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        É uma abordagem de ensino que:

 Promove o questionamento.  
Promove o planejamento.
 Induz à escolha de evidências .
 Remete a explicações com base nas evidências.
 Promove a retomada do conhecimento já 

adquirido.
 Promove a reflexão acerca de um problema.



                                        Estudo de caso

          Designam um método de abordagem por investigação. É 
realizado por meio de uma investigação empírica que estuda um 
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 
vida real, especialmente quando:

 Os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 
evidentes.

 Uma situação tecnicamente única, onde haverá muito mais 
variáveis de interesse  do que pontos de dados.



 Baseia-se em várias fontes de evidência.

 Beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições 
teóricas para solucionar o problema.

 As idéias piagetianas, ressaltam a importância de um 
problema para o início da construção do conhecimento.

 A resolução de um problema, em sala de aula, é um divisor 
de águas entre o ensino expositivo pelo professor e o ensino 
em que proporciona condições para que o aluno possa 
raciocinar e construir o seu conhecimento.



Exemplo de estudo de caso:      

     PET: SOLUÇÕES IDEAIS 
PARA UM PROBLEMA 

REAL



NewPlast é uma das maiores empresas de produção de 
embalagens plásticas dos Estados Unidos. Produz e distribui 
diversos tipos de plástico para o mundo.

Nos últimos cinco anos, uma das grandes conquistas da NewPlast 
transformou-se em pesadelo: reclamações e processos atrás de 
processos por produzir material altamente poluente sem investir no 
recolhimento e destino do descarte do mesmo.

O chefe de departamento e acionista da empresa, Dr. Max Power, 
procurou se informar melhor sobre os possíveis danos à natureza 
que sua empresa causava.

Em uma entrevista com a bióloga Jeniffer Green, foi alertado:



Jeniffer:
- Ao longo dos últimos dez anos, produzimos mais plástico 

do que em todo o século passado. Os Estados Unidos jogam 
fora 35 bilhões de garrafas plásticas de água a cada ano, 
somente na área de Los Angeles, 10 toneladas de fragmentos 
de plástico, como sacolas, canudos e garrafas PET são levados 
ao Oceano Pacífico a cada dia. Veja, Sr. Power, que o Plástico 
constitui cerca de 90% de todo o lixo que flutua na superfície 
dos oceanos, matando um milhão de aves marinhas e cem mil 
mamíferos marinhos por ano, por conta da poluição de plástico 
nos oceanos. Atualmente só reciclamos cinco por cento do 
plástico que usamos!



Inconformado com estas tragédias, Max pediu orientação também a um velho amigo 
de infância, o Dr. Lee, que se tornou especialista em meio-ambiente ao seguir seus 
estudos e pesquisas na Kyoto of Technology, Universidade de Keio, onde desenvolve 
pesquisas com bactérias:

        Dr. Lee:
    - O que o nosso grupo de pesquisa mais quer é achar soluções viáveis para 

despoluir o meio-ambiente, Sr. Power. Será que podemos ajudar?

         Nesse contexto, Max resolveu tomar uma atitude inteligente: divulgou no site 
da Newplast um aviso bem convidativo. Afinal, após o recolhimento das garrafas PET, é 
preciso saber o que fazer com elas. Para isso, a NewPlast resolveu contratar 
pesquisadores do mundo todo com ideias inovadoras e concisas para “sumir” com os 
resíduos de PET. Com esse intuito, a NewPlast divulgou um anúncio em seu site.



   Situação problema:

           Suponha que você seja o Dr. Max Power e precisa escolher 
soluções para o destino das garrafas PET, selecionando as 
pesquisas que oferecem melhores soluções para a empresa. 
Proponha uma solução para o problema, avaliando criticamente 
suas vantagens e desvantagens, lembrando que após essa 
etapa, você precisará fazer uma reunião com os demais 
membros da diretoria e pesquisadores da Newplast defendendo 
a sua proposta para a resolução do problema.



PET: Soluções ideais para 
um problema real

Uma solução para o estudo 
do caso:



Como queremos ser lembrados?
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Qual a imagem da NewPlast hoje?

Maior fornecedora de embalagens plásticas nos EUA.
Quinta maior fornecedora de embalagens do mundo.
Detém um setor de pesquisa de ponta para melhorar e 

otimizar a produção.
Muito conceituada entre seus clientes.
Multada a 5 anos com valores exorbitantes, por poluir.



Visão Atual do Mundo sobre nós



Visão Atual do Mundo sobre nós
Nenhum produto que produzimos será degradado com menos 

de 100 anos.



Crime Ambiental – Multas e penas mais rigorosas
Até o momento foram quitadas 3,4% das multas aplicadas a 

nós.
A expectativa é que em 2050 terá mais plástico do que peixes 

no oceano.
Micro plásticos atuam na função hormonal dos seres vivos: 

obesidade, defeitos congênitos e até câncer.

Visão Atual do Mundo sobre nós



Nos últimos 20 anos
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Uma nova marca

O oceano 
em nossas 

mãos



Precisamos mudar nossa imagem
Atendimento rigoroso à legislação ambiental;
Atualização tecnológica constante que conduz a redução no consumo 

específico de água e energia elétrica;
Foco na redução de perdas no processo produtivo;
Gerenciamento de resíduos;
Fomento aos programas socioambientais nos países que recebem 

nossos produtos;
Parcerias com órgãos públicos para uma nova Política de Resíduos 

Sólidos;
Utilização de resina PET reciclada pós-consumo (PET-PCR) como 

matéria prima no processo produtivo.



NewPlast – Medidas Curto Prazo

Incentivo Financeiro para nossos clientes para o recolhimento 
adequado dos resíduos sólidos.

Campanhas de conscientização quanto a maneira adequada 
de coleta, armazenamento e transporte.

Estabelecer parcerias com órgãos públicos para divulgar a 
nova imagem da empresa.



NewPast – Medidas de Médio prazo
Readequação das nossas 

fabricas para armazenar o 
material recolhido.

Separar e limpar.
Reutilizar a matéria.
Implementação de novos 

processos de produção. 



Processo resina PET reciclada pós-consumo 

     Pré - polimerização 
Fabricação de BHET ( oligômero tereftalato de bis- (2-hidroxietileno). 

    Policondensação 
O BHET é gradualmente aquecido e obtem-se polímeros com massa 

molecular em torno de 33.000 g/mol. 
 Para se obter polímeros com massa molecular elevada (> 33.000 g/mol), é 

necessário realizar a etapa SSP. 

    Polimerização no estado sólido (SSP) 
O aspecto mais importante é aumentar o grau de cristalinidade de forma que 

as partículas não comecem a aderir umas às outras. 



NewPlast – Medidas Médio Prazo

Valores gastos nessa mudança estão estimados serão 
revestidos para o aumento do impacto da nossa marca.

Diminuição com gastos com processos jurídicos de cunho 
ambiental.

Maior importância no mercado.



NewPlast – Medidas a longo Prazo



NewPlast – Medidas a longo Prazo

   Vantagens:
Decompõe completamente o plástico do PET. 
 O período de decomposição dura poucas décadas. 
A bactéria produz duas enzimas que decompõe o PET em 

componentes menores que podem ser incorporados ao meio 
ambiente sem problemas. 

    Desvantagens:
Ainda precisa descobrir meios práticos de produzi r essas 

enzimas em larga escala. 
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