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Resumo: Pouco se fala da Química como conhecimento fundamental para o desenvolvimento de tecnologias e inovações na 

indústria automotiva relacionadas às emissões veiculares, mais especificamente, à diminuição dos impactos gerados ao meio ambiente 

e à saúde humana. Considerando a importância da Química na sociedade, Santos e Schnetzler (1996) discutem o objetivo de se ensinar 

Química na Educação Básica. Para os autores, o ensino de Química tem por objetivo essencial formar cidadãos socialmente ativos e 

capazes de tomar decisões conscientes, evidenciando a importância dos temas químicos sociais, como por exemplo, os recursos 

energéticos e a poluição ambiental. Nessa perspectiva, Mortimer e Santos (2002) consideram que a abordagem Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) corrobora para o ensino de Química, uma vez que esta abordagem tem como finalidade um ensino crítico e 

contextualizado, que promova a participação da sociedade em discussões relacionadas ao desenvolvimento científico-tecnológico. 
Considerando o ponto de vista dos gases emitidos na queima de combustíveis por veículos, torna-se necessário que a indústria 

automotiva invista em pesquisas no âmbito do desenvolvimento de produtos — carros — mais tecnológicos e seguros e que sobretudo 

atendam aos requisitos legislativos ambientais vigentes, como o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e o Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE). Dentro desse panorama de progresso tecnológico, este trabalho, 

orienta-se no sentido de promover a investigação quanto à aplicação da Química na resolução de problemas relacionados a emissões de 

gases poluentes por veículos automotores ao longo dos anos. A temática proposta pretende explorar as relações CTS, por meio de uma 

Sequência de Ensino Investigativa (SEI), em que os estudantes utilizarão os dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 

(PBE Veicular) para justificar, compreender e relacionar o papel da Química no avanço do desenvolvimento de novas tecnologias, 

sendo estas fundamentais para mitigar os impactos gerados ao meio ambiente e à saúde humana. 
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