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RESUMO 

 

O ESTUDO DOS FENÔMENOS TÉRMICOS-AMBIENTAIS ATRAVÉS DA 

METODOLOGIA EM ESPIRAL 

 

LEONARDO DE SOUSA LEAL 

 

Orientador 

Prof.˚ Dr. Luiz Moreira Gomes  

 

Produto educacional aplicado e analisado durante a dissertação de Mestrado submetida 

ao Programa de Pós-Graduação UNIFESSPA no Curso de Mestrado Profissional de 

Ensino de Física (MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 

Mestre em Ensino de Física. 

 

Este produto educacional é uma sequência didática que utiliza a metodologia em “ensino 

em espiral”, para que os alunos possam entender a relação dos fenômenos físicos, 

térmicos e naturais - inversão térmica, efeito estufa, ilhas de calor e aquecimento global- 

com os conceitos ambientais básicos como: umidade, infravermelho e pressão 

atmosférica. Além de outros objetivos secundários: 

 

 Conscientizar do papel importante das árvores no balanço energético no meio 

ambiente, ajudando amenizar os efeitos provocados pelo o aumento da temperatura 

no planeta.  

 Estimular a preservação do meio ambiente. 

 Entender o processo de ensino aprendizagem dos alunos, considerando as limitações 

da memória humana e as dificuldades de superação das ideias do senso comum. 

 Estimular o interesse de criar novas formas de avaliar o aluno, usando metodologias 

qualitativas, como por exemplo a análise de redações que manifestam o pensamento 

dos estudantes, através de conceitos expressos através das palavras.  

 

Marabá-PA 

Março 2019 
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1. PRODUTO EDUCACIONAL: SEQUÊNCIA DIDÁTICA QUE ABORDA 

OS CONCEITOS DA FÍSICA AMBIENTAL 

Neste livreto e descrito com mais detalhes a organização do trabalho. A expectativa deste 

trabalho é incentivar o educador aplicar esta sequência didática durante na sala de aula, 

saindo um pouco da rotina de ensino tradicional. 

1.1 ORGANIZAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Inspirado nas ideias de ZABALA(1998) esta sequência didática obedece a seguinte 

ordem:  

1. Apresentação: O professor apresenta as experiências, divide a sala em grupos de 

quatro a cinco alunos, sorteando as experiências entre os mesmos, tal que cada grupo seja 

responsável na construção e realização das mesmas.  

2. Diálogo entre o professor e alunos: após a construção das experiências, cada grupo 

vai realizar a sua, usando como parâmetro os resultados obtidos das mesmas, para 

responder um banco de questões, criado pelo professor   

3. Comparação entre os diferentes pontos de vista:  o professor promoverá uma 

discussão entre os alunos, afim de que forma democrática, descartem por conta própria 

as respostas sem fundamentos do banco de questões, selecionando as mais confiáveis até 

que cheguem naquela desejada. Entretanto, com ajuda do professor em caso de dúvida, 

dando “dicas” nas perguntas mais difíceis; É somente nos últimos casos, o professor dará 

a resposta, a fim de que os alunos avance no processo. 

4. Conclusões: O professor perguntará ao grupo “sobre o que entenderam sobre o 

fenômeno estudado?”; Pedindo que os alunos façam uma síntese. Posteriormente, o 

professor elucidará o assunto, fazendo uma breve explicação sobre os pontos mais 

importantes, em termos de conhecimento científicos dos conceitos térmicos ambientais 

analisados.   

5.Generalizações  

 Seguindo a ordem das experiências apresentadas neste trabalho (ler o capítulo das 

descrições das experiências) cada grupo demonstrará aos outros suas experiências, 
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bem como divulgará os resultados obtidos dos questionamentos apresentados ao 

banco de questões. 

 Com ajuda do professor, o grupo faz uma síntese do conceito ou fenômeno 

térmico apresentado, mostrando suas principais características e efeitos no 

planeta.    

 Na parte final, após todos os grupos ter apresentado suas experiências, o professor 

usa o recurso de um mapa conceitual criado pelo docente, mostrando a relação de 

todos os conceitos físicos ambientais analisados (umidade, pressão atmosférica, 

infravermelho) com os fenômenos térmicos ambientais (efeito estufa, inversão 

térmica, ilhas de calor e aquecimento global). 

6.  Prova ou exame: através de uma metodologia qualitativa, a forma de avaliação deste 

trabalho foi solicitar que os alunos façam uma redação discursiva falando sobre os 

prejuízos sofridos no meio ambiente, ao jogar poluição no ar. 

7. Avaliação e divulgação dos resultados: o professor vai analisar as redações 

produzidas pelos alunos, retirando as palavras “chaves” ou afirmações, ligadas aos 

conceitos ambientais, para saber se os mesmos foram assimilados pela a maioria dos 

alunos, verificando também os possíveis erros conceituais individuais ou generalizados, 

como os obstáculos epistemológicos que por ventura possam surgir, para posteriormente 

o professor esclarece-los aos  seus alunos. 
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Na tabela 1 abaixo, apresenta-se como será divido esta sequência didática em relação ao 

tempo. 

Tabela 1 - Planejamento das atividades da sequência didática. 

 Planejamento do tempo das atividades 

Fases Procedimento Tempo 

Carga 

horária 

total 

por fase 

Quantidade 

aproximada 

de aula 

Introdução 

Apresentar as 

experiências aos 

alunos e dividir a sala 

em grupo de 4 a 5 

alunos. 

30 minutos 30min 

10 aulas 

Diálogo e 

comparação 

O professor reservará 

um dia da semana, 

para levar um grupo 

de cada vez ao 

laboratório. 

60 minutos 

para cada 

experiência 

420min 

Conclusão 

O professor explicará 

o conceito ambiental 

ou fenômeno físico, 

por trás das 

experiências. 

30 minutos 

para grupo 

210 

minutos 
5 aulas 

Generalizações 

 Apresentações 

dos resultados 

e síntese dos 

conceitos 

pelos alunos. 

 Exposição e 

explicação das 

relações dos 

conceitos e 

30 minutos 

para cada 

grupo e o 

professor. 

240min 6 aulas 
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fenômenos do 

mapa 

conceitual 

pelo professor. 

Prova ou 

exame 

Os alunos vão fazer a 

redação. 
90 minutos 90 min 2 aulas 

Avaliação e 

divulgação dos 

resultados 

O professor analisará 

a redações, corrigindo 

os possíveis erros 

conceituais ou 

epistemológicos que 

por ventura possa 

surgir. 

Indeterminado   
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2. DESCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS  

2.1 EXPERIÊNCIA DO DVD 

 Objetivo:  mostrar que a radiação solar vinda do sol, não é formada por 

uma única cor (branca) mais um conjunto de radiações, pertencentes ao 

espectro eletromagnético, cada uma com seu comprimento de onda e 

frequência (ver figura 1.a). Utilizando para isso, a demonstração do 

fenômeno da dispersão luminosa, consistindo na separação da luz branca 

nas sete cores monocromáticas, ao atravessar um meio que não seja o 

vácuo ou o ar, como por exemplo as gotículas de água suspensas no ar e 

um prisma de vidro (ver figura 1.b). 

 

Figura 1 - (a) Dispersão da luz no prisma; (b) Espectro visível ao olho humano 

Fonte: Hewitt (2015) 

 Material 

Tesoura, DVD usado, durex, fita adesiva e vela. 

 Montagem 

 
 

            Figura 2 - Experiência do DVD, realizado no laboratório 
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Corta-se um pedaço da borda do DVD em seguida separa-se a parte de cima da de baixo 

do DVD, retira-se a tinta refletiva da parte de baixo com o durex (tendo o cuidado de não 

tirar a parte roxa) e tampasse o centro do DVD com fita adesiva. Posteriormente acende-

se a vela, apague-se a luz, dessa forma permitisse que a luz passe por dentro do DVD. 

