com cola de secagem rápida na base de MDF. 

Fonte: Autoria própria. 
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Deve-se tomar muito cuidado, quando for passar a cola de secagem rápida na 

conexão do tipo “T”, para evitar que a mesma atinja as Led’s. 

Por fim, o dispositivo está pronto, o bloqueio de cano de PVC de três quartos 

de polegada, é utilizado como tampa em cima do suporte do eppendorf.  A seguir, na 

figura 10, os Ambientes de Luz Controlada (ALC), confeccionados pelos grupos: A, 

B, C, D, E. 

 

 

Figura 10 - Ambientes de Luz Controlada (ALC), confeccionados pelos grupos: A, B, 

C, D, E. 

 Fonte: Autoria própria. 

 

 A seguir, será elencado o preço dos materiais utilizados para construir um 

Ambiente de Luz Controlada, com valores atualizados em 03 de maio de 2020. Vale 

salientar, que alguns materiais, não tem valor registrado, por se tratar de materiais 

de reuso, ou seja, sobras de outros materiais, como o pedaço de madeira, que pode 

ser um pedaço de cabo de vassoura velha, ou pedaço de cano de PVC com 6 cm de 
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comprimento e meia polegada de largura, que pode ser uma sobra de construção. E 

a cola de secagem rápida pode ser utilizada para fazer vários ALC. 

 

Quadro 2 - Relação dos materiais adquiridos para construção do ALC em reais e 

dólar E.U.A. 

Quantidade Descrição do material Valor em reais Valor em dólar – E.U.A 

1 Pedaço de madeira de 6cm 0,00 0,00 

1 
Cola de secagem rápida de 20 

gramas 
15,93 2,91 

4 
Parafusos tipo ponta de 

agulha dimensões 4,2X13 mm 
1,40 0,26 

1 

Fonte, Modelo: CJ–1210 

Entrada: AC100–240V 50–

60Hz Saída: 12V–1A 

15,90 2,90 

1 Dimmer – DC12V–24V.8A 14,09 2,57 

1 

Cano de PVC com 6 cm de 

comprimento e meia polegada 

de largura 

0,00 0,00 

1 
Fio duplo de eletrônicos com 

15cm de comprimento 
0,50 0,091 

1 Borracha escolar branca 1,00 0,18 

1 
Placa de MDF dimensões 

10X18X1,9cm 
20,00 3,63 

1 
Conexão tipo T em PVC lisa 

de meia polegada. 
1,09 0,20 

1 Conector fêmea para Fonte 1,50 0,27 

1 
Bloqueio de cano de PVC de 

três quartos de polegada. 
0,80 0,15 

1 
Fita Led branca, com três 

luzes 
0,70 0,13 

1 

Câmera endoscopia de 7 

milímetros de largura por 2 

metros de comprimento. 

33,56 6,12 

Total 106,47 19,43 

Fonte: Autoria própria. 
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 O reagente DPD em pó para sessenta análises custa 190,00 reais (34,67 

dólares E.U.A), com adaptação do método, é possível com a mesma quantidade de 

reagente realizar trezentas análises. Reduzindo assim o custo da análise. 

 

Como aplicar em sala 

 

 Para realização das leituras com o aplicativo, se faz necessário, a construção 

de uma curva de calibração, com amostras de valores conhecidas. Portanto, foram 

preparados três padrões de cloro livre, de concentração 0,15 mg L–1, 0,50 mg L–1 e 

1,50 mg L–1. A partir, de uma solução concentrada de cloro residual livre de 8,6 mg 

L–1. As referidas foram preparadas dentro de tubos de centrifuga, por meio de 

diluições, as concentrações dos padrões fica a critério do docente, o procedimento 

de preparo das referidas concentrações, a partir da solução concentrada está 

descrito, a seguir. 

