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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.

Uso do Modelo de Potts com Interações Competitivas para o Estudo de Grandezas
Termodinâmicas e Definição do Valor de Temperatura de Transição de Fase
R. L. L. Vitória (PQ)¹ ; A. S. Anjos (PQ)2
1
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) ‐ Campus Central Mossoró ‐, 2Instituto Federal do
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RESUMO
O presente trabalho faz uma exposição dos principais
resultados sobre um estudo computacional do modelo
de Potts q‐estados com interações competitivas sobre
uma rede bidimensional quadrada. Para este propósito,
analisamos a versão ferromagnética do modelo de Potts
com diferentes valores de estados q: 2, 3, e 4 (que
apresenta transição de fase do tipo contínua) com os
constituintes microscópicos do modelo interagindo
entre sítios de primeiros e segundo vizinhos, utilizando a
técnica de simulação computacional de Monte Carlo
através da dinâmica de atualização de Glauber.

Seguindo os procedimentos desta técnica, grandezas
termodinâmicas do modelo de Potts q‐estados com
interações competitivas, tais como, a magnetização por
spin, a energia interna, o calor específico e a
susceptibilidade magnética, foram obtidas e analisadas
em função da temperatura, e para diferentes tamanhos
de rede quadrada.

PALAVRAS‐CHAVE: Simulações de Monte Carlo, Modelo de Potts, Cumulante de Binder, Temperatura crítica.

Using Potts Model with Competitive Interactions for the Study of Thermodynamic Quantities
and Definition of Value Temperature Phase Transition
ABSTRACT
The present work is an exposition of the main
results on a computational study of the Potts model q‐
states with competing interactions on a two‐dimensional
square lattice. For this purpose, we analyzed the version
ferromagnetic Potts model states with different values of
q: 2, 3 and 4 (which shows phase transition type
continuous) with constituents microscopic model
interacting sites of the first and second neighbors, using

the technique of Monte Carlo simulation through
dynamic update Glauber. Following the procedures of
this technique, thermodynamic model q‐Potts states with
competitive interactions, such as spin magnetization, the
internal energy, the specific heat and magnetic
susceptibility were obtained and analyzed as a function
of temperature, and for different square lattice sizes.

KEY‐WORDS: Monte Carlo simulations, Potts model, the Binder cumulant, critical temperature.
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TÍTULO DO ARTIGO
INTRODUÇÃO
O estudo de Transições de Fases e Fenômenos Críticos (FC), isto é, mudanças qualitativas
globais que ocorrem bruscamente em sistemas de muitos graus de liberdade, é um campo de
pesquisa que abarca várias ciências, como Economia, Sociologia, e principalmente Física, onde FC
têm sido observados em Cosmologia, Física de Partículas e, principalmente, Física da Matéria
Condensada, entre outras áreas. Geralmente governados por relações não lineares, os
fenômenos críticos são também intimamente conectados com modernos conceitos que vão de
caos até fractais.
A não linearidade subjacente aos FC é também responsável pelas dificuldades
matemáticas encontradas na obtenção de resultados analíticos exatos nos sistemas estudados, o
que tem provocado o desenvolvimento de inúmeras técnicas aproximativas (Campo Médio,
Grupo de Renormalização e Simulação de Monte‐Carlo entre outras) que tornaram possíveis a
obtenção de uma impressionante gama de resultados que permitiram o esclarecimento das
características básicas das transições de fases e dos fenômenos críticos.
Considerada uma ferramenta onipresente na investigação de sistemas modelos, que inclui
casos, além dos limites da Mecânica Estatística tais como Físico‐Quimica, Física do Estado Sólido,
Ciências dos Materiais, Bioquímica, Biofísica, etc, a simulação computacional é hoje a mais nova
categoria de análise da Física.
MATERIAIS E MÉTODOS
Uma transição de fase pode ser classificada em dois tipos: transição de primeira ordem e
a transição de segunda ordem ou contínua. Em um sistema infinito a transição de primeira
ordem é caracterizada por uma descontinuidade nas primeiras derivadas do potencial
termodinâmico na temperatura da transição; enquanto na transição de segunda ordem as
primeiras derivadas são contínuas, mas apresentam singularidades nas segundas derivadas do
potencial termodinâmico. Em termos do parâmetro de ordem, definido como qualquer
quantidade equivalente a zero em um lado da transição de fase e não‐zero do outro lado, a
transição de fase segunda ordem é caracterizada pelo fato de que o parâmetro de ordem é
contínuo na temperatura crítica, e por isso, ela é também denominada de transição de fase
contínua.
O primeiro método para identificar a natureza da transição de fase, é o gráfico do
parâmetro de ordem, M, versus a temperatura T. Esse gráfico deve mostrar continuidade no
parâmetro de ordem, que no caso de sistemas ferromagnéticos é a quantidade física
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magnetização, como pode ser visto no gráfico abaixo obtido por simulação de Monte Carlo para
o modelo de Ising.

Figura 1‐ Gráfico da magnetização versus temperatura reduzida do modelo de Ising
como característica da transição contínua.
O segundo método explora a descontinuidade da segunda derivada do potencial
termodinâmico, no caso da quantidade física susceptibilidade magnética. No caso de sistemas
finitos, a curva da susceptibilidade se apresenta como curvas arredondadas que com o tamanho L
crescente se aproximam desta descontinuidade. A susceptibilidade, calculada para sistemas de
tamanhos finitos, tem a forma ilustrada na figura 2.

Figura 2‐ Gráfico da susceptibilidade versus temperatura reduzida como característica
da transição contínua.
Um dos métodos mais importantes para identificar o valor da temperatura de transição
de fase é o método para calcular o cumulante de Binder ou método do cumulante de quarta
ordem UL definido como
equação (1)
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

A racionalidade desse método encontra‐se, descrito por Binder:
“Em uma transição de segunda ordem, no limite

, temos que

para T< TC. No entanto, em T=TC, o cumulante tente para um valor fixo

para T>TC e
Portanto,

em função da temperatura, para diferentes tamanhos de rede, as curvas

em um gráfico de

devem ter a intersecção

em T=TC. A ideia é fazer uso desse fato para estimar o valor da

temperatura crítica”.

Figura 3‐ Gráfico do comportamento do cumulante de quarta ordem, calculado para
diferentes tamanhos do sistema.
Em outras palavras, esse método permite identificar o ponto crítico como o ponto no qual
as diversas curvas – classificadas pelo tamanho L do sistema – da quantidade cumulante de
quarta ordem como função da temperatura interceptam‐se em um único ponto. A figura 3 acima
mostra essa propriedade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O sistema‐modelo que consideramos é o ferromagneto do modelo de Potts q‐estados
com interações competitivas na rede quadrada de tamanho linear L ( N  L é o número de total
de “spins” presentes na rede), definido pelo Hamiltoniano
2

equação (2)

onde
e as somas

representa a interação entre sítios primeiros vizinhos (segundos vizinhos),



ij

,



ik

aplica‐se somente aos pares de spins de primeiros e segundos vizinhos

mais próximos, respectivamente. A competitividade está nas interações entre sítios de primeiros
e segundos vizinhos, pois o primeiro termo compete com o segundo para determinar um sistema
de menor energia.
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Comportamento das Variáveis Termodinâmicas do Modelo de Potts

Energia

As figura 4, 5, 6 e 7 apresentam o comportamento da energia interna, magnetização, calor
específico, e susceptibilidade, por spin respectivamente, do modelo de Potts q=2, em função da
temperatura para diferentes valores da constante J2 (constante de interação entre sítios
segundos vizinhos).
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Figura 4 ‐ A energia interna por spin do modelo de Potts q=2 estados em função da
temperatura na rede quadrada 60x60 para diferentes valores da constante de interação J2.
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Figura 5 ‐ A magnetização por spin versus temperatura para o modelo de Potts q=2
estados com interações competitivas para diferentes valores da constante de interação J2, e a
continuidade como característica.
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Figura 6 ‐ O calor específico por spin versus temperatura para o modelo de Potts q=2
estados com interações competitivas para diferentes valores da constante de interação J2, e a
divergência como característica.
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Figura 7 ‐ A susceptibilidade magnética por spin versus temperatura para o modelo de
Potts q=2 estados com interações competitivas para diferentes valores da constante de
interação J2, e a divergência como característica.
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Figura 8 ‐ A magnetização por spin versus temperatura para o modelo de Potts q=3
estados com interações competitivas para diferentes valores da constante de interação J2, e a
continuidade como característica.
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Figura 9 ‐ A magnetização por spin versus temperatura para o modelo de Potts q=2
estados com interações competitivas para diferentes valores da constante de interação J2, e a
continuidade como característica.
De maneira análoga, fizemos a mesma análise computacional para q=3 e 4, para as outras
grandezas como a energia, susceptibilidade e calor específico que por sua vez utilizamos o
método do cumulante de quarta ordem para uma melhor estimativa para os valores de
temperatura crítica, como ilustrado na figura abaixo:
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Figura 10 ‐ Gráfico do comportamento do cumulante de quarta ordem, do modelo de Potts q=2
estados com interações competitivas (J2=0.2) calculado para diferentes tamanhos do sistema.
Esse procedimento de análise do método do cumulante de quarta ordem para determinar
com precisão os valores das temperaturas críticas foi realizada também para os modelos de Potts
q= 2, 3 e 4 estados para os diferentes valores da constante de interação de segundos vizinhos, a
saber, J2=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1.0. Em todos os casos analisados, simulamos sistemas de três
tamanhos diferentes. A figura 10 apresenta o procedimento realizado para o modelo de potts
q=2 estados com J2=0.2, como uma ilustração de roteiro na determinação da temperatura crítica.
A tabela abaixo apresenta todos os valores obtidos para os diferentes modelos analisado no
presente trabalho.
Tabela 1. Valores das temperaturas críticas em função do número de estados do modelo
de Potts e da constante de interação J2.
MODELO

J2=0.2

J2=0.4

J2=0.6

J2=0.8

J2=1.0

Q=2

1.455

1.755

2.065

2.345

2.645

Q=3

1.255

1.524

1.772

2.015

2.25

Q=4

1.1595

1.375

1.600

1.824

2.045
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CONCLUSÃO
No presente trabalho realizamos um estudo computacional do modelo de Potts q‐estado
aplicado a sistemas bidimensionais nas redes quadradas. Analisamos a versão ferromagnética
do modelo de Potts considerando interações entre primeiros e segundos vizinhos, utilizando a
técnica de simulação de Monte Carlo seguindo a dinâmica de atualização de Glauber.
Seguindo os procedimentos desta técnica, simulamos sistemas do Modelo de Potts com
interações competitivas em redes quadradas, e analisamos o comportamento de grandezas
termodinâmicas, tais como, a magnetização por spin, a energia interna, o calor especifico, e a
susceptibilidade magnética em função da temperatura e para diferentes valores da constante de
interação entre sítios de segundos vizinhos.
A partir dos resultados do comportamento das curvas da magnetização por spin, calor
específico e susceptibilidade magnética, identificamos a natureza da transição de fases como
sendo transições de fase de segunda ordem e determinamos os regimes onde se encontram as
fases paramagnética e ferromagnética presentes nos seus respectivos diagramas de fases do
modelo do modelo de Potts q‐estados com interações competitivas na rede quadrada.
Realizamos o procedimento de análise do método do cumulante de quarta ordem, U4 em
função da temperatura e para diferentes tamanhos de rede quadrada, em diferentes modelos de
Potts q‐estados com interações competitivas, que permitiu estimar com bastante precisão a
temperatura crítica através do comportamento de grandezas relacionadas à magnetização para
diferentes tamanhos de rede. Os valores quantitativos para a temperatura críticas nos diferentes
modelos de Potts q‐estados com interações competitivas estão em boa concordância com os
valores encontrados na literatura. Portanto, concluímos que a metodologia teórica e
computacional aqui utilizada funciona e que os resultados obtidos assim o comprovam, para ser
utilizada em outros sistemas para estudos sobre transições de fases e fenômenos críticos.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

REFERÊNCIAS
1.

A. S. Anjos, “Danos e Propriedades Termodinâmicas no Modelo de Ashkin‐Teller de N
Cores”, DFTE/UFRN (2004).

2.

A. S. Anjos, “Propagação de Danos em Sistemas Cooperativos: Propriedades
Termodinâmicas”, DFTE/UFRN (2008).

3.

H. Gould and J. Tobochnik, “An Introduction to Computer Simulation Methods”, Second
Edition, Addison‐Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1996.

4.

J. Tödter, “Introduction to Markov Chain Monte Carlo Methods Applied on Ising Spin
Systems”, Bachelor Thesis in Physics (2008).

5.

K. Binder and D. W. Heermann, “Monte Carlo Simulations in Statistical Physics”, Springer‐
Verlag, Berlin, Heidelberg, 1988.

6.

K. Huang, “Statistical Mechanics”, John Wiley, New York, 1987.

7.

M. J. de Oliveira, “Termodinâmica”, edusp, 2005.

8.

V. L. Líbero, “De Ising a Metropolis”, Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 22, n 3
(2000).

9.

R. L. L. Vitória e A. S. Anjos, “Estudo das Propriedades Termodinâmicas do Modelo de Potts
com interações competitivas”, DEFIS/IFMA (2013)

10.

S. R. A. Salinas, “Introdução a Física Estatística”, edusp, 1997.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

APRENDENDO CIENCIA NA AMPLA DIVERSÃO DA FÍSICA
Jonierson de A. da Cruz (PQ)¹ ; Emilly Kelem Sousa Silva (IC) ; Gabriel Salles Martins Neves (IC),
Gabriela Monteiro Dias Carneiro (IC)
Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus Araguaína, e –mail: jonierson.cruz@ifto.edu.br,
emillykelem150@gmail.com, gabriel_salles@hotmail.com
(IC) Iniciação Científica, (PQ) Pesquisador

RESUMO
O presente projeto tem como discussão central a
valorização da física no cotidiano dos alunos do nível
médio de Araguaína‐TO, visando despertar um maior
interesse pela física. Nesse sentido, o projeto pretende
desenvolver uma maior experiência com a física,
promovendo discursões e um novo olhar científicos de
algumas teorias da física a partir do cotidiano dos alunos
dessa cidade. Com questões, criando uma análise da
física no nosso dia a dia, mostrando como ela está
presente, os princípios básicos de algumas tecnologias,
como dos barcos, submarino, bússola, de uma usina
hidrelétrica, estações eólicas, termoelétricas, espelhos

além de muitos outras. Assim procurando facilitar a
forma em que os alunos percebem a importância dessa
disciplina para a sua formação. Além disso, possibilitará
os alunos a compreenderem que a física está por traz de
grandes avanços tecnológicos da sociedade.

PALAVRAS‐CHAVE: Experiência, tecnologia, física, princípios básicos.