 Explicação 

Como a luz é policromática, cada cor é refratada ou desviada de forma diferente, 

pois cada cor tem um índice de refração diferente, indo da menor frequência 

(vermelho) que fica na borda do DVD para a maior frequência que se localiza 

próximo ao centro do DVD, nesse ponto localiza-se a cor violeta. 

 Roteiro de perguntas   

O roteiro de perguntas – consta no apêndice, foi elaborado numa perspectiva de 

que o aluno possa recordar do fenômeno da refração ministrada em aulas 

anteriores, servindo a experiência para ampliar o entendimento dos seus 

conhecimentos sobre o assunto, tais como a ideia de raio de luz, uma onda 

eletromagnética dentro do espectro visível ao olho humano, cada um com seu 

comprimento de onda e frequência especifica, refletindo na sua refração, à medida 

que se desvia da reta imaginaria chamada de Normal. Por fim, as últimas 

perguntas induzem o aluno concluir que a luz branca, na verdade é formada por 

várias cores - policromática, e ainda possibilitando com o que o estudante faça 

analogias com o fenômeno natural observado no arco íris, algo que é presente no 

dia a dia. 

 Site de pesquisa: mais detalhes na página do manual do mundo, onde o vídeo é 

encontrado no : https://www.youtube.com/watch?v=-e9crnQEA78  

A tabela 2 a seguir explana as perguntas direcionadas aos alunos durante a 

realização da experiência.   

https://www.youtube.com/watch?v=-e9crnQEA78
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Tabela 2 - Relatório de perguntas da experiência do DVD 

                              Sugestões de 

perguntas geradoras de discussão. 

Resposta dada pelo professor, após a 

reflexão do aluno. 

  

I. Quais as cores se formaram sobre o 

DVD, de fora pra dentro, ao colocar na 

frente de uma vela? 

Vermelho, amarelo, verde, azul e 

violeta(roxo). 

 

II. De acordo com (figura 2) as cores que 

apareceram sobre o DVD (de fora pra 

dentro) seguem uma ordem crescente 

ou decrescente, em relação ao seus 

comprimentos de ondas e suas 

frequências? 

Decrescente em relação ao comprimento 

de onda, enquanto a frequência crescente. 

III.A luz da vela ao passar pelo DVD 

muda de meio. Como é chamado na 

física o nome deste fenômeno? 

O nome deste fenômeno se chama 

refração. 

IV. Quantas vezes ocorrem este 

fenômeno? Explique.  

Ocorre duas vezes na entrada da luz no 

dvd (ar para DVD e na saída do mesmo 

(DVD para ar). 

V. Quais destes momentos ocorre o 

aparecimento das cores? 

Na saída da luz sobre o DVD. 

VI. Este momento ocorre quando a luz 

passa do meio menos refringente para o 

mais ou contrário?  

Do mais refringente para o menos. 

VII. Nesta situação, o raio de luz se 

aproxima ou se afasta da normal? 

Se afasta da normal 

VIII. Na tua opinião isto reflete na 

ordem das cores apresentadas sobre o 

DVD?  

Sim 

IX. Quem fez pela primeira vez esta 

experiência foi Isaac Newton, chamada 

de dispersão luminosa, passando o raio 

de luz sobre o prisma. Observando a 

figura abaixo (ver figura 1a). Qual a cor 

do dvd é a mais refringente? 

Violeta(roxo) 

X. Se:  e  𝑽 = 𝝀. 𝒇 

Aumentando o comprimento 

comprimento de onda da luz, o índice de 

refração aumenta ou diminui?Por que? 

 

Diminui, por que aumenta a grandeza 

velocidade, influenciando no resultado do 

índice de refração, pois esta grandeza é 

inversamente proporcional. 

XI. Observando novamente a figura 1.b, 

qual a cor tem o menor índice de 

refração? 

O vermelho 

XII. Qual é a relação do índice de 

refração e as grandezas comprimento 

O índice é inversamente proporcional a 

primeira e diretamente a segunda. 
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de onda e a frequência das cores, 

respectivamente? 

Fazendo a cor violeta desvia mais para o 

centro do DVD, enquanto o vermelha 

ficando na borda. 

XIII. Que conclusão você tira da luz 

branca. Ela é monocromática ou 

policromática? 

Policromática 

XIV. Em que situação, ela se revela esta 

sua natureza? 

No momento em que a luz passa por um 

objeto transparente, capaz de faze-la 

desviar. 

XV. Dê um exemplo do dia-dia que 

ocorre o mesmo fenômeno. 

A expectativa é que se lembra do arco-íris. 

 

2.2 EXPERIÊNCIA DO LEGO 

 Objetivo 

Discutir sobre as cores não perceptíveis ao olho humano, em especial, a cor 

associada a radiação infravermelha, apresentado a característica da radiação 

infravermelha como uma onda não ionizante, de comprimentos longos, geradas 

por corpos quentes, tais como o corpo humano que emite calor para o ambiente.  

 Material 

a) Kit de robótica.  

b)  Bloco programável de 32 bits. 

c) Um sensor de luz que emite e traduz a intensidade refletida. 

d) Guia de cores 

 

Figura 3 - Maleta (NXT 9797) da empresa Lego Brasil 

Disponível em http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads 
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a) Bloco programável de 32 bits 

 

Figura 4 – Visor 

Disponível em http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads 

 

b) Um sensor de luz que emite e traduz a intensidade refletida. 

 

Figura 5 - Sensor 

Disponível em http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads 

 

c) Guia de cores 

 

Figura 6 - Guia de cores 

Disponível em http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads 
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 Montagem e programação 

1- Para conectar um Sensor ao NXT, ligue uma extremidade do fio preto ao 

Sensor. Ligue a outra extremidade em uma das portas de entrada (1, 2, 3, 4). 

 

Figura 7 - Conectando o sensor 

Disponível em http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads 

2- Selecione 'Visualizar no monitor NXT 

3- Selecione o ícone de luz Refletida. 

 

Figura 8 - Programando o bloco NXT 

Disponível em http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads 

4- Selecione a porta na qual colocou o sensor. 

5- Mantenha o Sensor de Luz próximo a cores diferentes ao seu redor e veja as 

diferentes leituras. 

 

Figura 9 - Emitindo a radiação e conferindo a radiação refletida no monitor 

Disponível em http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads 
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 Explicação 

O estudante ao passar o sensor de luz sobre as cores, anotará as cores, chegando 

a algumas conclusões: a cor preta tem a menor intensidade refletida, totalmente 

adversa a cor branca, que possui valor máximo. No entanto, dentre as cores a 

segunda maior intensidade foi observado na cor alaranjada -  na qual se aproxima 

da cor emitida pelo sensor, levando-o a crer que a intensidade refletida depende 

da cor do feixe emitido é do local onde é o local selecionado para sua 

aproximação. 

 Roteiro de Perguntas 

Esse aparato tecnológico serve como introdução ao objetivo da experiência que é 

chegar através do roteiro de perguntas-respostas – detalhado no apêndice, estão 

descritos no roteiro as consequências da incidência da radiação infravermelha no 

solo, bem como, de forma implícita, as implicações na questão do aumento de 

temperatura, com a ausência da vegetação no meio ambiente. A figura 10 

apresenta de forma sintética as observações constantes no roteiro.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Figura 10 - Assinaturas espectrais 

Disponível em https://www.inpe.br 

 Site(s) de pesquisa 

https://www.generationrobots.com/media/Lego-Mindstorms-NXT-Education-

Kit.pdf  

http://mz.pro.br/Engenharia_Processo/04-Manual_MindStorms_Portugues.pdf 

http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads/2014/05/Manual-

Did%C3%A1tico-Pedag%C3%B3gico-LEGO-EDUCATION.pdf  

 

https://www.generationrobots.com/media/Lego-Mindstorms-NXT-Education-Kit.pdf
https://www.generationrobots.com/media/Lego-Mindstorms-NXT-Education-Kit.pdf
http://mz.pro.br/Engenharia_Processo/04-Manual_MindStorms_Portugues.pdf
http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads/2014/05/Manual-Did%C3%A1tico-Pedag%C3%B3gico-LEGO-EDUCATION.pdf
http://www.nwk.edu.br/intro/wp-content/uploads/2014/05/Manual-Did%C3%A1tico-Pedag%C3%B3gico-LEGO-EDUCATION.pdf
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A tabela 3 a seguir explana as perguntas direcionadas aos alunos durante a realização da 

experiência. 