 Solução de 0,15 mg L–1 de cloro residual livre: 

Na preparação da solução de concentração 0,15 mg L–1, se faz necessário, 

descobrir a quantidade da solução concentrada a ser utilizada na diluição, para 

obtenção, de um padrão de volume 10 mL. Matematicamente, obtemos a quantidade 

exata da solução concentrada (alíquota), realizando um simples cálculo, observe: 

Alíquota = (10 mL) / ((8,6 mg L–1) / (0,15 mg L–1)) 

Onde: 

10 mL é o volume final, ou seja, da solução diluída; 

8,6 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre, da solução concentrada; 

0,15 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre pretendida, ou seja, a diluída. 

Realizando o cálculo acima, temos: 

Alíquota = 0,174 mL 

Com o auxílio de uma micropipeta, uma alíquota de 0,174 mL da solução 

concentrada foi retirada e adicionada no tubo de centrifuga, e posteriormente diluída 

com água destilada até o volume de 10 mL. 

 Solução de 0,50 mg L–1 de cloro residual livre: 

No preparo da solução de concentração 0,50 mg L–1, seguiu-se, os passos 

descritos anteriormente. Matematicamente, obtemos a quantidade exata da solução 

concentrada (alíquota), realizando o cálculo, observe: 

Alíquota = (10 mL) / ((8,6 mg L–1) / (0,50 mg L–1)) 
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Onde: 

10 mL é o volume final, ou seja, da solução diluída; 

8,6 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre, da solução concentrada; 

0,50 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre pretendida, ou seja, a diluída. 

Operacionalizando o cálculo acima, temos: 

Alíquota = 0,581 mL 

Utilizando uma micropipeta, uma alíquota de 0,581 mL da solução 

concentrada foi retirada e adicionada no tubo de centrifuga, e posteriormente 

diluída com água destilada até o volume de 10 mL. 

 Solução de 1,50 mg L–1 de cloro residual livre: 

O preparo da solução de concentração 1,50 mg L–1, seguiu-se, os passos 

anteriormente descritos. Obtemos a quantidade exata, da solução concentrada 

(alíquota), realizando o cálculo, observe: 

Alíquota = (10 mL) / ((8,6 mg L–1) / (1,50 mg L–1)) 

Onde: 

10 mL é o volume final, ou seja, da solução diluída; 

8,6 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre, da solução concentrada; 

1,50 mg L–1 é a concentração de cloro residual livre pretendida, ou seja, a diluída. 

Executando o cálculo acima, temos: 

Alíquota = 1,744 mL 

Com o auxílio de uma micropipeta, uma alíquota de 1,744 mL da solução 

concentrada foi retirada e adicionada no tubo de centrifuga, e posteriormente diluída 

com água destilada até o volume de 10 mL. 

Após o preparo das soluções padrões, cada grupo, iniciou o procedimento de 

construção da curva de calibração. Com o auxílio de uma pipeta automática e de 

três ponteiras, retirou uma alíquota de 1 ml das soluções de 0,15 mg L–1, 0,50 mg L–1 

e 1,50 mg L–1 de cloro livre e as adicionou, nos eppendorf previamente marcados 

com as concentrações citadas. Após, esse procedimento, os smartphones com o 

aplicativo Photometrix UVC®, foram conectados, as câmeras endoscópicas tipo OTG 

e essas introduzidas, no ALC em local apropriado, e o mesmo, foi conectado a fonte 

de alimentação e essa a tomada. O Dimmer (controle de intensidade de luz) e a 

câmera endoscópica devem ser regulados (posicionados), para se obter a melhor 

imagem possível do interior do ambiente de luz controlada. Uma vez regulada o 

Dimmer e a posição da câmera endoscopia, elas devem ser mantidas, para 
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construção da curva e leitura das amostras. A alteração das posições do Dimmer e 

da câmera, alteram os valores das leituras, prejudicando a análise das amostras de 

interesse. Por tanto, uma vez a curva de calibração constituída, as amostras devem 

ser analisadas nas mesmas condições da confecção da curva de calibração. Então, 

o Dimmer e a câmera devem ter o mesmo posicionamento, se estas condições não 

forem respeitadas, uma nova curva deve ser construída, para se adequar as novas 

condições.  