SCIENCE FUN LEARNING IN LARGE PHYSICS
ABSTRACT
O This project is mainly discussing the
appreciation of physics in everyday life of students at
this level Araguaína‐TO, seeking to awaken greater
interest in physics. In this sense, the project aims to
develop a greater experience with physics, discursões
and promoting a new look for some scientific theories of
physics from the daily life of students of that city. Issues,
creating an analysis of physics in our daily life, showing
how it is present, the basic principles of some

technologies, such as boats, submarine, compass, a
hydroelectric power plant, wind power plants,
thermoelectric plants, mirrors and many other . Just
trying to facilitate the way in which students realize the
importance of this discipline to their training. Also, allow
students to understand that physics is behind major
technological advances of society.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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APRENDENDO CIENCIA NA AMPLA DIVERSÃO DA FÍSICA

INTRODUÇÃO
O estudo da disciplina de Física no ensino médio é muitas vezes classificado pelos alunos
como uma matéria difícil e chata. Devido a esse fato, tornam‐se necessários mecanismos que
levam os estudantes a refletirem sobre a importância do estudo dessa disciplina no cotidiano de
suas vidas.
Há ainda, uma visão por parte dos estudantes de que a Física é apenas uma disciplina que
envolve cálculos matemáticos, no qual, torna‐se consequentemente, outra versão da matemática
perdendo, portanto, seu caráter científico. Nesse sentido, o projeto de pesquisa “Aprendendo
ciência na ampla diversão da Física”, pretende a partir de brinquedos criados, efetivarem a
aprendizagem dos alunos.
Este projeto foi elaborado no intuito de complementar a aprendizagem científica, onde a
experimentação geralmente é pouco abordada. Segundo Pimentel (2007) “diversas pesquisas
atestam para a necessidade de novas metodologias que dinamizem e seduzem os alunos ao
aprendizado”.
Acredita‐se que o envolvimento do aluno com a atividade desenvolverá a criatividade, a
imaginação, a postura investigativa e um aprendizado único. Os brinquedos servirão como
experimento do que foi ensinada, como forma de tornar o estudo mais interessante e motivador.
Porém, só vale levar os brinquedos para sala de aula, se estiver a serviço dos conteúdos.
Alem disso, esperamos que dessa forma o ensino que se apresenta de forma
contextualizada, passará a se desenvolver no pensar dos estudantes como atividades práticas e
experimentais que envolvam nosso cotidiano. Utilizaremos materiais de baixo custo com o
objetivo de transmitir a facilidade e a simplicidade de uma aula lúdica e de grande significado.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada para execução do projeto é a exposição oral, por meio de
banners. Ou seja, deverá ser apresentado a alguns alunos do nível médio a física que age por traz
de uma series de brinquedos, e a partir dessas apresentações, será analisado o conhecimento
dos alunos na disciplina de física e criara relações da física no cotidiano destes alunos.
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Para realizar esse trabalho os alunos num primeiro momento, farão o levantamento
bibliográfico de alguns físicos e analisaram como suas teorias são aplicadas em alguns
brinquedos. Essa pesquisa deverá ser realizada na biblioteca municipal e/ou de escolas da cidade,
assim como na internet. Num segundo momento, após a análise das teorias desses físicos
estudados, os alunos pesquisadores iram apresentar as teorias estudadas para alguns alunos do
nível médio de forma dinâmica, discutindo as contribuições desses sujeitos históricos para o
desenvolvimento cientifico atual.
Em relação ao número de estudantes, desejamos apresentar o projeto para as escolas de
Araguaína ‐ To, mas devido ao tempo que é dispomos para o desenvolvimento da pesquisa
apenas em algum colégio será apresentada. É válido destacar ainda, que nossa pesquisa tem
como um dos seus objetivos, incentivarem os alunos do nível médio a construir um olhar
diferenciado sobre a física. Pois a mesma não é apenas construída pelos ditos “grandes” heróis,
mas também vivenciada e experimentada pelas pessoas comuns.
Nesse sentido, a metodologia da exposição oral possibilitará a construção desse olhar a
partir das experiências que temos com a física no nosso cotidiano. Utilizaremos para essas
apresentações brinquedos procurando de forma mais dinâmica as apresentações das teorias dos
físicos estudados. Para coletarmos os dados elaboramos um questionário no qual buscaremos
nos alunos de nível médio um conhecimento prévio sobre algumas teorias da física. Como
técnica, entre as possibilidades da exposição oral, fará uma apresentação temática, visto que
nosso objetivo geral é aprofundar e discutir através do conhecimento de física dos alunos da
cidade de Araguaína, os momentos que a física integrada no cotidiano, deixando amostrar a
origem e desenvolvimento cientific0 atual.

QUESTÕES ÉTICAS
A relação pesquisador e entrevistado em nossa visão se dá a partir dos primeiros contatos
entre os mesmos. Essa relação não é apenas unilateral, mas torna‐se recíproca durante o
questionário. Isto porque há interesse de ambos os lados, seja por parte do pesquisador, seja por
parte dos alunos entrevistados. O pesquisador visando buscar informações para sua pesquisa e o
entrevistado buscando usufruir o máximo possível de toda informação dada a partir dos
brinquedos criados.
As pessoas com as quais iremos trabalhar (alguns alunos que cursam o ensino médio)
serão voluntários em nossa pesquisa. Em nosso primeiro contato com mesmos, desejamos
apresentar de forma clara e objetiva a finalidade e os objetivos da pesquisa, sempre deixando as
pessoas livres e a vontade para decidirem se irão conceder a participação no questionário ou
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não. Como a pesquisa se trata de utilizar brinquedos para ensinar conteúdos de Física e os
participantes são sujeitos centrais desse objetivo, os mesmo serão identificados, dando‐lhes um
lugar de participação nessa pesquisa. Dessa forma, os alunos se mostrarão ligados e envolvidos,
absorvendo, portanto, o máximo de conhecimento.
Após a realização do questionário iremos trabalhar nas transcrições das mesmas.
Tentaremos seguir o conteúdo e os procedimentos narrativos dos entrevistados. A linguagem
escrita e acadêmica exige obediência às regras gramaticais e ortográficas, nos depoimentos orais.
Portanto, iremos seguir como forma de obediência, às regras propostas.

RESULTADOS ESPERADOS
A pesquisa tem como principal meta despertar nos alunos do nível médio um maior
interesse dos mesmos pela física. Pesquisando o contexto em que foram elaborada algumas
teorias, os alunos iram ter a oportunidade de estudarem e aprenderem mais sobre alguns
avanços tecnológico atuais. Analisando as questões do passado e do presente da física e assim
buscando uma nova visão cientifica desses alunos.
Além dessas questões, a pesquisa também vai contribuir para a confecção de material
bibliográfico sobre desenvolvimento técnico cientifico, facilitando assim, outras pesquisas na
área.

RESULTADO OBTIDOS
No dia 03/05/2014 foi realizado no sábado letivo com os alunos do primeiro ano do
ensino médio do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), a primeira aula dinâmica reproduzindo os
conceitos de velocidade e suas aplicabilidades.
Logo, após a aula dinâmica foi aplicado com 40 alunos um questionário obtendo os
seguintes resultados mostrados nas Fíguras 1 a 4.
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Figura 1 ‐ Aprovação do projeto
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Figura 2 ‐ Aprovação da Aula Dinâmica
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Figura 3 ‐ A Aula deve ocorrer com mais freqüência;
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Figura 4 ‐ Na aula ouve compreensão do conteúdo

A Figura 5 e 6 apresenta imagens do dia da realização do projeto.

Figura 5 – Alunos do primeiro ano do nível médio do Instituto Federal do Tocantins‐ IFTO
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Figura 6 – Alunos do primeiro ano do nível médio do Instituto Federal do Tocantins‐ IFTO, que
construíram o brinquedo que obteve a maior velocidade média.
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RESUMO
Este artigo trata‐se de uma experiência de ensino da
mecânica envolvendo os temas MRU (Movimento
Retilíneo Uniforme) e MRUV (Movimento Retilíneo
Uniformemente Variado) em uma turma do 1º ano do
ensino médio de uma escola pública da cidade de
Pesqueira, interior de Pernambuco. Trabalhamos
algumas atividades experimentais e discussões de
conceitos sobre os temas abordados. Depois de algumas
observações que antecederam a intervenção, foi
possível notar uma grande dificuldade dos alunos em

assimilar os conceitos físicos mostrados pelo o professor
da escola. Com isso pensamos inovar o conteúdo de
uma forma que aproximasse a realidade utilizando
experimentos que demonstrassem os movimentos, e
que eles pudessem identificar os dois movimentos, suas
semelhanças e diferenças. Com isso, percebemos os
alunos mais motivados e participativos durante a aula.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de Física, Motivação, Experimentos.

EXPERIMENTS AS A WAY TO MOTIVATE AND FACILITATE LEARNING TEACHING PHYSICS IN THE
1ST YEAR OF SECONDARY EDUCATION
ABSTRACT
This article comes up with a teaching experience of
mechanics involving the MRU (Uniform Rectilinear
Motion) and MRUV (Rectilinear Movement Evenly
Miscellaneous) subjects in a class of 1st year of high
school at a public school in the city of Pesqueira,
Pernambuco interior . Some experimental work
activities and discussions of concepts on the topics
covered. After some observations prior to intervention
was possible to see a great difficulty in assimilating the

students' physical concepts shown by the school
teacher. With this innovative content think of a way to
come closer to reality using experiments that
demonstrate the movements, and that they could
identify the two movements, their similarities and
differences. We perceived the most motivated and
engaged students during class.

KEY‐WORDS: Physics Teaching, Motivation, Experiments.
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INTRODUÇÃO
Trabalhar o Ensino de Física no Ensino Médio é necessário para que possamos levantar
problemas e hipóteses. De fato, tratar do Ensino de Física no Brasil, por sua vez, é entrar em uma
delicada situação, ou seja, é um problema notório sendo que a maior parte é a dificuldade que os
estudantes têm em aprender a disciplina. Na física o ponto central dela é usar um número
pequeno de princípios e leis físicas e com elas elucidar, explicar uma gama enorme de fenômenos
sendo concretas as mesmas físicas e os mesmo princípios, podendo então discutir algumas
questões relativas ao ensino de Física, de acordo com os PCNs:
“É preciso rediscutir qual Física ensinar para possibilitar uma melhor compreensão do
mundo e uma formação para a cidadania mais adequada. Sabemos todos que, para
tanto, não existem soluções simples ou únicas, nem receitas prontas que garantam o
sucesso. Essa é a questão a ser enfrentada pelos educadores de cada escola, de cada
realidade social, procurando corresponder aos desejos e esperanças de todos os
participantes do processo educativo, reunidos através de uma proposta pedagógica
clara. É sempre possível, no entanto, sinalizar aqueles aspectos que conduzem o
desenvolvimento do ensino na direção desejada”.

(BRASIL, 2000, p. 23).

Após começarmos a fazer observações das disciplinas de Estágio Supervisionado e de Laboratório
e Prática de Ensino de Física ll, verificamos a grande dificuldade e falta de interesse dos alunos na
disciplina de Física, já que o índice de reprovação é pouco, então o aluno normalmente não busca
aprender, pois acham que no final vão passar de ano e isso é o que importa para alguns, e com
isso só aqueles que se interessam realmente por estudar é que se dão bem com os estudos, é
que aprendem, é que conseguem se sair dos demais. Umas das maiores dificuldades que
encontramos foi o fraco desempenho na disciplina de matemática, dificultando assim um melhor
desenvolvimento das atividades, pois todo conteúdo que for levado pra sala de aula, é necessário
uma revisão nos assuntos mais básicos da matemática como, por exemplo, as quatro operações,
e isso é fundamental para que haja compreensão do que vai ser visto em Física, com isso
pensamos que, a Física deveria ser vista deste as séries iniciais do ensino fundamental, além de
conter uma grande quantidade de conteúdos que não dão tempo de ver só no ensino médio.
Carvalho, afirma que:
“Considerando a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, com base na teoria em
questão, é importante proporcionar oportunidades para que as crianças discutam, desde
os primeiros anos do Ensino Fundamental, fenômenos físicos, por meio de problemas
que sejam possíveis de serem resolvidos e discutidos dentro do nível de
desenvolvimento da criança”. (CARVALHO et al., 1998, p. 13).
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Com isto ajudaria os alunos a chegarem às fases que exijam maior compreensão dos cálculos e
das causas naturais para poder ter um melhor desempenho e melhor aprendizado desta
disciplina. Devido à disciplina de física ser transmitida com grande deficiência, como diz Silva,
Souza e Nobre:
“Temos um aprendizado distorcido, o que dificulta cada vez mais o entendimento dos
fenômenos físicos. Esta situação é, em grande medida, consequência da baixa formação
em física dos professores, o que leva estes a não incentivar ou estimular a curiosidade
dos alunos”. (SILVA, SOUZA e NOBRE, 2009)

Mas com o que foi visto em nossas observações, isso fica distante da realidade, pois fica claro a
má formação que o ensino no Brasil proporciona aos seus estudantes, onde de fato, tentam
esconder a realidade, com exames que não comprovam a qualidade do ensino, e só vivenciando
a realidade é que podemos observar a educação formadora do nosso país.
Outra grande implicação para um melhor desenvolvimento da Física é que os métodos aplicados
em Física são os mesmos que em Matemática, e os alunos encaram Física como uma segunda
matéria de Matemática, apenas com decorações de fórmulas, contrariando a LDB, Lei de
Diretrizes e Bases, que diz ser necessário “A compreensão dos fundamentos científico‐
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada
disciplina, relacionando o conhecimento cientifico com a transformação da sociedade” (BRASIL
1996). Por isso, deixasse evidenciado que a Física não é só cálculo e deveria ser explicada de
forma a mesclar o cálculo que, é indispensável, com fatos que acontecem no seu cotidiano, pois a
física está em todo lugar, e essa ferramenta deve ser explorada, visto que é uma fonte de auxilio
para o professor em suas aulas. O PCN exalta que: “interessa sim que o aluno aprenda Física, mas
interessa também que, juntamente, aprenda os instrumentos gerais que acompanham o
aprendizado da Física” (BRASIL 1998).
O uso dos experimentos na sala de aula visa à resolução de problemas que normalmente é
constituído apenas com uso de cálculos e do livro didático, fazendo com que o aluno perda todo
o interesse pela física. Assim diz JUNIOR que:
A abordagem experimental no ensino da física pode proporcionar ao estudante uma
visão do acontecimento fenomenológico, cujo processo de assimilação na
aprendizagem será, então, mais bem aproveitado, por intermédio da ação didática onde
o educador aguçará a curiosidade do aluno, o que o levará a entender, o fato ocorrido,
seguindo os desenvolvimentos teóricos ativamente. (JUNIOR O. L. S. 2011)

Com a realização de atividades experimentais, foram coletados dados e com a obtenção dos
resultados, procurou‐se desenvolver em sala de aula uma proposta que diferenciasse das aulas
que os alunos estão habituados, pois a Física fica muito mais interessante quando se mostra o
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que foi estudado com a prática, assim com os cálculos indispensáveis na Física fica mais fácil de
associar o que foi relatado, desenvolvendo assim uma melhor compreensão do que foi estudado.

MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS
A intervenção foi realizada em uma escola pública da rede estadual de ensino, na cidade de
Pesqueira, localizada no interior de Pernambuco. Atualmente a escola funciona em tempo semi‐
integral, tendo turmas na modalidade de ensino fundamental e ensino médio. O professor, como
na maioria dos casos é formado em matemática, o que dificulta e muito no processo de ensino
aprendizagem. A intervenção foi aplicada em duas turmas e em horários diferentes com turmas
de 20 e 25 alunos, com faixa etária entre os 14 e 18 anos. Nas observações que antecederam a
intervenção notamos a grande necessidade de levar algo diferente, algo que inovasse as aulas de
física, que atraíssem a atenção dos alunos, pois os mesmos estão habituados apenas com o
ensino tradicional, o quadro e o giz.
Procurando aproximar os alunos com a física, usamos experimentos que pudessem explicar com
a nossa ajuda o Movimento Retilíneo Uniforme e Retilíneo Uniformemente Variado, mas antes
foi realizada uma rápida introdução com uma apresentação de slides abordando os conceitos de
repouso, referencial, movimento, trajetória e expomos as definições dos movimentos retilíneos
procurando demonstrar as suas equações horárias visto que os alunos só tinham visto as
equações como fórmulas prontas. Com o plano inclinado (fig. 1) podemos fazer medições de
tempo, espaço e velocidade média, também trabalhamos a questão do encontro de dois corpos
em sentidos contrários, para encontramos o instante de encontro e a posição de encontro.

Fig. 1 - Uso do Plano Inclinado pelos alunos
Fig. 1 – Plano Inclinado – usado para encontrar tempo, espaço e velocidade média, como também para encontrar o
instante de encontro e a posição de encontro de dois corpos em sentidos contrários.

Formamos grupos, nas quais procurávamos fazer com que todos participassem, procuramos de
forma rápida relembrar alguns conceitos de matemática para que, eles pudessem compreender
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melhor, sempre com os três professores do grupo passando por cada grupo, para que eles
tirassesm as suas dúvidas com perguntas que enriqueceram a nossa intervenção. Para o
movimento Retilíneo Uniformemente Variado, mostramos outro plano inclinado com sensores e
esfera (fig. 2) para encontramos a aceleração e variação da velocidade, com amostras no quadro
de gráficos usando um aplicativo chamado Amostra de Dados.

Figura 2 - Plano Inclinado com sensores e esfera.
Fig. 2 – Plano Inclinado com sensores e esfera – usado para encontrar a aceleração e variação da velocidade em
gráfico, com ajuda do aplicativo chamado Amostra de Dados.

Com a tecnologia, projetamos as imagens no data show para os alunos poderem ver e verificar os
dados e com isso calcular usando as fórmulas, no final avaliamos uma atividade de verificação de
aprendizagem, onde pedimos para que eles resolvessem dois problemas relacionados aos
experimentos e uma questão teórica, sobre a relação dos movimentos mencionados.
Para um melhor desenvolvimento da turma, usamos o desenvolvimento potencial de Vygotsky
que diz que é possível realizar com a ajuda dos outros, professor ou companheiros mais capazes,
determinando aquilo que a criança ainda não domina, mas seja capaz de realizar com o auxílio
de alguém mais experiente, assim o professor torna‐se figura fundamental, o colega de classe um
parceiro de grande importância e o planejamento das aulas torna‐se essencial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com algumas dificuldades conseguimos realizar estas tarefas, pois como tínhamos mencionado,
eles tiveram muitas dificuldades com os cálculos, mesmo estes sendo de simples resolução, mais
no final conseguimos mostrar como identificar resoluções de Física e aplicá‐las no seu dia a dia.
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Em uma turma de 20 pessoas formamos quatro grupos de 5 pessoas, e tivemos como resultados
60% de acerto das questões, mesmo com toda dificuldade na área de matemática.
Na segunda turma de 25 pessoas formamos cinco grupos de 5 pessoas, e surpreendentemente
tivemos números melhores, 85% de acerto nas questões, pois esta turma era mais dispersa e
mesmo assim tiveram um desempenho melhor.

CONCLUSÃO

Com a inserção desses experimentos, concluímos que é possível fazer com que os alunos possam
estudar MRU e MRUV de uma forma simples, possibilitando assim de forma fácil e útil o seu
entendimento. Observamos que com a exposição dos experimentos, o campo de
questionamento dos alunos aumentava ao decorrer do processo de experimentação. Diante das
dificuldades encontradas pelos alunos por falta de conhecimentos, constata‐se que foi realizado
um bom trabalho, pois verificamos que os alunos no final da intervenção ficaram motivados e
pediram para que voltássemos sempre com outros experimentos, com outros métodos de ensino
e visto que percebemos alguma evolução na forma de identificar diferentes movimentos que se
realizam no cotidiano e as grandezas, distância, percurso, velocidade e tempo, buscando
aspectos comuns e formas de organizá‐las, assim mostra que o nosso objetivo foi alcançado, pois
ensinar e verificar que houve compreensão no cenário que se encontra a educação hoje em dia,é
uma conquista que deve ser exaltada.
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RESUMO
Nesse trabalho foram comparados métodos de previsão
de séries temporais de velocidade do vento em
localidades litorâneas e serranas do Estado do Ceará.
Para isso, foram utilizados o método de Regressão
Linear Simples (RLS), Médias Móveis Simples (MMS) e
Suavização Exponencial Simples (SES). Os dados
utilizados neste trabalho são medições de velocidade do
vento coletados no ano de 2005 a 10 m de altura em
relação ao solo, nas cidades litorâneas de Barroquinha e
Icapuí, e nas cidades serranas de Maranguape e Ubajara.

O método de Suavização Exponencial Simples foi o que
apresentou o menor Erro Quadrático Médio (EQM) e
menor Erro Absoluto Percentual Médio (EAPM), para
todas as cidades. Em Icapuí, por exemplo, obtiveram‐se
valores para o EQM = 0,05 e EAPM = 3,79%, o que indica
a potencialidade do método de SES para aplicação em
previsão de velocidade do vento. Espera‐se que este
trabalho possa contribuir para o desenvolvimento de
pesquisas no setor eólico, no que abrange o estudo da
previsão de séries temporais de velocidade do vento.

PALAVRAS‐CHAVE: Séries Temporais, Previsão, Velocidade de Vento, Suavização Exponencial.

COMPARISON OF METHODS OF FORECASTING TIME SERIES OF SPEED WIND IN LOCATIONS
SAW AND COASTAL STATE CEARÁ
ABSTRACT
In this study methods of time series prediction
of wind speed in coastal and mountainous locations in
the State of Ceará were compared. For this, the method
of simple linear regression (RLS), Simple Moving Average
(MMS) and Single Exponential Smoothing (SES) were
used. The data used in this study are measurements of
wind speed listed in 2005 at 10 m height above the
ground, in the coastal cities of Barroquinha and Icapui,
and in the mountain towns of Maranguape and Ubajara.

The Single Exponential Smoothing method was
presented the lowest Mean Square Error (MSE) and
lower percentage Average Absolute Error (EAPM), for all
cities. In Icapui, for example, values were obtained for
the EQM = 0.05 and EAPM = 3.79%, which indicates the
capability of the SES method for use in prediction of
wind speed. It is hoped that this work can contribute to
the development of research in wind energy in covering
the study of time series prediction of wind speed.

KEY‐WORDS: Time Series, Forecasting, Wind Speed, Exponential Smoothing.
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COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS DE VELOCIDADE DE VENTO
EM LOCALIDADES SERRANAS E LITORÂNEAS DO ESTADO DO CEARÁ
INTRODUÇÃO
Atualmente, um dos grandes problemas no mundo tem sido a questão energética. O
desafio energético mundial é conseguir satisfazer a crescente demanda de energia, proporcionar
o uso racional das fontes energéticas atuais e a busca por novas formas de geração de
eletricidade que produzam baixa ou nenhuma emissão de gases geradores do efeito estufa.
Assim, as fontes de energias renováveis como a energia solar e principalmente a energia eólica,
são apresentadas como alternativas à substituição das fontes convencionais de produção de
eletricidade. O caráter renovável atribuído a estas fontes de energia se deve ao argumento de
que estes recursos estão presentes na natureza de forma abundante, o que caracteriza uma
fonte praticamente inesgotável.
O Brasil é um dos países que apresenta grande capacidade de produzir eletricidade a
partir da força dos ventos, potencial eólico, onde se estima, segundo o Altas do Potencial Eólico
Brasileiro, cerca de 143 mil MW de potência eólica (CEPEL, 2010), do qual 51% está sobre a
Região Nordeste do país. De todo este potencial, o Estado do Ceará detém aproximadamente 18
mil MW de potência eólica aproveitável e médias anuais da velocidade do vento, a 50 m de
altura, da ordem de 8,5 m/s (SEINFRA, 2001), o que tem feito com que o estado receba bastante
atenção de empresas do setor eólico. Esta média anual de velocidade do vento é bastante
significativa quando comparada com as médias encontrada no Atlas Europeu do Vento, em
especial na Alemanha, onde a velocidade média dos ventos é da ordem de 5 a 6 m/s (Troen e
Petersen, 1989).
A produção de eletricidade através da Energia Eólica é um fator totalmente dependente
da velocidade dos ventos incidentes na região, e esta é uma variável inconstante e de difícil
previsão, o que provoca problemas nas estimativas de potencia eólica disponível. Com isso, a
previsão desta variável meteorológica tornou‐se um importante objeto de estudo há alguns anos.
No setor eólico, uma estratégia bastante atual tem sido à busca por métodos de previsão de
velocidade de vento que possam fornecer garantias aos investidores do setor eólico, de modo
que essa busca possa alavancar cada vez mais pesquisas no campo de estudo da energia eólica.
Na literatura é possível identificar alguns trabalhos que mostram a viabilidade de se fazer
previsão de variáveis meteorológicas, como em (Dorvlo, 2002), (Bhaskar, 2010), (Díaz, 2012) e
(Coimbra, 2012). Existem vários métodos ou modelos estatísticos que buscam analisar e prever o
comportamento de séries temporais, dentre eles podem ser citadas a Regressão Linear Simples
(RLS), Médias Móveis Simples (MMS) e Suavização Exponencial Simples (SES).
O objetivo deste trabalho é utilizar os três métodos de Previsão citados anteriormente
(RLS, MMS e SES), para quatro cidades do Estado do Ceará, buscando analisar séries temporais de
velocidade do vento e verificando qual dos métodos utilizados apresenta menor erro em relação
aos dados reais de velocidade do vento, identificando assim, uma possível ferramenta que
poderá ser amplamente utilizada para o estudo e avanço da potência eólica no Estado do Ceará.
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MATERIAIS E MÉTODOS
As séries temporais utilizadas neste trabalho são medições horárias da velocidade do vento
coletadas a uma altura de 10 m em relação ao nível do solo durante o ano de 2005 nas cidades de
litorâneas de Barroquinha e Icapuí, , e nas cidades serranas de Maranguape e Ubajara, fig. 1. Os dados
foram cedidos pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME).

Figura 1 – Localização geográfica das cidades de Barroquinha,
Icapuí, Maranguape e Ubajara.
Nas quatro cidades analisadas, as médias de velocidade do vento são maiores durante o período de
seca, ou quadra seca, que abrange os meses de agosto a novembro, como comprovado em (Teixeira e
Camelo, 2013). Assim, para obtermos um menor desvio padrão em cada série temporal, os dados foram
agrupados em dois períodos:
‐ Quadra Chuvosa: Fevereiro, março, abril e maio.
‐ Quadra Seca: Agosto, setembro, outubro e novembro.
Para o ano de 2005, nas duas quadras, em cada uma das cidades foram registadas 5808 medições, as
quais foram agrupadas em médias horárias com um total de 24 períodos.
SÉRIES TEMPORAIS
Uma série temporal pode ser conceituada simplesmente como qualquer conjunto de observações
ordenadas no tempo (Morettin e Toloi, 2006). Pode‐se expressar uma série temporal por:

Onde t é o índice temporal da série e N é a quantidade de observações. Na fig. 2 temos um exemplo
de série temporal, onde estão dispostas as médias mensais da velocidade do vento para o ano de 2005 na
cidade de Camocim/CE, medidos a 60 m de altura em relação ao nível do solo.
Um conjunto de observações pode se propagar de diversas formas, pode se desenvolver
aleatoriamente, no tempo, em torno de uma média constante, refletindo alguma forma de equilíbrio
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estável, estas séries são ditas Séries Temporais Estacionárias. Existem ainda as séries temporais Não
Estacionárias, que apresentam fatores característicos como tendências lineares positivas ou negativas e
sazonalidades. Estes conceitos podem ser mais bem explorados em Morettin e Toloi, 1981.

Figura 2 – Médias mensais da velocidade do vento a 60 m de altura, 2005
Um conjunto de observações pode se propagar de diversas formas, pode se desenvolver
aleatoriamente, no tempo, em torno de uma média constante, refletindo alguma forma de equilíbrio
estável, estas séries são ditas Séries Temporais Estacionárias. Existem ainda as séries temporais Não
Estacionárias, que apresentam fatores característicos como tendências lineares positivas ou negativas e
sazonalidades. Estes conceitos podem ser mais bem explorados em Morettin e Toloi, 1981.
De um modo geral, uma série temporal nada mais é do que uma descrição do passado, e um
procedimento lógico para realizar previsões é fazer uso desses dados históricos. Se os dados passados são
indicativos do que se esperar no futuro, pode‐se então postular um modelo matemático que seja
representativo do processo. O modelo poderá então ser usado para gerar previsões.
MÉTODOS DE PREVISÃO
Neste trabalho faremos uso de três métodos comumente encontrados na literatura e que já
apresentam grande aplicabilidade em áreas como economia de mercado e produção. Uma contrapartida a
esses métodos é que eles só podem ser aplicados a séries temporais estacionárias. Para verificar o padrão
estacionário das séries utilizadas neste trabalho, utilizou‐se o cálculo do Coeficiente de Correlação de
Postos de Spearman (Siegel, 1975), que é escrito como:

Onde ρ (rho) é um número adimensional que varia entre ‐1 e 1, n é o número de pares
e
=(postos de dentre os valores de x) ‐ (postos de dentre os valores de y). A série é dita estacionaria
, e para
a série é dita não estacionária.
quando
Agora, consideremos
a previsão da série temporal
equação (1), para o tempo (t + 1), onde V,
neste trabalho, será a velocidade do vento em um instante de tempo t, temos então:
‐ Método de Previsão de Média Móvel Simples (MMS)
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O método de média móvel simples consiste em calcular a média aritmética das N observações mais
recentes (Wheelwright, 1985), ou seja, neste método a previsão
é entendia como sendo a média das
observações anteriores.