Tabela 3 - Relatório de perguntas da experiência do LEGO 

Sugestões de perguntas geradoras de 

discussão. 

Resposta dada pelo professor, após as 

reflexões dos alunos. 

I. Utilizando o sensor de luz 

abaixo, com ajuda do 

professor, programe o mesmo 

para medir a porcentagem 

das intensidades das cores 

refletidas, de acordo que o 

mesmo passe pelas cores, 

colocando em ordem 

crescente de intensidades. 

 

Preto (27%), azul (32%), verde (37%), 

amarelo (58%), vermelho (68%), laranja 

(70%) branco (76%). 

 

II. A curva a da figura abaixo (figura 

6) mostra como uma folha verde tem 

valores diferentes de refletância para 

cada comprimento de onda, desde o azul 

até o infravermelho próximo. Esse tipo 

de curva, que mostra como varia a 

refletância de um objeto para cada 

comprimento de onda, é 

denominada assinatura espectral e 

depende das propriedades do objeto. 

Olhando para o gráfico acima, qual é a 

radiação que a folha verde reflete com 

mais intensidade? 

A radiação infravermelha. 

III. De acordo com espectro 

eletromagnético conhecido, 

conseguimos enxergar a radiação 

infravermelha? 

Não 

IV. A elevada refletância na banda 

infravermelha (IR) está relacionada 

com os aspectos fisiológicos da folha e 

varia com o seu conteúdo de água na 

estrutura celular superficial; por isso é 

um forte indicador de sua natureza, 

estágio de desenvolvimento, sanidade, 

etc.  De acordo com o gráfico, qual folha 

(verde ou seca) reflete mais radiação 

infravermelha? Por que? 

Folha verde, devido ter uma maior 

quantidade de água. 

. 

V. Você acha que a radiação 

infravermelha surge quando o corpo 

está quente ou frio? 

Quente. 
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VI. A curva c mostra a assinatura 

espectral de uma amostra de solo; no 

caso do exemplo trata-se de um tipo de 

solo contendo muito ou pouca matéria 

orgânica? Justifique. 

Pouca, pois observa-se no gráfico que 

reflete um valor menor de radiação IR 

comparado aos outros. 

VII. Fazendo uma analogia com a 

questão anterior; diga por que é 

importante manter áreas verdes nas 

cidades? 

Devido elas contribuírem para amenizar o 

calor nas cidades, refletindo a radiação 

IV. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA DO PSICRÔMETRO 

 Objetivo 

Entender sobre o conceito de umidade relativa do ar. 

 Material 

Água, gaze, dois termômetros clínicos; garrafa PET de 2 litros; arame de 20 cm 

de comprimento e 2 mm de diâmetro; barbante; copo ou recipiente transparente 

pequeno; tabela com valores de umidade relativa do ar medida no psicrômetro – 

tabela disponível no apêndice e um termo hidrômetro digital conforme a figura 11 

abaixo.                                                                                                                                                                                                      

 
 

Figura 11 –Termo hidrômetro digital 

 Procedimento de montagem e medição da umidade pelo psicrômetro caseiro: 

1. Faz-se dois furos pequenos (do diâmetro do arame) na altura do gargalo da 

garrafa PET; 

2. Enchesse a garrafa com água até 1/3 do seu volume; 

3. Passasse o arame pelos furos e dobre as duas extremidades na forma de ganchos; 

4. Pendurasse cada termômetro nas extremidades do arame; 

5. Colocasse água no copo ou recipiente transparente pequeno; 

6. Envolvesse um dos termômetros com a gaze, tornando-se uma espécie de bolsa 

– pode-se utilizar a linha para amarrar a gaze; 
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7. Mergulhasse a gaze no copo com água, conforme a figura 12 abaixo.  

8. Esperasse alguns instantes e anotasse os valores das temperaturas marcadas em 

cada termômetro. 

9. A umidade relativa do ar será obtido com a interseção do valor medido da 

temperatura do termômetro (ts) seco com a sua diferença do úmido(tu), na tabela de 

umidade apresentada na figura 13. 

 

Figura 12 - Experiência do psicrômetro 

Disponível em https://educador.brasilescola.com.br 

 

 

Figura 13 - Tabela de comparação entre as temperaturas para saber a umidade 

Fonte: Adaptado de Jankowsky e Galina (2013) 

 

 

 Locais de medições: 

Medindo o psicrômetro caseiro e o termo hidrômetro na sala, além de 

comparação de resultados.  

Referente a pergunta III e IV do roteiro de perguntas – disponível no apêndice. 

Medindo o termo hidrômetro perto da torneira 

Referente a pergunta V do roteiro de perguntas – disponível no apêndice.  

A figura 14 apresenta essa etapa.  
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Figura 14 - Medindo a umidade relativa do ar com o termo hidrômetro digital perto de uma fonte de água 

 Explicação e roteiro de perguntas 

No banco de questões, tentasse fazer com que o aluno construa o conceito de 

umidade através dos dados obtidos na sequência de perguntas direcionadas pelo 

professor.  Nas ultimas perguntas – apresentadas no apêndice, tentasse mostrar as 

diferenças de umidade entre as regiões do estados Brasileiros, refletindo no clima 

dessas regiões, como por exemplo, na diferença do clima da região Amazônica 

com o clima da região Centro-Oeste, além disso, verificando-se as diferenças 

extremas de umidade entre as regiões a qual reflete-se na sensação térmica das 

regiões observadas. 

 

A tabela 4 a seguir explana as perguntas direcionadas aos alunos durante a 

realização da experiência. 
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Tabela 4 - Relatório de perguntas da experiência do psicrômetro 

Sugestões de perguntas geradoras de 

discussão. 

Resposta dada pelo professor, após as 

reflexões dos alunos. 

I. Orientado pelo professor, após 

montar o experimento, anote os valores 

das temperaturas marcadas em cada 

termômetro. 

 

 

Temperatura do termômetro seco:38°C 

Temperatura do termômetro úmido :36°C 

. 

 

II. De acordo com o conceito de calor, 

explique por que o termômetro úmido 

está com uma temperatura menor que 

seco, já que eles se encontram no mesmo 

ambiente (sala de aula)? 

A temperatura de equilíbrio térmico do 

termômetro seco é maior devido o mesmo 

estar em contato com o ar que estar com 

maior temperatura que o úmido que se 

encontra em contato com água. 

III. Com ajuda do professor, anote o 

valor da umidade relativa do ar, com a 

interseção da temperatura do 

termômetro seco (ts) e a variação da 

temperatura (∆t = tseco – túmido) da tabela 

(ver a figura 9): 

 

68% 

III. O valor do psicrômetro caseiro é 

próximo do digital?  Quanto foi a 

diferença de um para o outro? 

Folha verde, devido ter uma maior Deu o 

mesmo valor, não há diferença de valores. 

. 

IV. Com o psicrômetro digital vamos 

medir o valor da umidade nas 

proximidades de uma pia com a 

torneira aberta, sem encostar o mesmo 

na água. A umidade relativa do ar 

aumentou ou diminuiu? 