Os tubos tipo “Eppendorf” que receberam 1 ml das soluções de concentração 

0,15 mg L–1, 0,50 mg L–1 e 1,5 mg L–1 de cloro livre constituíram a curva de 

calibração dos grupos, e são base para leitura da (s) amostra (s), eles devem 

receber a adição do reagente DPD em pó. Vale salientar, que o reagente adquirido é 

aplicado com uma pá dosadora para o volume de 10 mL de solução, devido a 

adaptação do volume de 10 mL para 1 mL, a pá dosadora do reagente também foi 

adaptada, utilizando-se de uma ponteira, cortada em diagonal a 7 mm a partir de sua 

ponta, se produziu uma nova pá dosadora do reagente DPD, para o novo volume de 

solução. A seguir, a Figura 11, comparação da pá dosadora com a ponteira 

adaptada: 

 

Figura 11 - Comparação da pá dosadora com a ponteira adaptada. (A) Pá dosadora 

do DPD para o volume de 10 mL de solução; (B) Ponteira com corte diagonal de 7 

mm a partir do bico, nova pá dosadora para o volume de 1 mL de solução. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria. 
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A redução no volume a ser utilizado, permitiu a economia de reagente, e por 

consequência a redução do custo da prática.  

 Com os smartphones conectados no dispositivo, deve-se adicionar nos 

eppendorf uma ponta de ponteira (adaptada) do reagente DPD, e agitar a mistura 

por vinte segundos, tomando cuidado para evitar formação de bolhas, a reação se 

processa de forma rápida, com o aplicativo Photometrix UVC® aberto no 

smartphone, deve-se iniciar a construção da curva. Conforme apresentados na 

Figura 12, os layouts do aplicativo a seguir: 

 

Figura 12 - Interface principal do aplicativo (A), Análise univariada - opções (B), 

análise univariada de canais (C) e modo de calibração do aplicativo (D). 

Fonte: Autoria própria. 

 

 O aplicativo em suas duas versões (Photometrix PRO® e UVC®) utiliza como 

idioma padrão a língua inglesa, em sua interface principal em ambas as versões 

(Figura (A)), incluem opções de análise univariada (do Inglês, Univariate Analysis), 

análise multivariada (do Inglês, Multivariate Analysis), configuração (do Inglês, 

Settings) e informações sobre o aplicativo (do Inglês, About this app). 

 Na análise univariada (do Inglês, Univariate Analysis) (Figura (B)), utilizada 

neste trabalho, permite ao usuário escolher entre duas opções múltiplos canais (do 

Inglês, Multiple channels) e vetor RGB (do Inglês, Vector RGB), após escolher a 

opção mais adequada a análise pretendida, no caso a opção utilizada foi o de 

múltiplos canais (do Inglês, Multiple channels) temos (Figura (C)) como executar as 

opções de calibração (do Inglês, Calibration), amostragem (do Inglês, Sampling), 
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abrir os resultados salvos anteriormente (do Inglês, Saved Results) ou ajuda (do 

Inglês, Help). 

 Ao acessar a opção calibração (do Inglês, Calibration), o usuário deve incluir 

o número de padrões (do Inglês, Number of samples), desejados para a construção 

da curva analítica (Figura (D)). Posteriormente, o usuário deve indicar a 

concentração dos padrões a serem aferidos, um a um, ou seja, os padrões devem 

ser inseridos no ALC, um de cada vez, indicando sua referida concentração e tocar 

no botão Capture image (Capturar imagem), para que aplicativo capture a imagem 

do padrão indicado, e assim prossegue até que todos os padrões tenham suas 

imagens capturadas, para confeccionar a curva de calibração. 

 Logo abaixo, do botão capturar imagem (do Inglês, Capture image) na (Figura 

(D)), está escrito, Last Calibrations – Tap to Select (do Inglês, últimas calibrações – 

toque para selecionar), significa que todas as curvas de calibração construídas ficam 

armazenadas (salvas) para acessos posteriores. 