Ou, equivalente:

O nome média móvel é utilizado porque, a cada período, a observação mais antiga é substituída pela
mais recente, calculando a nova média.
‐ Método da Regressão Linear Simples (RLS)
No método de RLS, a regressão é simplesmente o processo matemático de onde derivamos dois
parâmetros a e de uma função
que tenta descrever a tendência da série temporal analisada. Do
método, obtém‐se uma reta de regressão, ou ainda, reta dos mínimos quadrados (Morettin e Toloi, 2001):

Onde a é o coeficiente linear da reta de regressão, é o coeficiente angular e t é o instante de tempo
da observação. Para determinação dos coeficientes da reta de regressão, neste trabalho utilizou‐se o
Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) (Montgomery, 2001), onde os coeficientes podem ser obtidos
por:

e

Onde y é a variável dependente e x é a variável independente da série. A fig. 3 ilustra um gráfico de
dispersão representando uma série temporal e a reta de regressão associado a esta série:
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Figura 3 – Exemplo da reta de regressão no gráfico de dispersão
de uma série temporal.
‐ Método da Suavização Exponencial Simples (SES)
O método da SES se assemelha ao da Média Móvel por extrair das observações da série temporal o
comportamento aleatório gerado pela suavização das observações passadas. Entretanto, a inovação
introduzida pela Suavização Exponencial Simples advém do fato de este método atribuir pesos diferentes
a cada observação da série. (Wheelwright, 1985). O método é descrito por:

Onde é o valor da observação no instante t, é a previsão no tempo t e α é a constante de
suavização que varia entre 0 e 1. O valor de pode ser fixado de forma arbitrária, de modo que a
suavização da série produza a menor dispersão dos valores da série real em relação aos valores da série
suavizada. Para verificar qual valor de apresenta melhor ajustamento à série real, são utilizadas funções
de propagação de erros. Neste trabalho faremos uso do Erro Quadrático Médio (EQM) e o Erro Absoluto
Percentual Médio (EAPM), respectivamente, equações 10 e 11 (Wheelwright, 1985):

e

Onde

é o valor real e

é o valor suavizado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisadas as médias horárias de velocidade do vento nas quadras chuvosa e seca, a cidade serrana
de Ubajara foi a que apresentou os maiores valores médios nos dois períodos, 4,8 m/s no período chuvoso
e 6,3 m/s no período de seca. As fig. 4 e 5 representam as médias horárias de velocidade do vento nos
dois períodos analisados, onde a menor média horária foi registrada em na cidade de Barroquinha, com
valor de 1,4 m/s em t = 2, e a maior média foi registrada na cidade de Ubajara, com valor de 9,7 m/s em t
= 9.

Figura 4 – Médias horárias para quadra chuvosa.
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Para aplicação do método de suavização por MMS, equação 4, em todos os períodos utilizou‐se o
valor de N = 2, visto que para aplicações com N > 2, o método implica em erros maiores, como visto na fig.
6, que representa a propagação do Erro Absoluto Percentual Médio (EAPM) em função do valor de N
períodos anteriores para a cidade de Ubajara.

Figura 6 – Propagação do EAPM em função de N períodos anteriores
O método de MMS apresentou um bom ajustamento às séries reais de velocidade de vento nas
quatro cidades, o que não aconteceu com o método de RLS, que atribuiu EAPM de até 41% na cidade de
Barroquinha durante a quadra chuvosa, por exemplo. Este erro para a RLS se deve ao fato de que o
método tentar descrever o comportamento da série temporal por meio de uma reta, como ilustrado na
fig. 7, ao contrário do método de MMS, fig. 8, (a = 2,55; β = 0,02).

.
Figura 7 – Médias horárias de velocidade do vento em
Barroquinhae reta de regressão linear

Figura 8 – Médias horárias de velocidade do vento
em Barroquinha e MMS para N = 2

Análogo ao argumento utilizado na escolha do valor de N para o método de MMS, o valor da
constante α no modelo de Suavização Exponencial Simples (SES) foi determinado de modo que as séries
temporais suavizadas apresentassem o menor EQM e o menor EAPM. Sendo α um fator de
amortecimento que varia entre 0 e 1, foi verificado, para as séries analisadas, que quanto menor o valor
da constante, maior é o erro atribuído a série. De mesmo modo, quanto maior o valor da constante,
menor é o erro associado à série. Por isso, neste trabalho utilizou‐se o valor de α = 0,9 para as quatro
cidades.
Na figura 9, é possível identificar a propagação do Erro Quadrático Médio (EQM) em função da
constante de suavização α. A série abaixo foi gerada pelas médias horárias da velocidade do vento para
cidade de Ubajara durante a quadra chuvosa.
O método da Suavização Exponencial Simples foi o que apresentou o melhor ajuste as séries
temporais de velocidade do vento utilizadas neste trabalho. Verificou‐se, por exemplo, para a cidade de
Icapuí, que o método da SES apresentou, na quadra chuvosa, um EQM = 0,05 e EAPM = 3,79%. A fig. 10
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ilustra a série temporal da velocidade do vento para a cidade de Icapuí durante a quadra chuvosa e a série
suavizada pelo método da SES com α = 0,9.

Figura 10 – Médias horarias da velocidade do vento e
curva de suavização associada à série.

Figura 9 – Propagação do Erro Quadrático Médio em
função da constante de suavização α.

Através da análise da propagação de erro em cada método, é possível inferir qual dos modelos
apresenta melhor ajuste as séries temporais de velocidade do vento. A tab. 1 relaciona os erros
associados a cada método de suavização em cada uma das cidades.
Tabela 1 – EQM e EAPM para as séries temporais de velocidade do vento durante a quadra chuvosa, 2005.
Cidade

RLS

MMS

SES

EQM (m/s)

EAPM (%)

EQM (m/s)

EAPM (%)

EQM (m/s)

EAPM (%)

Barroquinha

1,15

41,19

0,22

15,05

0,11

10,37

Icapuí

0,11

5,21

0,08

5,19

0,05

3,79

Maranguape

1,21

35,21

0,29

11,95

0,15

8,1

Ubajara

0,86

16,39

0,31

8,89

0,17

6,33

A partir das tab. 1 é possível observar que o método de SES apresentou os menores EQM e EAPM em
todos as séries temporais nas duas quadras: chuvosa e seca. Esse argumento é bastante significativo para
a aplicação do método em previsão de velocidade de vento, visto que um modelo de previsão para se
estimar valores futuros deve apresentar baixa dispersão dos valores reais quando comparados aos valores
suavizados.
As séries temporais que apresentaram menores erros, utilizando os três métodos de suavização,
foram as séries da cidade de Icapuí, e as que apresentaram maiores erros foram as séries da cidade de
Barroquinha. Para uma comparação entre o comportamento das séries temporais nestas duas cidades, a
fig. 11 ilustra o perfil diário da velocidade do vento nas cidades de Barroquinha e Icapuí, durante a quadra
seca. Na figura, é possível verificar que as duas séries temporais apresentam padrões de comportamento
diferentes, assim, é possível inferir que, neste trabalho, as séries que apresentaram padrões mais suaves,
foram as mesmas que apresentaram os menores EQM e EAPM.
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Figura 11 – Médias horárias da velocidade do vento nas cidades
de Barroquinha e Icapuí durante a quadra seca.
Também foi verificado nesse trabalho que, para as cidades analisadas, o EQM apresenta valores
maiores durante a quadra seca no estado do Ceará, enquanto o EAPM apresenta maiores valores na
quadra chuvosa, como é possível perceber nas fig. 12 e 13, que representam os erros de cada método nas
quadras chuvosa e seca para a cidade de Maranguape.

Figura 12 – EQM para a cidade de Maranguape.

Figura 13 – EAPM para a cidade de Maranguape.

CONCLUSÕES
Foi verificado nesse trabalho que dos três métodos de suavização de séries temporais aplicados às
cidades de Barroquinha, Icapuí, Maranguape e Ubajara, o método de Suavização Exponencial Simples
(SES) foi o que apresentou melhor ajuste as séries reais de velocidade do vento. O método de Médias
Móveis Simples (MMS) também apresentou um bom ajuste, porém inferior ao método de SES, enquanto a
suavização por meio da Regressão Linear Simples foi o método que gerou os maiores EQM e EAPM.
A cidade de Ubajara apresentou valores bastante significativos para médias horárias, atingindo
valores de 9,7 m/s em t = 9, para o período seco. Vale ressaltar que os dados utilizados neste trabalho
foram coletados a uma altura de 10 m relação ao solo, o que aponta um potencial ainda maior, visto que
os aerogerados utilizados comercialmente hoje estão entorno de 100 m de altura (Ecowind, 2010). Das
quatro cidades analisadas, as séries temporais da cidade de Icapuí foram as que apresentaram melhor
acuidade aos dados reais, onde no período seco o EQM teve valor de 0,05 e o EAPM = 3,79%.
Em algumas áreas, como na economia, o estudo da previsão de séries temporais já é amplamente
utilizado, porém, em áreas como a energia eólica este recurso da previsão ainda não é devidamente
explorado, o que torna a intensidade dos ventos uma variável ainda mais difícil de ser analisada e prevista.
Este trabalho buscou gerar embasamento teórico para futuras pesquisas aplicas ao estudo de séries
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temporais de velocidade do vento que possam agregar conhecimento e proporcionar garantias à
investidores do setor de produção eólica, contribuindo assim, para o amadurecimento da Energia Eólica
na matriz energética nacional.
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RESUMO
Neste trabalho, estudamos através de simulações
computacionais, as propriedades estruturais e
eletrônicas de nanotubos de carbono (8,0), (10,0) e
(17,0) deformados, interagindo com a molécula CrO3.
Para tanto, fizemos uso de cálculos de primeiros
princípios, baseados na teoria do funcional da
densidade, implementada no programa computacional
SIESTA. Nossos resultados mostram que houve

alterações na estrutura eletrônica dos sistemas. O
nanotubo (8,0), a princípio, semicondutor com gap de
energia de 0,55 eV, quando este nanotubo é deformado,
passa a ser metálico, porém, volta a ser semicondutor
ao interagir com a molécula CrO3. Já os nanotubos (10,0)
e (17,0) permanecem semicondutores durante todo o
processo, mas com redução no gap de energia.

PALAVRAS‐CHAVE: nanotubos de carbono, primeiros princípios, propriedades eletrônicas.

COMPUTER SIMULATION IN DEFORMED NANOTUBES WITH CrO3.
ABSTRACT
In this work, we studied through computer simulations, of the structural and electronic properties of carbon
nanotubes (8,0), (10,0) and (17,0) deformed, interacting with the CrO3 molecule. For this purpose, we used
calculations first principles, based density functional theory, implemented in the computer program SIESTA. Our
results show that there occur changes in the electronic structure of the systems. The nanotube (8,0) at first
semiconductor with energy gap of 0,55 eV, when it is deformed nanotube, becomes metallic, however, is again
semiconductor when interacting with the CrO3 molecule. Since nanotubes (10,0) and (17,0) remain throughout the
semiconductor process, but with a reduced energy gap.
KEY‐WORDS: carbon nanotube, first principles, electronic properties.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL EM NANOTUBOS DEFORMADOS COM CrO3.
INTRODUÇÃO
A nanociência e a nanotecnologia têm atraído uma enorme atenção nos últimos anos, em
grande parte devido aos enormes avanços experimentais do ponto de vista de instrumentação,
manipulação e síntese, dentre outros. Pois, materiais na escala nanométrica podem apresentar
interessantes propriedades, devido as suas dimensões. Dada à escala dos sistemas, efeitos
quânticos passam a ser predominantes, e surge a necessidade de se compreender os processos
em nível atômico.
Simulações computacionais que permitem uma resolução precisa das equações da
Mecânica Quântica têm um papel fundamental no estudo de nanoestruturas. Através dessas
simulações é possível hoje, fazer o estudo de situações realistas, de sistemas que envolvem de
centenas a milhares de átomos, com uma descrição bastante real de suas propriedades. Um
exemplo é o nanotubo de carbono (CNT’s), que possui elevada resistência mecânica, sendo um
dos materiais mais duros conhecidos. São estruturas de carbono, formadas por uma ou múltiplas
folhas de grafeno (folha de carbono), primeiramente observados em 1991 por Sumio Iijima
(IIJIMA, 1991).
A miniaturização de dispositivos eletrônicos, ao mesmo tempo em que introduz a
perspectiva de novas tecnologias, levanta questões importantes do ponto de vista da ciência
básica. Dentre os candidatos previstos para aplicações estão os nanotubos. Os nanotubos de
carbono possuem características extremamente interessantes, tais como: facilidade para
conduzir calor, flexibilidade na região radial, enorme resistência na região axial (PONCHARAL et
al., 1999 apud IIJIMA; ICHIHASHI, 1993), alguns são condutores elétricos e outros são
semicondutos, etc. Porém, muitas das suas possíveis aplicações, dependem de sua
funcionalização, ou seja, da alteração de suas propriedades, mediante à substituição de um
átomo; interação com um átomo ou molécula; aplicação de tensão ou pressão, entre outras.
Várias nanoestruturas resultantes da combinação de nanotubos com átomos, moléculas e
estruturas das mais variadas, foram propostas, entretanto a maior parte desses trabalhos é
realizada com nanotubos de única camada (SWNT’s) isolados, apesar de nanotubos de múltiplas
camadas (MWNT’s) serem mais comumente produzidos em laboratórios (PAN; FENG; LIN, 2008).
As propriedades dos nanomateriais são mais sensíveis às variações de pressão, temperatura,
campo elétrico, etc. Estudos de nanotubos de carbono (CNT’s), por exemplo, mostram que sob
uma pressão externa, os mesmos possuem grande rigidez na direção axial (KRISHNAN et al., 1998
apud TREACY; EBBESEN; GIBSON, 1996). Entretanto, na direção radial a estrutura dos CNT’s pode
ser facilmente alterada (IIJIMA et al., 1996).
Trabalhos experimentais mostram que estas alterações têm início para pressões da ordem
de 1 a 2 GPa (PETERS et al., 2000 apud VENKATESWARAN et al., 1999), e depende do raio do tubo
( ̴1/R3) (YE; SUN; GONG, 2005). Além disso, alguns tubos semicondutores podem ter a sua
estrutura eletrônica alterada, passando a ter um caráter metálico (GÜLSEREN et al., 2002). Neste
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sentido, os nanotubos de carbono podem ter suas propriedades alteradas para potencializar suas
aplicações nas mais diversas áreas da ciência.
Essa possibilidade de alteração das suas propriedades nos motivou a realizar um estudo
teórico de nanotubos de carbono deformados e interagindo com a molécula CrO3, devido ao fato
de ser um forte oxidante em síntese orgânica. O trióxido de cromo (CrO3), também conhecido
como ácido crômico, é um ácido de Lewis (RUSSELL, 1994), sua alta reatividade pode levar a uma
alteração significativa nos compostos de carbono. Portanto, este trabalho tem por objetivo
verificar, através de simulações computacionais, quais mudanças ocorreram nas propriedades
dos nanotubos de carbono deformados, ao interagirem com a molécula CrO3 , representada na
Figura 1.