Aumentou a umidade, passou para 76%. 

V. O que mudou nas proximidades da 

pia com a torneira aberta que provocou 

a mudança na umidade do ar? 

A quantidade de vapor de água existente 

no ar. 

VI. Baseado no que você aprendeu até 

agora. Defina o que é umidade relativa? 

É a porcentagem de vapor de água 

existente no ar que não sobe pra nuvens, 

através do processo de evaporação, 

também chamado de ciclo hidrológico. 

VII. Por que a população que mora nos 

estados da região Amazônica, que 

possuem uma umidade relativa   

elevada, sofrem com a sensação térmica 

de calor extremos, comparado a outros 

da federação Brasileira, principalmente 

da região centro-oeste? Explique. 

Devido o suor evaporar mais lentamente, 

por causa da maior barreira de vapor de 

água existente nestas regiões, deixando 

que o calor absorvido da pele humana flua 

com mais facilidade, prejudicando que o 

corpo se resfrie. 
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2.4 EXPERIÊNCIA DO BALÃO 

 Objetivo 

Entender sobre o conceito de pressão atmosférica. 

 Material 

Balão com ar, balão com água e uma vela acesa. 

 Questionamento 

O professor instiga os alunos, a respeito de uma explicação plausível de resposta 

a pergunta: “Por que o balão cheio de ar estoura em contato com a chama de uma 

vela, enquanto o outro, cheio parcialmente de água permanece intacto?” 

 Explicação e Roteiro de perguntas 

As perguntas constantes nos questionários pretendem retomar com os estudantes 

a respeito da aula sobre a pressão dos gases ideais e sua relação com a temperatura 

- calor específico, assim, para que o aluno possa entender com maior facilidade o 

conceito da pressão atmosférica. Além disso, mostrasse que esta pressão pode 

variar conforme a altitude do lugar onde é medido, ou seja, quanto maior a 

altitude, menor a pressão e, consequentemente, quanto menor a altitude maior a 

pressão exercida pelo ar na superfície terrestre (ver tabela 4). A figura 11 mostra 

a discussão dos resultados e conclusões da experiência com os outros alunos da 

sala.  

 

Figura 15 – Experiência do balão 

 Site de pesquisa  

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/balao-que-nao-

estoura/1210 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/balao-que-nao-estoura/1210
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/balao-que-nao-estoura/1210
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A tabela 5 a seguir explana as perguntas direcionadas aos alunos durante a 

realização da experiência. 

Tabela 5 - Relatório de perguntas da experiência do balão 

Sugestões de perguntas geradoras de 

discussão. 

Resposta dada pelo professor, após as 

reflexões dos alunos. 

I. Calcule o valor desconhecido usando 

a Lei de Charles, de transformação 

isovolumétrica, ou seja, de volume 

constante. 

𝑷𝒊

𝑻𝒊
=
𝑷𝒇

𝑻𝒇
 

Sabendo que: 

• Pi-Pressão inicial 

• Pf-Pressão final 

• Vi-Volume inicial 

• Vf-Volume final 

• Ti-Temperatura inicial 

• Tf-Temperatura final 

a)Pi=10 pa; Ti=20°C; Tf=80°C; Pf=x 

 

b)Pi=10 pa; Ti=20°C; Tf=x; Pf=80pa 

 

 

 

 

a) 40 pa; b)160°C 

 

. 

 

II. Baseado nos resultados da questão 

anterior, o balão com ar estourou 

devido a pressão interna aumentar ou 

diminuir? 

Devido a pressão interna aumentar. 

III. O que provocou este aumento de 

pressão do ar no interior do balão? 

 

O calor da chama da vela. 

IV. Qual o melhor conceito da física, 

explica por que alguns corpos 

esquentam mais rápido do que outros, 

A letra c, calor específico. 

. 
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recebendo a mesma quantidade de 

calor? 

a)(             )Calor latente 

b)(             )Calor sensível 

c)(             )Calor específico 

d)(         )Nenhuma das alternativas 

 

V. O balão com água não estourou 

devido a água ter um alto ou baixo valor 

de calor específico? Explique. 

Tem um alto valor de calor específico, por 

isso demora esquentar ou aumentar sua 

temperatura. 

VI. O que acontece ao aquecer o fundo 

do balão com ar com a vela? 

Ele estoura. 

VII. A explosão do balão com ar, ocorre 

devido as moléculas gasosas 

pressionarem a parte interna do 

mesmo. Qual a área mais provável para 

romper devido este aumento de 

pressão? Justifique 

O fundo do balão, devido o mesmo se 

dilatar, ficando mais fina 

consequentemente mais fácil de furar. 

VIII. Agora explique fisicamente, por 

que o balão com água não estoura. 

Devido ao fundo do balão se dilatar 

menos, sendo transferido a maior parte do 

calor da vela para a água que tem um alto 

calor especifico, esquentando pouco, 

consequentemente se dilatando menos e 

diminuindo a pressão interna do balão. 

IX. Em torno da terra há uma camada 

de ar denominada atmosfera, cuja 

altura é de ordem de 18km. Essa massa 

de ar exerce pressão sobre todos os 

corpos no seu interior, pressão que é 

denominada atmosférica. As forças 

exercidas sobre os corpos pela 

atmosfera são consideráveis, passando 

despercebidas porque a pressão interna 

do nosso corpo é de mesmo valor e 

compensa seus efeitos. Baseado no que 

diz o texto sobre pressão atmosférica, 

além dos conhecimentos adquiridos 

sobre pressão e calor. Em altas altitudes 

a pressão atmosférica aumenta ou 

diminui. Justifique. 

Diminui, devido ao ar se tornar mais 

rarefeito em altas atitudes, exercendo 

menos pressão sobre o corpo. 

X. Por que a região Amazônica, devido 

ter uma maior umidade relativa do ar 

comparado as outras regiões 

Brasileiras, provoca também uma 

Devido ao ar carregado de vapor de água 

exercer um peso mais elevado, 

consequentemente provocando uma 

pressão maior sobre a sua superfície.  
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pressão atmosférica mais elevada sobre 

a mesma? Explique.  

XI. Está elevada pressão atmosférica 

sobre esta região tem alguma coisa a ver 

com o fenômeno dos rios voadores que 

sai da região Amazônica em direção a 

região sul e sudeste do país? Por que? 

Sim, devido o vapor de água sai da região 

de alta pressão para baixa, fazendo uma 

analogia com a experiência do balão com 

ar, mostra que o mesmo foi perfurado, na 

região mais frágil do mesmo, onde estava 

em contato com a vela. Concluindo que o 

ar sempre procura as regiões mais fácil de 

fluir, ou seja, de menor pressão. 

OBS.: Na pergunta XI, o professor dá uma “dica” dizendo que o movimento de 

umidade carregada pelo ar. 

 

2.5 EXPERIÊNCIA DAS GARRAFAS 

 Objetivo 

A partir desta experiência, tornasse possível a reflexão acerca dos fenômenos 

físicos ligadas ao aquecimento global, tais como o fenômeno da inversão térmica, 

e o fenômeno atmosférico muito comum nos grandes centros urbanos 

industrializados, sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas por serras ou 

montanhas.  

 Material 

Quatro garrafas de 2 litros, duas com água gelada tingida de azul e duas de água 

quente tingidas de amarela (corante alimentício ou industrial) e fita isolante. 

 Montagem 

Inicialmente, furasse o centro das tampas das duas garrafas pets, unie-as por fitas 

isolantes para conectar as garrafas. Basicamente, a aula começa com o professor 

mostrando as duas situações para os alunos: a primeira deixando a garrafa de água 

quente embaixo, enquanto a gelada em cima (primeira situação), posteriormente 

mudando o sistema, usando as outras duas garrafas, virando a garrafa de água 

quente pra baixo em cima da azul. Posteriormente, instigasse os alunos há uma 

explicação para este fenômeno: Por que a água gelada se mistura com água quente, 

na primeira situação, enquanto na segunda não?   