Figura 1: Representação da molécula CrO3.
METODOLOGIA
Para a realização deste estudo fizemos uso de simulações computacionais de primeiros
princípios baseados na teoria do funcional da densidade (DFT) (HOHENBERG; KOHN, 1964 apud
KOHN; SHAM, 1965), implementada no programa computacional SIESTA (SOLER et al., 2002). O
potencial de troca e correlação foi tratado via aproximação do gradiente generalizado, GGA
(PERDEW et al., 1992), e o pseudopotencial de Troullier‐Martins (TROULLIER; MARTINS, 1991) foi
utilizado para descrever a interação entre os elétrons de valência e os elétrons de caroço. As
funções de onda de valência (KOHN; SHAM, 1965) são representadas por uma combinação linear
de orbitais pseudo‐atômicos duplo‐zeta mais função de polarização (DZP) e um raio de cutoff de
150 Ry foi usado para representar a densidade de carga (TROULLIER; MARTINS, 1991), com uma
energia de shift de 0,05 eV. Condições de contorno periódicas e aproximação de supercélula com
uma separação lateral de 20,0 Å, entre os centros dos tubos são utilizados para assegurar que os
nanotubos de carbono mais a molécula não interajam com as suas imagens periódicas. A
supercélula utilizada tem 64, 80 e 136 átomos de carbono, para os tubos (8,0), (10,0) e (17,0),
respectivamente, com um comprimento total de 8,56 Å. Em todas as configurações estudadas os
átomos envolvidos foram completamente relaxados até que as forças sobre cada coordenada
atômica fossem menores que 0,05 eV/Å (KOHN; SHAM, 1965)[.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através da metodologia descrita anteriormente realizamos estudos em nanotubos de
carbono zigzag (8,0), (10,0) e (17,0) nas seguintes configurações: puro, deformados e deformados
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interagindo com a molécula CrO3. O nanotubo (8,0) possui 64 átomos, o nanotubo (10,0) possui
80 átomos e o nanotubo (17,0) possui 136 átomos de carbono. Na Tabela 1, listamos os
diâmetros dos nanotubos puro e deformado, conforme as Figura 2, Figura 4 e Figura 6, e quanto
os tubos foram deformados (em %) em relação ao nanotubo puro. A Tabela 1, também lista a
ligação formada entre o átomo de cromo (Cr) e o átomo de carbono (C), quando o CrO3 interage
com os nanotubos deformados, após a estrutura ser relaxada. Inicialmente as distâncias entre os
átomos Cr‐C era de aproximadamente 2,01 Å, após a interação o comprimento da ligação Cr‐C foi
em média de 2,25 Å; este resultado está em boa concordância com a ligação Cr‐C encontrada por
Fagan e colaboradores, em um estudo do CrO3, através de cálculos de primeiros princípios,
interagindo com o nanotubo de carbono, onde os autores obtiveram a ligação Cr‐C de 2,24 Å na
configuração mais estável. Nas três configurações, na qual a molécula CrO3 interage com o
nanotubo deformado, o átomo Cr permanece alinhado com o átomo de C e cada três ligações Cr‐
O são alinhadas com cada três ligações C‐C do hexágono (FAGAN et al., 2005).
Tabela 1 – Diâmetro dos nanotubos puro (D0) e deformados nas direções dos eixo x (D) e eixo y
(d), bem como as ligações Cr‐C, conforme Figura 2.
Sistemas

D0 (Å)

D (Å)

d (Å)

Cr‐C (Å)

Def (%)

(8,0)

7,74

6,67

4,94

2.25

26

(10,0)

9,36

8,00

6,28

2.27

22

(17,0)

14,96

13,85

11,53

2.23

17

A Figura 2 (a), (b) e (c) mostra as estruturas relaxadas do nanotubo (8,0) puro, deformado e
deformado interagindo com a molécula CrO3, respectivamente. Na Figura 2 as bolas marrons

representam os átomos de C, enquanto que a bola amarela representa o átomo de cromo e as
vermelhas os átomos de oxigênio.

(a)

(b)

(c)

Figura 2 – Representação dos nanotubos de carbono (8,0): (a) puro, (b) deformado e (c)
deformado interagindo com a molécula CrO3.
A análise das propriedades eletrônicas dos nanotubos de carbono em todos os sistemas
considerados, foi realizada através da estrutura eletrônica de bandas. As Figuras 3 (a), (b) e (c)
mostram a estrutura eletrônica de bandas dos nanotubos (8,0) puro, deformado e deformado
interagindo com a molécula CrO3, respectivamente. Comparando a Figura 3 (a) diretamente com
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a figura 3 (b), verificamos que aparecem novos níveis de energia na banda de condução e banda
de valência, devido à deformação no nanotubo. O sistema puro é semicondutor com gap de
energia de aproximadamente 0,55 eV, após o tubo ser deformado o sistema passa a ser metálico.
O sistema passa a ser metálico devido à interação entre os elétrons do tubo, por causa da
diminuição do seu diâmetro. Comparando as figuras 3 (a) e (b) diretamente com a figura 3 (c),
verifica‐se que novamente aparecem novos níveis de energia na banda de condução e banda de
valência, com maior densidade, devido à deformação no nanotubo e à interação com a molécula
CrO3. O sistema formado pelo nanotubo mais a molécula, ver Figura 3 (c), passa a ser
semicondutor com gap de energia de 0,14 eV. Outra mudança que podemos observar é que o
nível de Fermi é deslocado para baixo, o que implica que a molécula CrO3 atua como um
aceitador de elétrons.

Figura 3 – Estrutura de bandas do nanotubo de carbono (8,0): (a) puro, (b) deformado e (c)
deformado interagindo com a molécula CrO3. A linha vermelha tracejada, representa o nível de
Fermi.
As figuras 4 (a), (b) e (c) mostram as configurações de menor energia dos nanotubos de
carbono (10,0) puro, deformado e deformado mais CrO3, respectivamente. Os parâmetros
relevantes deste sistema estão listados na Tabela 1, onde ligação Cr‐C era inicialmente de 2,22 Å
e após a relaxação passou a ser de 2,27 Å.
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(a)
(c)
(b)
Figura 4 – Representação dos nanotubos de carbono (10,0): (a) puro, (b) deformado e (c)
deformado interagindo com molécula CrO3.
Nas figuras 5 (a), (b) e (c) apresentamos a estrutura eletrônica de bandas dos sistemas
descritos acima, respectivamente. Comparando diretamente as figuras 5 (a) com a figura 5 (b),
verifica‐se que ocorrem mudanças, tais como os níveis da banda de condução e banda de
valência são deslocados e o gap de energia diminui de 0,65 eV no sistema puro para 0,27 eV,
devido à deformação no nanotubo. Quando a molécula CrO3 é adsorvida no nanotubo
deformado, Figura 5 (c), os níveis degenerados da banda de condução e valência são afastados.
A interação com CrO3 desloca o nível de Fermi para a banda de valência indicando, assim, que o
CrO3 está agindo como um receptor de elétrons. O gap de energia do nanotubo deformado
interagindo com o CrO3 é 0,30 eV.

Figura 5 – Estrutura eletrônica de bandas do nanotubo de carbono (10,0): (a) puro, (b) deformado
e (c) deformado mais a molécula CrO3. A linha vermelha tracejada, representa o nível de Fermi.
Nas figuras 6 (a), (b) e (c) mostramos as estruturas relaxadas dos nanotubos de carbono
(17,0) puro, deformado e deformado interagindo com CrO3, respectivamente. A distância inicial
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entre os átomos Cr‐C era de aproximadamente 2,20 Å, após a relaxação estrutural, à distância Cr‐
C passou a ser de 2,23 Å.

(a)

(b)

(c)

Figura 6 – Representação dos nanotubos de carbono (17,0): (a) puro, (b) deformado e (c)
deformado interagindo com a molécula CrO3.
Nas Figuras 7 (a), (b) e (c) apresentamos a estrutura de bandas dos nanotubos de carbono
(17,0) puro, deformado e deformado interagindo com a molécula CrO3, respectivamente. A
estrutura de banda do nanotubo (17,0) puro é mostrado na Figura 7 (a), este sistema é
semicondutor com gap de energia de 0,70 eV. A deformação do nanotubo (17,0) não altera
significativamente a estrutura de banda, o gap de energia passa a ser de 0,68 eV, ver figura 7 (b).
Adsorvendo a molécula CrO3 ao nanotubo (17,0) deformado, observamos que os níveis
degenerado são afastados, comparando diretamente as figuras 7 (a) e (b) com a figura 7 (c).
Além disso, aparece um nível localizado na banda de valência, na posição ‐5,72 eV, que
provavelmente é um nível da molécula e o nível de Fermi é deslocado para a banda de valência.
O sistema é semicondutor e o gap de energia passa a ser de 0,55 eV.

Figura 7 – Estrutura de bandas do nanotubo de carbono (17,0): (a) puro, (b) deformado e (c)
deformado interagindo com a molécula CrO3. A linha vermelha tracejada, representa o nível de
Fermi.
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CONCLUSÃO

Neste trabalho realizamos cálculos de primeiros princípios e analisamos as propriedades
estruturais e eletrônicas dos nanotubos de carbono (8,0), (10,0) e (17,0) deformados interagindo
com a molécula CrO3. Observamos que a estrutura de bandas dos sistemas considerados é
afetada quando a molécula CrO3 é adsorvida na parede do nanotubo. Nos sistemas considerados,
o nível de Fermi é deslocado para a banda de valência, assim, a molécula CrO3 comporta‐se como
um aceitador de elétrons. A análise das propriedades eletrônicas também nos mostrou que o
nanotubo de carbono (8,0) é semicondutor. Quando este sistema é deformado, tornando‐se
metálico, devido ao fato das dimensões deste nanotubo serem muito pequenas. E quando
adicionamos a molécula CrO3 ao nanotubo (8,0) deformado, ele passa a ser semicondutor. Já os
nanotubos (10,0) e (17,0), que têm dimensões maiores que a do nanotubo (8,0), permanecem
semicondutores, mas com diminuição do gap de energia.
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RESUMO
Este trabalho relata as experiências vivenciadas como
discente do curso de Licenciatura Plena em
Física/PARFOR do IFPA Campus Abaetetuba na condição
de bolsista do Programa Institucional de Bolsa Iniciação
à Docência ‐ PIBID, promovido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
As experiências ocorreram de agosto de 2012 a
dezembro de 2013 e foram desenvolvidas nas turmas do
1º e 2º ano do Ensino Médio da Escola Esmerina Bou‐
Habib em Abaetetuba/Pará. Descrevem‐se as ações
desenvolvidas para o enfrentamento das problemáticas
encontradas a partir do diagnóstico dos conteúdos
relatados pelos alunos como os que apresentavam

maior dificuldade para a aprendizagem da Física. São
relatadas as atividades que orientaram o planejamento
das intervenções junto às turmas e as estratégias
utilizadas para facilitar a compreensão de conteúdos.
Avaliam‐se as atividades teóricas e práticas
desenvolvidas para estimular a curiosidade e a
criatividade
dos
alunos.
Apresentam‐se
os
entendimentos adquiridos com a aplicação de atividades
experimentais em sala de aula e discute‐se o papel e a
utilidade das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e
Aeronáutica. Além disso, são feitas considerações sobre
contribuições do Programa PIBID para a formação de
professores de Física.

PALAVRAS‐CHAVE: Intervenção, PIBID, Ensino de Física.

CONTRIBUTIONS OF THE INSTITUTIONAL PROGRAM FROM SCHOLARSHIP OF INICIATION TO
TEACHING ‐ PIBID FOR THE FORMATION FROM TEACHER OF PHYSICS
ABSTRACT
This paper describes the experiences that I lived as a
student of the course Full Degree in Physics / PARFOR
from the IFPA Campus Abaetetuba in the condition of
the student in the Institutional Program from
Scholarship of Iniciation to Teaching ‐ PIBID , sponsored
by the Coordination for Improvement of Higher
Education Personnel ‐ CAPES . The experiences took
place from August 2012 to December 2013 and were
developed in the classes of 1st and 2nd year of the
Secondary School Esmerina Bou ‐ Habib in Abaetetuba /
Pará. Describes the actions taken to confront the
problems found from the diagnosis of contents reported

by students as those who they had greater difficulty in
learning of physics. we reported the activities that
guided the planning of interventions in the classrooms
and the strategies used to facilitate understanding of
content. we assessed the theoretical and practical
activities designed to stimulate curiosity and creativity
of students . we presented the insights gained from the
application of experimental activities in the classroom
and discussed the role and usefulness of the Brazilian
Olympics of Astronomy and Aeronautics . Moreover, are
made considerations on contributions PIBID program for
training teachers of physics

KEY‐WORDS: Intervention, PIBID, Physics Teaching
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CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA –
PIBID PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA
1. INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência ‐ PIBID, programa financiado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ‐ CAPES, começou a ser
desenvolvido no município de Abaetetuba/Pará como um subprojeto do Curso de Licenciatura
Plena em Física/PARFOR do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA
Campus Abaetetuba em agosto de 2012 e se estendeu até dezembro de 2013. O objetivo do
programa e suas diretrizes podem ser encontrados no seguinte destaque:
(...) qualificar os Bolsistas do PIBID/IFPA, através do projeto Programa de Iniciação à
docência do IFPA ‐ PIBID, identificados como estudantes que apresentem natural
vocação para o desenvolvimento de atividades coletivas e interdisciplinares, estimulando
seu potencial produtivo através de competências que favoreçam seu desempenho nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão, para o exercício de suas habilidades, para sua
humanização, para a sua futura formação profissional e, fundamentalmente, para a
internalização de valores voltados para seu comprometimento com a instituição, as
escolas parceiras, com o Estado do Pará e com o País. (Edital PROEN/PIBID nº 01/2012)

O programa ofereceu uma oportunidade para os estudantes dos cursos de Licenciatura em
Física vivenciarem o contexto escolar durante o período de sua formação, assim como contribuiu
para o desenvolvimento do futuro educador através da participação em atividades de ensino e da
intervenção nas turmas das escolas parceiras. Considerando que historicamente os cursos de
licenciatura acontecem apenas nas salas de aula das universidades e que os alunos só têm
contato com a escola no período dos estágios, entendemos que o PIBID é uma boa oportunidade
para a vivência dos docentes em uma realidade mais próxima do contexto escolar, e isso ocorre
de forma mais abrangente que os estágios, além de se passar em um período de tempo mais
longo. Por isso, acreditamos que as atividades de cunho pedagógico que são realizadas durante
os estágios podem ser ampliadas a partir de um programa como o PIBID. A realidade pode
começar a mudar quando aproximarmos os licenciandos da escola, e estas passarem a ser
conhecidas e vivenciadas como o ambiente que será seu futuro campo de atuação.
De acordo com a Revista Nova Escola – maio/1990 “a maioria do professorado tem uma
formação baseada em aulas expositivas, conceitos preestabelecidos, com conteúdos já
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programados. Eles ensinam o que aprendem”. Essa afirmação demonstra a necessidade de
envolvimento dos estudantes das licenciaturas em atividades que contribuam efetivamente para
o processo de ensino‐aprendizagem, como é o caso das Tecnologias de Informação e
Comunicação – TIC’s, ferramentas que podem facilitar a produção de conhecimento, conforme
apontam as Diretrizes Curriculares da Educação Básica – DCEs (p.360), onde temos a seguinte
afirmação: “o trabalho com as mídias tecnológicas insere diversas formas de ensinar e aprender,
e valoriza o processo de produção do conhecimento”.
O objetivo deste trabalho é relatar as experiências vivenciadas durante a execução do PIBID
no Curso de Licenciatura Plena em Física/PARFOR do IFPA‐Campus Abaetetuba no período de
agosto/2012 a dezembro/2013 e descrever contribuições consideradas importantes para a
formação de professores dos cursos de Licenciatura em Física.