 Explicação e roteiro de perguntas 

As primeiras perguntas desse experimento – disponíveis no apêndice, retomasse 

com os alunos a respeito da grandeza de densidade, na qual depende da grandeza 

volume e consequentemente da temperatura do meio onde se encontram.  



                                                                      

21 
 

A temperatura sofre a influência na agitação das moléculas que formam este 

sistema. Além disso, o experimento é capaz de proporcionar o aluno a 

compreensão do fenômeno da inversão térmica, processo que ocorre quando o ar 

frio (mais denso) é impedido de circular por uma camada de ar quente (menos 

denso), provocando problemas respiratórios nas pessoas que vivem em ambientes 

muito poluídos.  A figura 16 mostra a imagem comparativa dos dois momentos 

das experiências que provocam a discussão dos alunos. 

 

Figura 16 – Experiência da inversão térmica 

Disponível em https://www.manualdomundo.com.br/ 

 

 Site de pesquisa 

     https://www.youtube.com/watch?v=SYKeSb2iAQQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SYKeSb2iAQQ
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A tabela 6 a seguir explana as perguntas direcionadas aos alunos durante a 

realização da experiência. 

 

Tabela 6 - Relatório de perguntas da experiência das garrafas 

Sugestões de perguntas geradoras de 

discussão. 

Resposta dada pelo professor, após as 

reflexões dos alunos. 

I. O que acontece com as moléculas de 

água ou ar (fluidos em geral) quando 

ganham calor? 

a) (           )Se aproximam 

b) (           )Se afastam 

c) (           ) Não mudam sua posição 

d) (       )N.D.A(nenhuma das 

alternativas) 

 

 

Se afastam(b). 

. 

 

II. Se as moléculas de fluidos se afastam 

quando recebe calor. A grandeza 

volume aumenta ou diminui? 

Aumenta 

III. Observando a equação da 

densidade: 

𝒅 =
𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆
 

Na experiência realizada qual tem a 

maior densidade a água gelada ou 

quente? Por que? 

 

A água gelada, devido suas moléculas 

estarem frias, ocupando um volume 

menor, refletindo numa maior densidade, 

já que são grandezas inversamente 

proporcionais. 

IV. Neste sentido, explique por que 

houve movimento dos fluidos na 

primeira situação, enquanto o outro não 

teve? 

Devido a água gelada ser mais densa que 

a água quente trocando de posição com a 

mesma, ou seja, ocupando o lugar da água 

quente e vice-versa. 

 

V.O experimento tem alguma relação 

com a causa do fenômeno abaixo (ver 

figura 13)? Explique. 

 

Sim, pois durante o dia o ar quente da 

areia sobe ocupando o lugar do ar frio da 

água. O noite mesmo fenômeno acontece 

durante a noite quando o sentido do fluxo 

do calor se investe. 
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VI. Por que o ar que se encontra em 

cima da areia é quente durante o dia, 

enquanto o da água e mais fria? 

Devido a areia ter um calor especifico 

menor do que a da água. 

. 

VII. O fenômeno abaixo (ver figura 14) 

é conhecido como inversão térmica, 

muito comum em grandes cidades. 

Explique em qual das situações das 

experiências (1 ou 2), ele se encaixa? 

Na situação 2, pois o ar frio se encontra 

em baixo, enquanto o quente fica em 

cima. Não havendo movimento dos 

fluidos, ficando acumulada o ar poluído 

próxima a superfície, prejudicando a 

saúde das pessoas. 

. 

VIII. Em sua opinião, por que o 

fenômeno da inversão térmica é tão 

prejudicial à saúde? Tem alguma 

semelhança com a poluição gerada pelas 

siderúrgicas da região do Pequiá de 

baixo em Açailândia Maranhão? 

 É prejudicial saúde causando problemas 

respiratórios, principalmente em crianças 

e idosos que são menos resistentes. Este 

fenômeno tem semelhança com 

problemas ambientais que ocorrem na 

região de Pequiá, pois o processo de 

beneficiamento do minério de ferro, gera 

resíduos (pó químico) que se espalha pelo 

ar, causando males a saúde respiratória do 

ser humano. 

. 

 

 

Figura 17 - Processo de convecção entre o mar e praia, durante dia e noite 

Fonte: Adaptado do Newton et al (2016) 
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Figura 18 - Fenômeno da inversão térmica 

Disponível em http://www.dsr.inpe.br 
 

2.6 EXPERIÊNCIA DA ESTUFA CASEIRA 

 Objetivo 

Pretende-se demonstrar como acontece o efeito estufa , fenômeno ligado 

diretamente ao aquecimento global -  contribuindo para o aumento da temperatura 

do planeta.  

 Material 

Dois copos com água, papel alumínio, caixa grande de sapatos, tesoura e filme 

plástico. 

 Montagem 

Inicialmente preenchesse a caixa de papelão internamente com papel alumínio, e 

sua tampa é substituída por uma tampa de plástico filme que recobre a mesma. 

Colocasse um copo de água e outro fora da caixa de papelão, a fim de comparar a 

temperatura do liquido, depois de algum período em baixo do sol (cerca de 10 

minutos), em seguida verificasse qual dos copos estará mais quente. 

 Explicação 

A caixa ao ser iluminada pela luz do sol, atravessa pelo plástico filme e se converte 

em calor ao atingir a superfície interna da mesma. Então, o ar se aquece, sendo 

impedido de sair pela caixa por causa do plástico filme que é um isolante, 

aumentando assim a temperatura interna da caixa. Por este motivo, a água do copo 

que está dentro da caixa ficará mais quente que a água do copo que está fora dela. 
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 Roteiro de Perguntas 

Nessa experiência pretende-se que o aluno compreenda através do diálogo com o 

professor – tabela disponível no apêndice que a experiência da caixa é muito 

próximo do fenômeno do efeito estufa – a caixa como se fosse o planeta, 

entretanto, o papel alumínio representando a sua superfície da terra, o copo d’água 

figurando como as pessoas e o plástico filme como os gases do efeito estufa 

impedindo do calor passar. Ao término do experimento, a última pergunta tem 

como objetivo relacionar esse fenômeno com a o fenômeno da inversão térmica.  

A figura 19 a seguir é o momento de demonstração da experiência pelos alunos, 

logo após a figura, se encontra a tabela 7 com os questionamentos feitos aos 

alunos.         

 

                    Figura 19 - Caixa térmica representando o efeito estufa 

 

 Site de pesquisa 

http://www.ebc.com.br/infantil/2015/08/faca-voce-mesmo-experiencia-simula-o-

efeito-estufa 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebc.com.br/infantil/2015/08/faca-voce-mesmo-experiencia-simula-o-efeito-estufa
http://www.ebc.com.br/infantil/2015/08/faca-voce-mesmo-experiencia-simula-o-efeito-estufa
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A tabela 7 a seguir explana as perguntas direcionadas aos alunos durante a 

realização da experiência. 

 

Tabela 7 - Relatório de perguntas da estufa caseira 

Sugestões de perguntas geradoras de 

discussão. 

Resposta dada pelo professor, após as 

reflexões dos alunos. 

I. A radiação solar consegue entrar na 

caixa? Por que? 

 

 

Sim, devido o papel filme que encobre a 

caixa ser transparente. 

. 

 

II. Qual o material usado na 

experiência é bom condutor de calor?  

O papel alumínio. 

III. Ele tem um calor específico baixo ou 

alto? 

 

 

 

Baixo, por isso esquenta rápido. 

. 

IV.O ar dentro da caixa estar mais 

quente do que de fora? Por que? 