2. MATERIAIS E METODOS
A escola Esmerina Bou‐Habib está localizada na Avenida São Paulo, nº 2445, bairro da
Aviação, no município de Abaetetuba/Pará. O primeiro passo das atividades foi o
reconhecimento do ambiente escolar e nesse primeiro contato foi observado que o espaço físico
da escola dispõe de 12 salas de aula, um laboratório de informática, uma biblioteca, secretaria,
sala de professores, sala da coordenação pedagógica e uma sala para o Projeto Mais Educação. O
laboratório de informática funciona como um espaço multiuso, pois todas as atividades
diferenciadas são desenvolvidas nesse espaço. Não há laboratório específico de física na escola,
onde funcionam turmas do Ensino Fundamental e Médio. As atividades foram desenvolvidas com
turmas do 1º e 2º ano do Ensino Médio por serem as que se utilizam a Física como uma disciplina
regular. Aplicamos a cada turma um questionário de respostas livres e, a partir das respostas,
foram identificados os assuntos de Física que os alunos apresentavam maiores dificuldades. A
partir dessas informações foram planejadas atividades de intervenção, e decidimos que estas
deveriam ser executas através de aulas teóricas e práticas com a utilização do PowerPoint como
recurso de apresentação. Além disso, decidiu‐se pela realização de experimentos como forma de
aplicação prática dos temas a serem abordados.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 ‐ Análise dos questionários
A aplicação de questionários de respostas livres ajudou a fazer o levantamento das
principais dificuldades de aprendizagem em Física manifestadas pelos alunos e os assuntos
relatados como de maior dificuldade foram tabulados e estão representados na tabela 1:
Tabela 1 – Grau de dificuldade de aprendizagem de Física manifestado pelos alunos de 1º e 2º
ano do ensino médio da Escola Esmerina Bou‐Habib
ASSUNTO

Porcentagem

Ondas

44%

Todos os assuntos

14%

Não tem dificuldade

12%

Fórmulas/cálculos

9%

Aceleração

6%

Termometria

6%

Velocidade Média

3%

Densidade

3%

Dinâmica

3%

Total

100%

Fonte: Pesquisa de campo

A construção desse resultado permitiu observar a presença de uma maior de dificuldade
em ondas, isso justificou a necessidade da intervenção ser aplicada nesse assunto. Outro aspecto
analisado foi a relação que os alunos conseguiam estabelecer entre os conhecimentos de Física
adquiridos na escola e as aplicações no cotidiano, figura 1.

Figura 1 – Identificação da aplicação da Física no dia a dia
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Na figura 2 são apresentadas as respostas obtidas pelo levantamento de informações sobre
a forma como os alunos gostariam que fossem ministradas as aulas de física.

Figura 2 ‐ Opinião dos alunos
Essas informações ajudaram a orientar a forma como os assuntos deveriam ser
trabalhados nas intervenções e seguindo as solicitações dos próprios alunos as aulas de Física
foram planejadas de modo a desenvolver mais atividades práticas e experimentos, as pesquisas
ajudaram na elaboração das atividades de intervenção e a atender aos anseios manifestados
pelos alunos para tornar a disciplina mais atraente. Porém, os limitados recursos pedagógicos e a
falta de laboratório específico de Física dificultam o andamento das atividades e isso faz com que
em muitas ocasiões as aulas se tornem pouco atrativas, e como os alunos estão vivendo em um
mundo mergulhado nas tecnologias, eles esperam que a escola lhes ofereça e acompanhe o
avanço dessas novas técnicas.

3.2 – A leitura e a pesquisa
De posse dos resultados produzidos pela aplicação dos questionários verificou‐se que as
atividades de intervenção precisavam ser organizadas e neste momento surgiu a necessidade de
se buscar um embasamento teórico mais sólido, que oferecesse as condições necessárias para a
elaboração e o desenvolvimento das atividades de intervenção, de maneira que viessem a
contribuir de maneira efetiva para o aprendizado dos alunos. Para isso, foi necessário estudar, ler
e pesquisar sobre vários assuntos ligados a Física. Este fato contribuiu para a ampliação do
conhecimento específico da disciplina e com certeza ajudou na formação do licenciando,
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facilitando a execução e o cumprimento das atividades de planejamento. Além disso, se fez sentir
a necessidade de pesquisar experimentos que se encaixassem nas temáticas que foram
abordadas. Neste processo foram utilizadas várias fontes de pesquisa como: livros, apostilas,
sites, revistas, artigos e vídeos. À medida que os conhecimentos eram adquiridos, novas e
importantes contribuições se incorporavam ao processo de formação do futuro educador.

3.3 – Atividades de Intervenção
Tanto as aulas teóricas como as práticas desenvolviam‐se após a definição do tema a ser
abordado e foram elaboradas e embasadas em várias fontes de pesquisas, adotando‐se como
forma de apresentação a organização do conteúdo para exposição através do PowerPoint. Os
conteúdos foram estruturados de forma bastante sintética com a inserção de exemplos práticos
sobre a temática acompanhada de imagens e figuras para ajudar no entendimento e
compreensão do assunto. Ao final de cada apresentação eram abertas seções curtas para
perguntas e questionamentos e após isso executávamos as atividades com os experimentos
produzidos utilizando materiais reciclados e de baixo custo, o que sempre acabava por envolver
os alunos que faziam a coleta de materiais que encontravam no dia‐a‐dia.

Figura 3 – Apresentações dos termômetros caseiros
Dentre as atividades de intervenção executadas destacamos uma que foi realizada
utilizando como tema a termometria e na qual adotamos os seguintes procedimento:
Primeiramente orientamos os alunos a formarem grupos para desenvolver uma pesquisa sobre o
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termômetro e a construírem coletivamente um termômetro caseiro. Foi sugerido que eles
pesquisassem na internet e buscassem outras fontes que tratassem do assunto para que durante
a aula seguinte cada grupo pudesse apresentar o seu próprio termômetro e demonstrar o
funcionamento do mesmo. Alguns grupos conseguiram construir os termômetros, mas nem
todos o fizeram. Após as apresentações os grupos foram levados para o laboratório de
informática, onde foram discutidos os conceitos de calor e temperatura. Durante a discussão
alguns alunos demonstraram compreensão da diferença entre calor e temperatura, porém,
muitos alunos apresentaram dificuldades de entender a diferença entre os dois conceitos,
mesmo aqueles que tinham apresentado seu termômetro, relatado a utilidade dos mesmos e
feito medidas das temperaturas.
Outra atividade de destaque, que apresentou um bom resultado principalmente por
conseguir envolver todos os alunos foi o experimento que consistiu em inserir as mãos durante
alguns segundos em dois recipientes, um contendo água fria e outro com água quente e em
seguida retirar as mãos desses recipientes e introduzir em um recipiente com água em
temperatura ambiente. O objetivo foi o fazer com que os alunos sentissem, através do tato, a
diferença entre as temperaturas.

Figura 4 – Atividade prática
Verificamos que a partir das intervenções onde havia a presença de experiências os
conceitos e teorias foram sendo construídos com mais tranquilidade e segurança. Diante disso,
concordamos com Machado quando defende o uso das atividades experimentais e afirma que:
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A Física nos entulha de exemplos de conceitos e teorias matemáticas que surgiram como
respostas a questões formuladas pela experiência e não como fruto de mera
especulação intelectual. A própria síntese de Newton, ainda que ele, efetivamente não
tivesse sido um emérito experimentador, teve como suporte uma enorme quantidade de
dados empíricos acumulados por Kepler, Ticho Brahe, Galileu, dentre outros (MACHADO,
2009, p.50).

Durante o desenvolvimento das intervenções percebeu‐se que há uma grande necessidade
de inserção de atividades práticas nas aulas de Física. Observamos que nas atividades em que
isso acontece há um favorecimento da compreensão dos conhecimentos e da sua aplicabilidade
ao cotidiano dos alunos.
3.4‐ Oficinas
Durante o projeto foram desenvolvidas oficinas com temáticas voltadas para a Olimpíada
Brasileira de Astronomia e Astronáutica e nessas atividades envolvemos alunos de várias turmas,
inclusive do Ensino Fundamental, cujo objetivo foi de incentivar a participação dos alunos nessa
olimpíada e ajudá‐los a desenvolver as atividades. Um bom exemplo foi a oficina de construção e
lançamento de foguetes utilizando garrafas PET.

Figura 5 – Montagem de Foguetes de garrafas PET
Através da oficina a escola pode participar pela primeira vez da mostra brasileira de
foguetes – VII MOBFOG em 2013. Os alunos ficaram muito entusiasmados e já estão se
preparando para participarem da Olimpíada em 2014. Essa atividade mostrou a importância de
envolver os alunos em atividades que estimulem suas criatividades e curiosidade em relacionar o
cotidiano com os assuntos que são estudados em sala de aula.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação no PIBID traz experiências com as atividades cotidianas desenvolvidas nas
escolas e contribuições para a formação do futuro licenciando. O aprofundamento dos
conhecimentos a cerca do contexto escolar possibilita a reflexão sobre a adoção das novas
metodologias que envolvam os alunos no processo de ensino‐aprendizagem. A importância do
PIBID no processo de formação dos estudantes de cursos de Licenciatura se acentua ao fornecer
aos licenciandos, já em suas trajetórias acadêmicas, o contexto da sala de aula, dando‐lhes a
oportunidade de vivenciar e de desenvolver trabalhos mais abrangentes, que possibilitem
metodologias de ensino acompanhadas de atividades práticas que favoreçam a aprendizagem
dos conceitos Físicos.
Durante a execução do programa as dificuldades foram surgindo trouxeram algumas
reflexões, por exemplo: quando se trabalhou as atividades de intervenção utilizando os conceitos
de calor e temperatura, verificou‐se a dificuldade que os alunos apresentaram para estabelecer
uma diferenciação entre os dois conceitos. Essa dificuldade pode estar ligada a mudança
conceitual que se estabeleceu entre noções do senso comum, de algo que se tem uma definição
pré‐concebida para uma conceituação mais científica e essa transposição se mostrou bastante
complexa. Mesmo desenvolvendo atividades teóricas e práticas, os alunos continuaram a
apresentar dificuldade em compreender e diferenciar os dois conceitos. Isso leva a seguinte
questão: Existe uma metodologia mais adequada para se trabalhar assuntos de física? Essa, entre
outras, são questões que necessitam de maior estudo e discussão, pois a simples adoção de
novas metodologias não será suficiente para resolver os problemas de ensino.
A experiência com o PIBID mostrou que o professor deve buscar constantemente a
atualização de seus métodos, para não correr o risco de se tornar ultrapassado. O PIBID promove
a busca por metodologias, conhecimentos, e novas formas de ensinar e aprender. Isso significa
que os professores devem sempre refletir sobre a sua prática e avaliar se está de fato
respondendo aos anseios de seus alunos. Aproximo‐me do pensamento de Perrenoud (2012)
quando ao afirmar que práticas reflexivas sejam a base de uma análise metódica, regular,
instrumentalizada, serena e causadora de efeitos, essa disposição e essa competência, muitas
vezes só podem ser adquiridas por meio de um treinamento intensivo e deliberado.
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Acreditamos que o PIBID proporciona uma maior aproximação com o contexto escolar e
contribui com a formação do licenciando ao lhe permitir vivenciar experiências dentro da sala de
aula, tanto com as atividades teóricas como também com nas atividades práticas. Consideramos
que esta seja a grande importância de programas como esse na formação dos estudantes de
Licenciatura, que paralelamente à sua formação, buscam pôr em prática o que aprendem
durante seus cursos. A presença de supervisores e coordenadores mais experientes é
fundamental na execução desse processo, pois dão o suporte necessário as atividades.
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RESUMO
A física por ser uma disciplina considerada complexa de
se entender, muitas vezes por causa de seu
embasamento matemático, e muitas vezes exigem de
métodos pedagógicos utilizado pelo professor para
facilitar sua compreensão e melhorar o rendimento dos
alunos. Com isso, uma maneira eficaz de se ensinar
ciências é utilizar o enfoque histórico, pois esta
estratégia é importante para o desenvolvimento
cognitivo dos alunos. Com o emprego desse método eles
podem fazer uma relação da ciência e o contexto em
que foi formulado aquele conhecimento. Diante disso, o
estudante do curso de Física do IFCE campus Sobral, fez
uma pesquisa separada em duas etapas. A primeira
etapa foi observando a metodologia de ensino de um

professor de uma escola da rede pública da cidade de
Ipueiras‐CE e logo após foi aplicado um questionário aos
alunos sobre suas opiniões quanto os métodos utilizados
pelo professor no processo de ensino‐aprendizagem. Na
segunda etapa o estudante utilizou a metodologia de
ensino de física com enfoque histórico em 3 turmas de
9° ano do ensino fundamental foram ministradas três
aulas para cada turma com a mesma metodologia, ao
final dessa abordagem foi aplicado outro questionário e
pôde‐se observar que os alunos conseguiam relacionar
os conhecimentos físicos com fatos históricos, assim,
facilitando a aprendizagem dessa disciplina.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino, física, metodologia, enfoque histórico.

USING HISTORICAL APPROACH IN TEACHING PHYSICS TO IMPROVE THE PROCESS OF
TEACHING‐LEARNING
ABSTRACT
Physical considered to be a complex subject to
understand, often because of their mathematical basis ,
and often requires the teaching methods used by the
teacher to facilitate their understanding and improve
student performance . Thus , an effective way to teach
science is to use the historical approach , since this
strategy is important for the cognitive development of
students . By employing this method they can make a
link between science and the context in which that
knowledge was formulated . Thus, the student of
physics IFCE Sobral campus , made a separate two‐stage
research. The first step was observing the teaching

methodology of a teacher in a public school in the city of
Ipueiras ‐ CE and shortly after a questionnaire was given
to students on their opinions concerning the methods
used by the teacher in the teaching‐ learning process . In
the second stage the student used the methodology of
physics teaching with historical focus on three classes of
9th grade of primary school three lessons were given to
each class with the same methodology , the end of this
approach another questionnaire was applied and it was
observed that students could relate the physical
knowledge with historical facts , thus facilitating learning
this discipline .