Quente, pois a radiação IV que vem do sol 

atravessa o plástico, aquecendo o papel 

alumínio que por ventura aquece o ar que 

se encontra em cima, ficando aprisionado 

dentro da caixa. 

 

V. Quais dos copos d’água dentro ou 

fora da caixa estar mais quente? 

 

O copo de dentro da caixa. 

 

VI. O efeito estufa é um processo 

natural que a terra criou para manter a 

temperatura da terra. Observando a 

imagem abaixo (ver figura 16), faça 

uma analogia comparando os materiais 

que compõem a experiência da caixa 

com a imagem apresentada. 

O plástico de pvc são os gases que 

provocam o efeito estufa, o papel alumínio 

é o planeta, contendo áreas naturais e 

artificiais que assimilam e refletem a 

radiação IV e o copo de água são as 

pessoas que sofrem a ação deste 

fenômeno. 

. 

VII. De que forma o fenômeno do efeito 

estufa, contribui para aumentar a 

frequência da inversão térmica? 

Devido ao efeito estufa contribui para o 

aquecimento das camadas superiores, 

provocando uma diferença maior de 

temperatura com as camadas próximo a 

superfície, demorando por mais tempo 

dispersar a poluição. 
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Figura 20 - Imagem usada do efeito estufa, para explicar o fenômeno para os estudantes investigados 

Disponível em http://educacao.globo.com/biologia.html 

2.7 EXPERIÊNCIA DO TERMO HIDRÔMETRO  

 Objetivo 

Discutir e reconhecer ambientes propícios para o desenvolvimento do fenômeno 

das ilhas de calor.  

 Material 

Termo hidrômetro, caneta e papel. 

 Procedimento 

Solicitou-se nesta experiência que alguns estudantes – quatro a cinco alunos, que 

se retiram-se da sala com intuito de medir e anotar os resultados obtidos pelo 

termo hidrômetro em diferentes solos da área interna da escola e externa, tais 

como as descritas abaixo. 

 Área construída 

Local que fica entre prédios, residências, etc. 

 Vegetação 

Local onde se encontra vegetação rasteira, como capim, etc. 

 Arborização 

Local com predominância de arvores, como praça. 

 Asfalto 

Local de estrada, longe de regiões de verde ou residência. 

 Concreto 

Local onde as ruas são feitas de bloquetes, longe de residências e áreas 

verdes. 

 Solo nu 

Local onde o solo e formado de terra batida, arenoso, etc. 

http://educacao.globo.com/biologia.html
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 Água 

Locais próximos de lagos, igarapés, riachos, etc. 

 Explicação e roteiro de perguntas  

Na discussão com os alunos sobre os resultados obtidos na pesquisa de campo, foi 

elaborado um conjunto de perguntas – disponíveis no apêndice, cujo objetivo é 

subsidiar os estudantes quanto a compreensão da grandeza umidade relativa, bem 

como, eles concluírem a inversabilidade proporcional entre a temperatura do 

ambiente externo com a umidade, dessa forma os estudantes serão capazes de 

concluírem que no ambiente mais fresco há abundância de água - perto de um 

brejo próximo a escola. Num segundo momento, o professor provocará os alunos, 

perguntado: qual o solo tem a segunda maior umidade, depois da água? Esperasse 

que os estudantes cheguem a conclusão de que a vegetação ou áreas que tem 

árvores, possuem características de produzir umidade no meio, consequentemente 

diminuindo a temperatura, devido ao processo da evapotranspiração e da 

fotossíntese.  A figura 21 a seguir é o momento de demonstração da experiência 

pelos alunos, logo após a figura, se encontra a tabela 8 com os questionamentos 

feitos com os alunos.         

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Na discussão com os alunos sobre os resultados obtidos na pesquisa de campo, 

apresentada na tabela 8 procurou-se que os alunos percebessem que a grandeza umidade 

é influenciada pela grandeza temperatura, chegando à conclusão que o ambiente mais 

fresco se localizava próximo a fontes de água e vegetação.  

 

Figura 21 - Medindo a umidade próxima a superfície da água com o termo hidrômetro 
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Tabela 8 - Dados apresentados pelos estudantes na pesquisa de campo 

LOCAL 
TEMPERATURA 

MÉDIA (°C) 

UMIDADE 

MÉDIA 

SOLO NÚ 34,1° 48% 

ARBORIZAÇÃO 33,8° 51% 

VEGETAÇÃO  34,6° 51% 

ÁREA CONSTRUIDA 34° 46% 

CONCRETO 37,3° 46% 

ÁGUA 29,6° 71% 

ASFALTO 38,9° 40% 

 

A tabela 9 a seguir explana as perguntas direcionadas aos alunos durante a 

realização da experiência. 
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Tabela 9 - Relatório de perguntas da experiência do termo hidrômetro 

Sugestões de perguntas geradoras de 

discussão. 

Resposta dada pelo professor, após as 

reflexões dos alunos. 

I. Observando os dados conseguidos 

por alguns alunos que mediram com o 

psicrômetro a umidade e a temperatura 

(ver tabela 9); Responda: 

a) Quais as áreas apresentaram menor 

e maior temperatura, respectivamente? 

b) Quais as áreas apresentaram menor 

e maior umidade, respectivamente? 

 

 

 

a) água(29,6°C) e asfalto(41,3°C), 

respectivamente 

b) asfalto (40%) e água (71%), 

respectivamente. 

 

 

II. Explique por que nas proximidades 

da água teve uma temperatura baixa e 

umidade alta, enquanto no asfalto teve 

um sistema inverso. 

Devido a água ter um alto calor específico, 

demorando esquentar, gerando uma 

camada de ar fria na sua superfície 

misturada com o vapor de água evaporada 

com a ação do sol aos poucos num fluxo 

contínuo. Enquanto no asfalto o seu calor 

específico baixo, provoca um 

aquecimento rápido em sua superfície, 

evaporando toda água que por ventura 

possa ter, refletindo na sua baixa umidade 

relativa do ar. 

. 

III. Após a água, o locais que tem 

arvores e vegetação, tem a menor 

temperatura e alto valor de umidade. 

Explique por que isto acontece? 

 

Devido ao processo da evapotranspiração 

que as plantas realizam, além da 

fotossíntese que faz aumentar a umidade e 

absorver a radiação infravermelha, 

diminuindo a temperatura ao seu redor. 

IV. Por que os fenômenos da ilhas de 

calor e a inversão térmica ocorrem 

geralmente nas cidades? Qual a relação 

entre elas? 

Ocorrem geralmente na cidade porque a 

cidade é formada por materiais artificiais 

como: concreto, asfalto, etc.; Na qual tem 

baixo calor específico, contribuindo para 

formar ilhas de calor durante a grande 

parte do dia e no início da noite; enquanto 

a inversão térmica ocorre no início da 

manhã, quando o solo ainda tá bem frio. 
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2.8 EXPERIÊNCIA DO TELHADO 

 Objetivo 

Demonstrar a existência das ilhas de calor. Ela tem como objetivo, dentre outros, 

não só mostrar que o material que cobre as residências tais como  telhas Brasilit, 

telhas de barro, etc., podem contribuir para aumentar a temperatura interna das 

residências, porém mostrar que os materiais artificiais como concreto, asfalto, etc. 

encontrados nas grandes cidades contribuem para aumentar a temperatura, 

ajudando a provocar chamadas ilhas de calor. 

 Material  

Três caixas de papelão pequena cobertas por um pedaço de telha Brasilit, telha 

Brasilit pintada de cal (mistura de cal, água e sal) e o termo hidrômetro digital. 