KEY‐WORDS: Teaching, physics, methodology, historical approach.
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UTILIZANDO O ENFOQUE HISTÓRICO NO ENSINO DE FÍSICA PARA MELHORAR O PROCESSO DE
ENSINO‐APRENDIZAGEM
INTRODUÇÃO
A física por ser uma disciplina considerada complexa de se entender, muitas vezes por causa
de seu embasamento matemático, exige que seja contextualizado para facilitar seu
entendimento e melhorar o rendimento dos alunos. Como ressaltam os PCN (2002, p. 83): “Todas
essas estratégias reforçam a necessidade de considerar o mundo em que o jovem está inserido,
não somente através de reconhecimento de seu cotidiano enquanto objeto de estudo, mas
também de todas as dimensões culturais, sociais e tecnológicas (...)”.
Com isso, uma maneira eficaz de se ensinar ciências é utilizar o enfoque histórico, pois essa
estratégia é importante para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Com o emprego desse
método eles podem fazer uma relação da ciência e o contexto em que foi formulado aquele
conhecimento, descobrindo ainda a forma com que essas teorias foram criadas pelo cientista.
Como ressalta Villatorre (2008, p.131): “Reafirmamos que importância desse enfoque recai sobre
as relações e as idéias que vão auxiliar o processo cognitivo do aluno, pretendendo que este
compreenda o complexo científico, como uma construção humana, que se dá através de muita
pesquisa e esforço coletivo.”.
Dada essa relevância, um estudante do IFCE (Instituto Federal de educação, ciência e
tecnologia do Ceará) elaborou um projeto que viesse melhorar a aprendizagem dos alunos da
rede pública da cidade de Ipueiras, através da utilização do enfoque histórico no ensino de Física
de maneira contextualizada na construção do conhecimento científico do aluno, para melhorar o
processo de ensino‐aprendizagem e a relação entre professor e aluno. Libâneo (1990, p.249): “A
relação entre professor e aluno é fundamental para o processo de ensino aprendizagem, um bom
domínio dos aspectos cognoscitivos, sócio‐emocionais e de disciplina da sala de aula favorece a
organização da situação didática, como ferramenta no processo de ensino para transmitir
conhecimentos e desenvolver nos alunos a capacidade de assimilação dos conteúdos, hábitos e
habilidades”.
Contudo, proporciona melhoria na relação entre professor e aluno, pois envolve a ciências
em aspectos históricos faz com que a disciplina deixe de ser individual e passe a interagir com
outras, como filosofia e história, tornando a interpretação do aluno mais completa sobre o
conhecimento abordado, além de ser uma abordagem contextualizada, fazendo os alunos em
suas reflexões, humanizar as suas idealizações científicas, tornando‐as mais compreensíveis.
Como afirma Villatorre (2008, p.129): “Alguns educadores enxergam o ensino no enfoque histórico
uma das formas para trazer a qualidade solicitada ao ensino e à aprendizagem das ciências, uma
vez que o estudo dos contextos históricos com seus elementos e relações desperta, motiva e
melhora a compreensão ao considerar o processo de sua construção, pois transforma o indivíduo
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de espectador em sujeito de sua aprendizagem quando humaniza esse ensino através da
história.”.
Partindo‐se desse pressuposto, foi abordado o conteúdo de leis de Newton, utilizando o
enfoque histórico, pois Newton foi um dos contribuintes para o iluminismo no sec. XVII, e seus
estudos colaboraram bastante para o decorrer de várias revoluções importantes da época, como
a revolução Industrial e a Revolução Francesa. Schmidt (2005, p.249) confirma: “ A mecânica e a
óptica de Isaac Newton(1642‐1727) marcaram a física no século das luzes.”. Portanto, foi
utilizado essa metodologia e analisado os dados após as aulas ministradas em busca do
melhoramento entre os indivíduos da aprendizagem, conforme sugerem Pozo e Crespo (2009,
p.233): ““Em geral, esses modelos de atividades estão dirigidas a estabelecer relações entre os
conteúdos específicos da disciplina estudada e os fenômenos que elas permitem explicar.
Ajudam a que o aluno reflita sobre seus conhecimentos pessoais e sobre suas próprias
teorias(...)”.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi feita uma pesquisa de campo em busca de dados quantitativos e qualitativos em uma
Escola da rede pública Municipal de Ipueiras – CE em três turmas de 9° ano, A, B e C, do horário
matutino e vespertino envolvendo professores e alunos. Participaram desta pesquisa 105 alunos
do 9° ano do ensino fundamental, sendo 35 alunos de cada turma. O instrumento de coleta de
dados foi à observação assistemática e questionários. Foram aplicados questionários aos alunos
para que se pudesse saber a opinião dos discentes quanto ao nível de complexidade da disciplina
de ciências antes e após a regência do estudante de física.
A maior parte das observações foi feita durante o horário letivo em sala de aula, tendo em
vista analisar o comportamento do professor diante de atitudes adversas dos alunos, também foi
observado se a metodologia para a abordagem dos conteúdos de ciências era eficaz para que o
professor tenha uma boa relação com o aluno e se auxilia no processo de ensino‐aprendizagem.
Além disso, Foi observado o planejamento de aula do professor de ciências com objetivos de
saber quais estratégias são utilizadas pelo professor, como ele organiza sua aula e se isso
realmente faz com que o aluno obtenha um bom rendimento.
Na participação do planejamento de aula, o professor relatou que os recursos pedagógicos
selecionados para ensinar essas matérias são o pincel, quadro, livro e segundo o professor,
quando o conteúdo é um pouco mais complexo, ele tenta fazer uma aula diferente utilizando
data show ou levando alguma experiência para mostrar a aplicação do conteúdo dependendo da
dificuldade da turma.
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Além disso, antes do estudante aplicar a metodologia, ele observou como era a relação entre
o professor e aluno nas três turmas. Nessas turmas o professor estava introduzindo o conceito de
velocidade média. No início da aula vários alunos saem para beber água e ir ao banheiro, com
isso a aula demora um pouco para começar, pois o professor espera o retorno dos alunos para
começar a explicar o conteúdo. Quando os alunos chegam o professor começa a explicar a
matéria conseguindo manter ordem na classe momentaneamente, exigindo a participação de
vários alunos fazendo perguntas enquanto explica, mas logo após os alunos se dispersam
novamente. Depois da explicação o docente passa uma atividade para os alunos responderem e
trazer na próxima aula.
Após a observação de aula em todas as turmas o estudante de física teve o primeiro contato
com a Turma de 9° A enquanto professor, ministrando o conteúdo de leis de Newton de maneira
tradicional, usando pincel e lousa e demonstrando as leis de Newton através de fórmulas
matemáticas que expressam o fenômeno físico. Da mesma forma foi feito nas turmas B no
mesmo dia e na turma C no dia seguinte, no turno da tarde. Foram resolvidas questões
relacionadas ao conteúdo. No decorrer da aula observou‐se que a maioria dos alunos não
interagiam com a aula, poucos participavam e muitos tinham dificuldades na resolução dos
exercícios propostos, pois aparentemente não conseguiam relacionar o conteúdo físico com o
contexto.
Após essa primeira aula em cada turma, foi planejado pelo estagiário ministrar mais duas
aulas sobre o mesmo conteúdo. No entanto agora não foi utilizado o método tradicional de
ensino. O conteúdo foi abordado sobre aspectos históricos até a formação do conhecimento
físico das leis de Newton.
Na semana seguinte foi ministrada a primeira aula utilizando o enfoque histórico no ensino
de ciências, nas turmas de 9° ano A, B e C, como mostra as figuras 1 e 2. Primeiramente foi
introduzido um breve histórico da vida de Isaac Newton, que foi um cientista que formulou leis
muito importantes para a dinâmica dos corpos. Foi relatado também que ele atuou em várias
áreas do conhecimento físico como astronomia, óptica, mecânica, além da matemática.
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Figura 1: Aula ministrada no 9° ano A.

Figura 2: Aula ministrada no 9° ano C.

Após essa breve introdução relatou‐se a importância de seu estudo na época. Como suas leis
foram formuladas no começo do século XVII. Como contribuições para a ciência, houve um
grande crescimento na engenharia. A partir desses conhecimentos foram criadas fábricas e
máquinas que aumentavam o quantitativo de sua produção na Inglaterra, iniciando a primeira
revolução industrial. Com essa abordagem muitos alunos começaram a participar mais, ao
perceber que as duas disciplinas estavam intrinsecamente relacionadas, entendendo que grandes
fatos históricos foram iniciados a partir da ciência.
A segunda aula nessas turmas não passou de sua abordagem histórica para desenvolver
posteriormente a formulação das leis de Newton, desenvolvendo assim o conhecimento
cognitivo dos alunos a partir de uma sequência do conhecimento da ciência, pois primeiramente
foi contextualizado.
Na terceira aula ministrada pelo estagiário na semana seguinte, foi feito um feedback da aula
anterior onde foi abordado a parte histórica das leis de Newton. Depois foi demonstrada a
criação de suas leis, e exemplificando em um contexto. A primeira lei é a lei da inércia, que diz
que todo corpo que tem massa tem a tendência de ficar parado ou manter‐se em movimento
com velocidade constante. Após isso, foram formuladas as duas outras leis que exerceram
bastante importância para a revolução industrial como: na construção de uma fábrica, a
quantidade de vigas para suportar uma laje com determinado peso, ou a força que uma
determinada máquina deve exercer para fabricar determinado produto, etc. No término dessa
aula, foi realizado pelo estagiário um exercício no quadro onde os alunos conseguiam interagir
mais, participando da resolução do problema juntamente com o professor.
RESULTADOS E ANÁLISES
A pesquisa seria realizada com 105 alunos do 9° ano A, B e C, sendo 35 alunos da turma A, 35
da turma B e 35 da turma C, no entanto dois alunos da turma A e três da turma C foram
transferidos ou desistiram, totalizando 99 alunos que participaram efetivamente da pesquisa
realizada pelo estagiário.
A partir das observações assistemáticas das aulas pôde‐se perceber que a autoridade do
professor em sala de aula é regular, ele consegue manter a ordem na sala de aula por um tempo.
Logo depois os alunos começam a conversar e desviar a atenção exigindo uma nova intervenção
do professor.
Após as observações foi aplicado um questionário aos alunos com quatro perguntas, sendo
duas quantitativas e duas qualitativas. A primeira pergunta era: você gosta da disciplina de
ciências? E o resultado pode ser observado no gráfico 1:
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Gráfico 1: quantitativo de alunos que gostam de ciências.
De acordo com o que aponta no gráfico 1, podemos observar que dos alunos que
responderam o questionário aproximadamente 71,7% marcaram que gostam da disciplina de
ciências, sendo 78,8% da turma A, 70,6% da turma B e 65,6% foram da turma C, e a partir daí
podemos concluir que a maior parte da turma tem interesse em aprender os conteúdos a serem
ensinados na disciplina de ciências.
A segunda pergunta é qualitativa tendo obtido várias opiniões. A pergunta era a seguinte: o
modo como o professor ensina é eficaz para a aprendizagem? Se não, como seria uma aula
interessante? O resultado obtido pode ser observado na tabela 1 abaixo.
Sim

Não

9° ano A

20

13

9° ano B

17

16

9° ano C

16

13

Percentagem

55,8%

44,2%

Tabela 1: análise do resultado da segunda questão do questionário em anexo.
Analisando a tabela acima se pode perceber que a maioria dos alunos acha que o método
que o professor utiliza é eficaz. Esse resultado pode ser mais bem observado na turma de 9° ano
A, na qual a maioria dos alunos acha a aula do professor de ciências eficaz. Já a turma de 9° ano B
foi a que teve o pior resultado, onde um pouco mais da metade acham a metodologia aplicada
eficiente, no entanto esse ainda não é um número satisfatório, onde é possível ser observado por
um relato do aluno X do 9° ano B no questionário:”O professor assim que chega na sala de aula
vai logo passando tarefas as vezes agente não entende muito bem pois ele não consegue explicar
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ai prefere deixar como estar. O que deveria fazer era conversar como é feito aquilo que ele está
explicando.” (Aluno A, 9° ano B)
Pode‐se perceber então, de acordo com o que foi observado pelo estagiário e pelo resultado
obtido no questionário é que o professor faz com que as aulas sejam monótonas, fazendo
sempre exercícios no quadro, tornando a aula cansativa e fazendo, portanto que os alunos não
sintam prazer em assistir a aula do professor de ciências, tornando insuficiente o processo de
ensino aprendizagem e a relação entre professor e aluno.
A partir dessas informações, pode‐se observar que o professor não aplica outra metodologia
para melhorar essa relação entre eles, pois se sente desestimulado para lecionar, no entanto
essa atitude deveria ser retomada de forma que o docente conseguisse chamar atenção dos
discentes para a aula de ciências, tornando a aula interativa como foi relatado por alunos no
segundo item do questionário, de forma que trouxesse experiências investigativas para serem
feitas em grupos, criando um clima favorável para a aprendizagem e melhorando a relação entre
eles.
A ultima pergunta é qualitativa em que se procura investigar se o professor mantém uma
boa relação com os alunos. O resultado pode ser observado no gráfico 2 abaixo.

Gráfico 2: O professor mantém boa relação com os alunos?
Pode‐se concluir que em relação a essa pergunta os alunos mantém equilibrados, já que 55
alunos responderam Sim, 34 responderam Não e 6 falaram “mais ou menos”.Observa‐se que
esse resultado deu um valor equilibrado, entretanto não é satisfatório um pouco mais da metade
da sala ter uma boa relação com o professor.
A partir disso, foi planejado pelo estudante a utilização de uma metodologia diferente para
analisar se há um melhoramento na relação entre professor e aluno na disciplina de ciências. O
método utilizado pelo estagiário é relacionar a ciências com um enfoque histórico, como foi
descrito nos materiais e métodos desse artigo.
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Após as aulas ministradas pelo estudante, foi aplicado um questionário, para ser analisado o
desempenho da aprendizagem dos alunos, o qual é composto por três questões. A primeira
pergunta foi: a disciplina de ciências fica mais interessante quando é contextualizada com fatos
históricos?Justifique. Cujo as respostas foram analisadas no Gráfico 3 abaixo:

Gráfico 3: Análise quantitativa da primeira pergunta do questionário II.
A partir da análise do gráfico acima, os alunos se interessam em saber como é que se origina
a ciência e a sua importância em um contexto histórico, os dados acima afirmam que cerca de
89% dos alunos responderam sim e os outros 11% responderam não. O Aluno D que considera
interessante o enfoque histórico relata abaixo:”A aula de ciências contada da sua origem fica
mais fácil de entender por que eu também gosto das aulas de história e a matemática é difícil.”
(aluno D, 9° ano A).
A segunda pergunta foi: A maneira como o estagiário ensinou, melhorou sua
aprendizagem?Explique. Seu resultado pode ser observado no gráfico 4 abaixo.

Gráfico 4: análise da segunda pergunta do questionário II.
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Com isso, podemos notar que a maioria dos discentes relataram que melhorou seu
aprendizado a partir do método utilizado pelo estagiário, utilizando fatos e o contexto histórico
para o ensino de ciências. Como pode‐se ver no gráfico 4, 83,8% dos alunos melhoraram sua
aprendizagem com essa metodologia, sendo que dos 33 alunos que participaram do questionário
na turma A, 29 responderam que sim, que é correspondente à 87,8% da turma, de 34 alunos da
turma B, 28 marcaram “sim” que corresponde a 83,3% e na turma C, de 32 discentes, 27
afirmaram que sim, correspondendo à 84,2% da turma. Portanto pode‐se perceber que os dados
em todas as turmas se mantiveram praticamente constantes, pois a metodologia foi a mesma nas
três salas.