 Procedimento 

Foi solicitado que alguns alunos, auxiliados pelo professor, cobrissem as três 

caixas de sapatos com coberturas diferentes: Brasilit, Brasilit pintada de branco e 

telha de barro; posteriormente medindo a temperatura e a umidade de dentro da 

caixa. Em seguida os dados obtidos por intermédio do termo hidrômetro serviram 

de base aos estudantes e subsidiaram-nos com relação a respostas elaboradas pelo 

professor – disponível no apêndice. 

 Explicação e roteiro de perguntas 

Dentre as perguntas feitas aos alunos, o professor faz recordar de conceitos já 

explanados em experiências anteriores (radiação infravermelha, umidade, 

temperatura, calor específico e reflexão da radiação através das cores), mas o 

grande diferencial é instigar o aluno, baseado no que aprendeu até então, qual seria 

o telhado ideal para amenizar a temperatura e diminuir a poluição do planeta? A 

expectativa é de que os alunos concluam que o telhado coberto por vegetação, 

chamado de telhado verde, já que as plantas realizam o fenômeno da fotossíntese, 

ajudem a diminuir a temperatura interna da residência e absorver a poluição que 

provoca o aquecimento global, dentre outros. 

A seguir a figura 22 mostra os alunos explicando as diferenças de temperaturas e 

umidades apresentadas na caixa, depois de responder os questionários de 

perguntas apresentadas na tabela 10. 
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Figura 22 - Explicação da experiência do telhado por alguns alunos  

A tabela 10 a seguir explana as perguntas direcionadas aos alunos durante a 

realização da experiência. 
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Tabela 10 - Relatório de perguntas da experiência do telhado 

Sugestões de perguntas geradoras de 

discussão. 

Resposta dada pelo professor, após as 

reflexões dos alunos. 

I. Toda a radiação solar consegue 

atravessar o telhado, iluminando o 

interior da caixa? Por que? 

 

 

 

Não, devido ser um objeto opaco.  

 

 

 

II. Se a radiação solar, não consegue 

atravessar o telhado. Explique por que 

o interiores da caixa não se encontra 

muito mais frio do que o ambiente 

externo?  

Devido a radiação solar aquecer o telhado, 

sendo transmitindo por condução para o 

ambiente interno. 

. 

III. Qual a radiação pertencente a 

solar, estar mais presente? Justifique 

A radiação infravermelha, devido esta ter 

a característica de aquecer o ambiente, 

ficando aprisionada na caixa, por ser uma 

radiação de comprimento de onda grande. 

IV. Explique por que o interior da caixa 

coberta com o telhado de Brasilete 

pintada com cal está mais baixa do que 

a do telhado de Brasilete comum ? 

 

Isto ocorre pelo fato da cor branca refletir 

mais radiações eletromagnéticas que o 

comum (conforme comprovado em 

experiências anteriores). 

V. Qual o telhado provoca um ambiente 

mais fresco no seu interior? 

O telhado de barro 

VI. Qual a grandeza da calorimetria 

provoca este efeito? 

Calor específico 

VII. Baseado em experiências 

anteriores. Que conclusão você chegou 

em relação as grandezas temperatura e 

umidade 

São grandezas inversamente proporcionais 

VIII. De acordo que você aprendeu. 

Qual seria o telhado ideal, usando 

recursos naturais, para deixar o 

ambiente interno mais fresco. 

Justifique 

O telhado verde, pois conforme justificado 

em questões anteriores(ver), a folha tem 

capacidade de fazer fotossíntese 

absorvendo energia para produção de seu 

alimento e refletir o excedente para o 

espaço.  

IX. Diga outro fenômeno natural que as 

arvores contribuem para sua formação, 

amenizando o calor das regiões 

Brasileiras? Explique.  

O fenômeno natural da chuva que são 

gerados, principalmente pelo vapor d’água 

da evapotranspiração e da fotossíntese, 

produzidos pelas arvores, que sobe para 

atmosfera, formando as nuvens.  

X. A um tempo atrás São Paulo sofria 

com falta de água, devido seus 

reservatórios estavam quase vazios, por 

A falta de chuva nesta região é reflexo da 

derrubadas das arvores na Amazônia, pois 

elas produzem umidade que são levados 
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causa de falta de chuva na região. Qual 

a relação disso com o aumento do 

desmatamento na Amazônia neste 

mesmo período? 

através dos rios voadores até a região sul e 

sudeste. Por isso, a mudança do clima 

desta região. 

XI. Diga então como as arvores ou a 

vegetação contribui diretamente para 

combater o aquecimento global? 

Conforme relatado na questão anterior, a 

fotossíntese ajuda combater o calor de 

diversas maneiras, sendo de forma direta 

absorvendo a poluição gerada pelos gases 

poluentes das indústrias, carros, etc.; Na 

qual provocam o efeito estufa, 

consequentemente o aquecimento global 

do planeta. 
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3. MAPA CONCEITUAL 
 

Um mapa conceitual sugere uma discussão, a lembrança dos conceitos ou ideias que 

aparecem ligados entre si, caso contrário perde sua funcionalidade (MOREIRA,2010). 

Logo é preciso colocar no mapa conceitual, palavras reduzidas, afirmações ou perguntas 

curtas que provocam a reflexão dos alunos, consequentemente a lembrança das relações 

entre os conceitos.  Neste sentido, abaixo tem algumas afirmações ou questionamentos 

que ajudaram os alunos ligarem os conceitos apresentados no diagramas: 

1) O aprisionamento da  radiação infravermelha na terra provoca o fenômeno do 

efeito estufa. 

2) Atualmente, a intensificação deste fenômeno contribui para ao aparecimento 

cada vez mais frequente da   inversão térmica nas cidades.   

3) Isto tem a ver com a radiação infravermelha que influencia na formação tanto do 

efeito estufa, quanto da inversão térmica.   

4) O excesso de radiação infravermelha apricionada nas cidades contribui também 

para a formação de  ilhas de calor.  

5) Logo o efeito estufa intensifica a sensação de calor nas cidades.  

6) Neste sentido, tanto o fenômeno da inversão térmica  quanto das ilhas de calor   

ajudam na formação de um e outro, ja que  são ligados as mesmas causas.  

7) Uma alternativa seria o  aumento das áreas verdes nas cidades, pois as umidade 

no ar aumentaria, produzida pelo processo de evapotranspiração das plantas em 

geral.  

8) Esta umidade que também é produzida pela fotossíntese, absorve o calor do 

ambiente. 

9) Além da poluição que também é absorvida pelo processo da fotossíntese.  

10) Mesmo que durante a noite também produz um pouco de poluição através inverso 

da fotossíntese, chamada de respiração, mas no balanço geral, esta poluição é 

insignificante. 

11) Nos últimos anos efeito estufa estar sendo intensificado provocado pelo excesso 

de poluição lançado no meio ambiente.  

12) Logo, gerando consequência graves para o planeta como aparecimento do 

aquecimento global, ocasionado pelo aumento do mesmo. 

13) A diferença de pressão atmosférica entre as regiões do Brasil influencia na 

movimentação dos rios voadores entre as regiões brasileiras. 
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14) Isto acontece devido a umidade produzida pelas arvores da Amazônia, vindas do 

oceano em direção a floresta, funcionando como uma verdadeira bomba biótica 

que gera uma enorme quantidade de chuva neste ambiente. 

15) Esta umidade é carregada através do vento alísios vindos da Amazônia em direção 

a outras regiões Brasileiras, abastecendo os rios voadores. 

16) Esses rios voadores vindo da Amazônia carregados de vapor de água vão em 

direção sudeste, provocando chuva.  

17) Portanto, os rios voadores, produzida pela evapotranspiração das plantas, 

ameniza os efeitos do calor. 

18)  Onde de forma integrada com outros ecossistemas, ajuda alivia os efeitos 

provocados pelo aquecimento global. 

 
Figura 23 - Mapa conceitual da proposta didática elaborado no Cmap 

Disponível em https://cmap.ihmc.us 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cmap.ihmc.us/
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4. ANÁLISE DAS REDAÇÕES 

Considerando a “palavra” expressa pelo sujeito como manifestação do pensamento 

humano (OLIVEIRA, KOHL,2006, pg.23), este trabalho usou esta ideia, classificando 

em forma de palavras chaves, o pensamento manuscrito dos alunos, manifestado numa 

redação, previamente solicitada pelo professor, com o seguinte tema: 

“-Faça uma redação (30 linhas), explicando como a poluição do ar pode prejudicar o 

meio ambiente e o ser humano, colocando em risco o futuro do nosso planeta.’’ 

A partir da análise dos manuscritos (redações) dos estudantes, retirou-se palavras 

“chaves” ou afirmações próximas aos conceitos aprendidos durante a realização da 

sequência didática e foram representadas pelas seguintes classes da Língua Portuguesa: 

 

 Substantivos  

Nomeia os seres e as coisas; Isso é considerando a significação, pode ser concreto, 

abstrato, comum, próprio, coletivo, simples, composto, primitivo e derivado 

(MAIA, 2000). 

Ex.:  poluição, desmatamento, gado, queimadas, efeito estufa, ilhas de calor, etc. 

 Adjetivo 

Define-se como a palavra com a qual designamos qualidades concretas ou 

abstratas (MAIA et al 2000). Ex.: inundações. 

 Locução adjetiva 

Expressão de valor de adjetivo, formadas de preposição mais substantivo (MAIA 

et al, 2000). 

Ex.: extinção de espécie(extinta), derretimento das calotas polares (degelo). 

 Verbo 

Palavra que, numa perspectiva de tempo, exprime ação, estado ou fenômeno, 

indicando também o modo, o número a pessoa e a voz (MAIA et al, 2000). 

 Conectivos 

Artigos, preposições e conjunções. Isso significa na determinação, ligação e 

relações entre as palavras (MAIA et al, 2000). 

Na maioria das vezes estas classes aparecem em formas de sentenças concordando 

com os verbos (aparecendo como objetos) ou nomes, completando o mesmo (MAIA et 

al, 2000). 
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Verbo + conectivo +objeto 

Ex.:  falta de chuva, afeta a saúde, mudança no clima, etc. 

Nome + conectivo+ complemento 

Ex.:  poluição das industrias, preservação das arvores, projetos de preservação, 

etc. 

Nesse trabalho, utiliza-se abordagens tanto quantitativa quanto qualitativa, de 

forma complementar um em relação ao outro, também chamada de complementação, 

definida por Bericat (MOREIRA, 2011): 

“A complementação existe quando, no marco de um mesmo estudo, se obtém 

duas imagens, um procedentes de métodos de orientação qualitativa e outa de 

métodos de orientação quantitativa” (MOREIRA,2011, pg.37). 

 

Na análise qualitativa ou interpretativa dos dados, buscou-se interpretar as 

singularidades dos diversos contextos envolvidos na sala de aula do aluno. Enquanto a 

quantitativa, foi usado analise de variância(ANOVA) para comparar os resultados das 

turmas analisadas, usando para isso o software livre chamado de “Past”, disponível para 

download no site https://folk.uio.no/ohammer/past/, além disso, no site consta um tutorial 

a respeito do software.  
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5. CORREÇÃO DOS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS 

Dentre alguns erros evidenciados neste trabalho, notou-se que algumas frases dos 

alunos eram expressa de forma errônea ligada ao senso comum, com características 

comuns ao de obstáculos epistemológicos de Gaston Bachelard (1884-1962), já que se 

repetiam com frequência. Sendo necessário o professor, após a realização deste processo, 

corrigir os erros dos alunos, a fim de que não fiquem com dúvidas conceituais sobre o 

assunto ministrados.  

A tabela 11 abaixo apresenta alguns obstáculos epistemológicos que por ventura possam 

ocorrer.  

Tabela 11 - Resumo dos obstáculos epistemológicos 

OBSTÁCULOS CARACTERISTÍCA 

Substancialista 

O substancialismo carrega ideias de 

que partículas possuem características 

físicas semelhantes a corpos 

materiais, como dilatação, fusão e 

ebulição 

Experiência primeira 

 

São ideias ou opiniões de vida, obtidas 

através de experiências do dia-dia, 

também chamadas de senso comum 

que possui um grande valor 

psicológico, sendo difícil de ser 

superado. 

Conhecimento geral 

 

A tendência de generalizar os 

conceitos físicos é outro obstáculo 

observado por Bachelard em seus 

trabalhos, dificultando a 

aprendizagem dos conhecimentos 

científicos. 

Obstáculo realista 

 

A tendência de generalizar os 

conceitos físicos é outro obstáculo 

observado por Bachelard em seus 

trabalhos, dificultando a 

aprendizagem dos conhecimentos 

científicos. 

Obstáculo verbal 

 

São palavras, frases ou sentenças mal 

colocadas dentro de um texto que 

possam dificultar o entendimento do 

aluno ou levar a um raciocínio errado. 

Sendo que algumas palavras são 

interpretadas como autoexplicativas, 

podendo gerar imagens, 

consequentemente intepretações 
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completamente errôneos dentro a 

situação analisada. 

Obstáculo animista 

 

Dentro da história da ciência era muito 

comum associar característica de seres 

vivos para explicar fenômenos físicos 

encontrados na natureza, como por 

exemplo, nos fenômenos 

eletromagnéticos que poderiam atrair 

ou repelir objetos metálicos quando 

aproximados da fonte geradora do 

campo. 

 

Obstáculo da libido e o 

conhecimento objetivo 

 

Para Bachelard o obstáculo do libido é 

ligado ao inconsciente do aluno, 

ligado aos desejos e os pensamentos 

mais duradouros. Como por exemplo, 

a busca incansável pelos alquimista é 

alimentado pelo desejo de conseguir 

transformar o metal em ouro. 

Conhecimento quantitativo 

 

Numa experiência é preciso ter 

cuidado ao afirmar um resultado, 

principalmente quando envolve 

medidas com valores, generalizando 

como um fato irrefutável. Ao fazer 

uma simples medição de comprimento 

com uma trena é preciso considerar as 

margens de erros, dentro do mundo 

macroscópico, deixando claro ao 

aluno que é um valor aproximado. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Devido esta obra ser pioneira, pode ser ainda mais refinada, a fim de que no final 

o professor obtenha resultados ainda mais significativos em sala de aula com seus alunos. 

Por isso, algumas sugestões obtidas em observações de testes posteriores, mostraram – se 

ainda mais interessante na aplicação desta metodologia, principalmente devido a 

realidade que o docente vive na escola pública: 

 Uma forma de diminuir a quantidade de aulas desta sequência didática, seria 

trabalhar as experiências com todos os grupos ao mesmo tempo (uma de cada 

vez). Isto significa que cada aula, todos os grupos veriam a mesma experiência, 

respondendo juntos ao banco de questões. 

 O ideal e fazer também uma redação anterior a aplicação da sequência didática, 

afim de comparar o os resultados obtidos pelos alunos (conceitos e obstáculos), 

antes e depois da metodologia aplicada. 

 O professor criaria uma forma de premiar o aluno, dando uma nota ao mesmo, de 

acordo com quantidade de conceitos ambientais apresentadas em sua redação.  

   Após a cada apresentação do grupo para os outros estudantes, o professor 

explicaria a ideia do mapa conceitual, sugerindo alguns conceitos ambientais 

ligada a apresentação do experimento, para que os mesmo façam seus próprios 

mapas conceituais, selecionando no final os mais criativos, pedindo que os autores 

dos mesmo, expliquem suas ideias, significados e relações ao montarem os mapas.  

 Aplicaria uma experiência ou metodologia que refletisse o fenômeno dos rios v 
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