CONCLUSÃO
Durante a pesquisa o professor estava ensinando na disciplina de ciência os conteúdos
relacionados com física e observou‐se que muitos alunos apresentavam dificuldade em
desenvolver cálculos matemáticos como, divisão, multiplicação de números decimais, já que
alguns conceitos de ciências se baseiam em algoritmos matemáticos, isso impedia que os alunos
prestassem atenção na aula, já que seus estudos não aparentavam ter muito sucesso o que
ocasionava uma pior relação com o professor. A partir disso, a sala começava a se dispersar em
conversas paralelas e o professor não conseguia dar sua aula como havia planejado.
Sugere‐se que para que o professor adote metodologias eficientes de acordo com a
complexidade do conteúdo para tornar a aula mais interativa, chamando atenção dos alunos
para que eles não se dispersem e comecem a conversar atrapalhando a aula, já que esse é um
dos problemas que agravou as aulas de ciências. Assim, uma sugestão de aula interativa seria
levar experiências para mostrar os alunos como ocorre aquilo que ele está explicando ou que
exigisse que eles montassem uma experiência sobre o que estava sendo ensinado e explicassem
o processo e a partir da apresentação do grupo o professor avaliava de forma qualitativa, ou
utilizando o enfoque histórico como método de ensino, que foi utilizado pelo estagiário durante a
pesquisa, assim, deixando a aulas menos monótonas e melhorando a relação entre aluno e
professor.
Portanto, o método utilizando pelo estagiário, como já foi relatado, foi o enfoque histórico,
que a partir da analise dos dados, observou‐se que essa metodologia torna‐se eficaz para quase
que todos os alunos, pois além de manter o bom desempenho dos alunos que tem boa aptidão
com cálculos ela engloba também aqueles que gostam de leitura, de contextualização e coisas
concretas. Assim, o método de ensino de ciências utilizando o enfoque histórico torna‐se
bastante vantajoso, como foi mostrado nos resultados anteriores, além de desenvolver a
interdisciplinaridade, melhora o desenvolvimento do processo cognitivo dos alunos.
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RESUMO
As propriedades estruturais e eletrônicas do sólido C60
na estrutura cúbica de corpo centrado (do inglês, body
centred cubic ‐ bcc) intercalado com as moléculas FeCl3 e
CrO3 foram investigadas através de cálculos de primeiros
princípios. Verificou‐se que as moléculas FeCl3 e CrO3 se
comportam como aceitadores de elétrons. Em ambos os
sistemas, uma elevada energia de ligação foi obtida,
sugerindo que a interação é muito estável. Os resultados
das energias de ligação são comparáveis com a energia

de ligação das moléculas FeCl3 e CrO3 adsorvidas na
parte externa da superfície de nanotubos de carbono
(8,0) e a da molécula de CrO3 adsorvido na superfície do
grafeno.

PALAVRAS‐CHAVE: Nanoestrutura, Fulereno, Teoria do Funcional da Densidade.

THEORETICAL STUDY OF FeCl3 AND CrO3 DOPED C60
ABSTRACT
Structural and electronic properties of CrO3 and FeCl3
intercalated with bcc (body centered cubic) C60 were
investigated by first principles calculations. It was found
that the CrO3 molecule behaves as electron donor and
FeCl3 molecule behaves as an electron acceptor. In both
systems the binding energy is high, suggesting that the

interaction is quite stable. Our results of binding energy
are comparable with binding energy for the CrO3 and
FeCl3 molecule adsorbed on the surface of the (8,0)
carbon nanotube and the CrO3 molecule adsorbed on
the graphene surface.

KEY‐WORDS: Nanostructure, Fullerene, Density Functional Theory.
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ESTUDO TEÓRICO DO C60 SÓLIDO INTERCALADO COM FeCl3 e CrO3
INTRODUÇÃO
Até o início dos anos 80, os dois materiais alótropos do carbono mais estudados e
explorados eram o grafite e o diamante (DRESSELHAUS, 1996). O grafite é formado pelo
empilhamento de folhas de grafeno (NOVOSELOV, 2004), este material possui característica de
um semi‐metal (WHANGBO, 1994). Já o diamante é um material isolante, cuja não condutividade
decorre do tipo de hibridização (tipo sp3) entre os átomos de carbono na estrutura cristalina
(DRESSELHAUS, 1996).
Entretanto, em 1985, a descoberta de uma nova forma alótropa do carbono deu início a
uma nova era na física e química do carbono. Esta nova forma alotrópica foi denominada de
fulereno e apresentava uma alta simetria esférica para sua estrutura mais estável (KROTO, 1985).
O fulereno C60, forma mais estável entre os fulerenos e constituído por sessenta átomos de
carbono, despertou um enorme interesse entre os grupos de pesquisa pelo mundo. Grande parte
desse interesse deve‐se às suas propriedades físicas e químicas extraordinárias (DRESSELHAUS,
1996), por exemplo: alta resistência mecânica, característica semicondutora, alta solubilidade,
etc. Com a descoberta de métodos de síntese para produção em larga escala de moléculas de
fulereno, novos sólidos a base de fulerenos (KRATSCHMER, 1990) foram encontrados. Entre eles
o sólido C60 vem sendo o mais investigado (LICHTENBURGER, 1991; WEAVER, 1991). O C60 sólido
é altamente molecular, geralmente se cristaliza na estrutura cristalina fcc (do inglês, face
centered cubic) à temperatura ambiente e tem propriedade eletrônica que difere um pouco do
gás de fulereno (YANNONI, 1991). Esse cristal é bastante macio, com compressibilidade à baixa
pressão em qualquer eixo sendo comparável à compressibilidade do grafite ao longo do eixo‐c
(FISCHER, 1996; STETZER, 1997). Poloni e colaboradores (POLONI, 2008) por meio de
espectroscopia Raman e cálculos ab initio sob alta pressão mostraram que a intercalação de
átomos de césio na estrutura cristalina C60 permite preservar as moléculas de C60 até um valor de
pressão, que é mais de duas vezes a pressão de amorfização do C60 sólido. Em outro estudo sobre
C60 sólido, foi mostrado que, quando intercalado com átomos de rubídio e potássio, o sólido C60
torna‐se um supercondutor com temperatura crítica (Tc) aproximado de 28 K (CHING, 1991).
Além da estrutura fcc, o sólido C60 também pode ser encontrado na estrutura bcc, mas em
pequenas quantidades. Assim, até momento, poucos trabalhos foram reportados com relação a
esta estrutura. Seguindo a mesma metodologia do trabalho realizado por Mendonça e
colaboradores (MENDONÇA, 2013), aqui apresentamos um estudo das propriedades eletrônicas
do C60 sólido na estrutura bcc intercalada com FeCl3 e CrO3 usando cálculos ab initio. Verificou‐se
que ambas as molécula FeCl3 e CrO3 atuam como aceitadores de elétrons. Nós também
descobrimos que o C60 sólido intercalado com a molécula CrO3 é mais estável do que quando
intercalado com a molécula FeCl3.
PROCEDIMENTOS E MÉTODOS
As propriedades eletrônicas e energéticas do C60 na estrutura bcc intercalado com as
moléculas FeCl3 (FeCl3/C60) e CrO3 (CrO3/C60) foram obtidas utilizando cálculos de primeiros
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princípios baseados na – DFT (do inglês, Density Functional Theory) teoria do funcional da
densidade (HOHENBERG, 1964). Nós usamos o código computacional SIESTA (ORDEJON, 1996),
que executa cálculos auto‐consistentes, resolvendo as equações de Kohn‐Sham (KOHN,1965). Em
todos os cálculos foi utilizado um conjunto de base duplo‐zeta mais orbitais de polarização
(ARTACHO, 1999). Para os termos de troca e de correlação, foi utilizada aproximação da
densidade local – LDA (do inglês, Local Density Appoximation), parametrizada por Perdew e
Zunger (PERDEW, 1981). A interação entre os núcleos iônicos e os elétrons de valência foi
descrita por pseudopotenciais (TROULLIER, 1991) de norma conservada no modelo de Kleinamn‐
Bylander (KLEINMAN, 17). Um ponto de corte de 200 Ry para a integração da grade foi utilizada
para representar a densidade de carga. Uma grade 3x3x3 Monkhorst‐Pack foi empregada para a
integração da zona de Brillouin (MONKHORST, 1976). Nós usamos uma abordagem de
supercélula que inclui 60 átomos de carbono e moléculas FeCl3 ou CrO3. A otimização estrutural
foi realizada utilizando um algoritmo de gradiente conjugado, e as posições atômicas da
estrutura foram relaxadas até o ponto de obtenção de todas as componentes de força menor do
que 0,06 eV/Å.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aqui apresentamos os resultados para o C60 bcc intercalado com as moléculas FeCl3
(FeCl3/C60) e CrO3 (CrO3/C60). A Figura 1 mostra a célula unitária do sistema FeCl3/C60 otimizado
(a estrutura do sistema CrO3/C60 é muito semelhante, e assim não será mostrada aqui), cuja
constante de rede é 14,20 Å e após a otimização estrutural os dois tipos de comprimentos de
ligação obtidos foram de 1,40 Å nos hexágonos e 1,45 Å nos pentágonos.

Figura 1: Representação esquemática da (a) estrutura bcc e (b) estrutura bcc intercalada com a
molécula FeCl3.
A energia de ligação (
/

) calculada para os dois sistemas foi obtida através da expressão:
equação (1)

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

onde / é a energia total para a estrutura relaxada,
é a energia total do C60 na estrutura
bcc puro e
é a energia total da molécula isolada (X = FeCl3, CrO3). Para os sistemas FeCl3/C60 e
CrO3/C60 as energias de ligação foram calculadas como sendo ‐0,74eV e ‐2,29eV,
respectivamente. Estes resultados sugerem que a estrutura CrO3/C60 é mais estável do que a
estrutura FeCl3/C60.
Na Figura 2 (a) mostramos as densidades de estados projetadas (PDOS) para o spin up e
spin down para o C60 na estrutura bcc puro para comparação. A Figura 2 (b) mostra a PDOS do
sistema FeCl3/C60, onde C (linha preta), Fe (linha vermelha) e Cl (linha azul) representam os
átomos com spin up e spin down. Podemos observar que ao intercalar a molécula ocorrem várias
modificações na PDOS. A primeira modificação que relatamos é em relação ao gap de energia, o
sistema puro é semicondutor com um gap de energia calculado de 1,57 eV, mas com a molécula
FeCl3 intercalada, o sistema passa a apresentar caráter metálico. Outra modificação que
observamos é o deslocamento de 0,20 eV do nível de Fermi para o topo da banda de valência.
Também observamos que novos níveis de energia surgem na região do gap provenientes da
molécula FeCl3.

Figura 2: Densidade de estados projetada para (a) C60 na estrutura bcc puro e para (b) FeCl3
intercalado com C60 bcc. Em (b), os estados do C, Fe e Cl são representados pelas linhas preta,
vermelha e azul, respectivamente. A linha vertical tracejada representa o nível de Fermi. Os
estados acima (abaixo) da horizontal representa a PDOS para o estado spin up (down).
Também é possível observar na Figura 2 dois níveis que aparecem na região do gap,
sendo que o nível próximo ao nível de Fermi pertence exclusivamente ao átomo de Fe de spin
down, o outro nível que aparece 0,52 eV acima do nível de Fermi é uma contribuição dos átomos
de Fe e Cl, também exclusivamente do spin down. O nível que aparece aproximadamente 0,97 eV
acima do nível de Fermi é a contribuição do sistema FeCl3/C60, onde podemos observar a forte
hibridização entre os átomos de C, Fe e Cl com spin down. Na banda de valência, o nível que
aparece 0,43 eV abaixo do nível de Fermi é contribuição do C60 e da molécula FeCl3, onde se
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observa a hibridização entre os átomos de C, Fe e Cl. Podemos ver que nas regiões entre ‐7,41 eV
e ‐7,15 eV e entre ‐9,50 e ‐8,40 eV no caso do spin up há uma forte hibridização entre os átomos
de Fe e Cl. No caso da banda de spin down existem hibridizações dos átomos Cl e Fe na região ‐
9,20 eV e ‐8,40 eV. Tais hibridizações entre os átomos de Fe e Cl confirmam o caráter covalente
das ligações Fe‐Cl.
A densidade de carga para os dois estados que aparecem logo acima do nível de Fermi é
mostrada na Figura 3. Podemos observar, para o valor de 0,001 states/Ry, que a contribuição
para a densidade de estado total pertence exclusivamente da molécula com maior contribuição
do átomo de ferro. A contribuição é devido ao spin down como observamos na PDOS. Analisando
a população de Mülliken temos confirmação de comportamento aceitador da molécula FeCl3 no
sistema FeCl3/C60. Existe uma transferência de carga efetiva de 0,29 elétrons para o FeCl3 do
fulereno. Também encontramos o momento magnético total para a molécula FeCl3 isolada que é
4,70 µB e quando intercalada no C60 bcc, o momento magnético total é reduzido para 4,59 µB.

Figura 3: Densidade de estados local do sistema FeCl3/C60. A escala utilizada para isosuperfície é
0.001 estados / Ry. A cor azul representa a contribuição para o spin down.
Na Figura 4 (a) e (b) são mostradas as PDOS do C60 na estrutura bcc puro e do sistema
CrO3/C60, respectivamente. As linhas preta, vermelha e azul representam os estados do C, Fe e Cl,
respectivamente. Como dito anteriormente, o C60 bcc é semicondutor com gap de energia de
1,57 eV, ao intercalarmos a molécula CrO3, o sistema CrO3/C60 permanece semicondutor com gap
de energia de 1,20 eV. Observamos que o nível de Fermi é deslocado 0,38 eV para a banda de
valência, implicando que a molécula CrO3 recebe carga do fulereno C60. Outras modificações
significativas ocorrem na PDOS, principalmente na banda de valência na região entre ‐ 8,80 eV e
‐6,70 eV, onde podemos observar uma forte hibridização entre os orbitais do C60 e os orbitais do
oxigênio, enquanto a contribuição do cromo é praticamente nula. Os orbitais do cromo somente
contribuem significativamente na hibridização com os orbitais do carbono e oxigênio, na região
entre ‐10,60 eV e ‐9,40 eV. Na banda de condução ocorre uma hibridização significativa entre os
orbitais do cromo, carbono e oxigênio na região entre ‐4,45 eV e ‐2,85 eV.
Analisando a transferência de carga através da população de Mülliken observamos que a
molécula CrO3 apresenta um comportamento aceitador de elétrons, cuja transferência de carga
efetiva foi 0,23 elétrons do C60 para a molécula. A população eletrônica do CrO3 revela que não
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há magnetização neste sistema. O comportamento aceitador para ambas as moléculas
intercaladas no sólido c60 bcc também foi observado no sólido C60 fcc quando intercalado com
FeCl3, mas quando intercalado com CrO3 o comportamento apresenta um caráter doador de
elétrons (MENDONÇA, 2013).

Figura 4: Densidade de estados projetada para (a) C60 bcc puro e para (b) CrO3 intercalado com o
C60 bcc. Em (b), os estados do C, Cr e O são representados pelas linhas preta, vermelha e azul,
respectivamente. A linha vertical tracejada representa o nível de Fermi.
Comparando a adsorção das moléculas FeCl3 e CrO3 no sólido C60 bcc com a adsorção
dessas moléculas na superfície do nanotubo de paredes simples (8,0) realizados por Fagan
(FAGAN, 2005) e Guerini (GUERINI, 2005), e a adsorção da molécula CrO3 na superfície de grafeno
(ZANELLA, 2008) observamos que os efeitos de curvatura são os principais fatores que
comandam a adsorção destas moléculas em nanoestruturas de carbono. A energia de ligação do
sólido C60 bcc com as moléculas FeCl3 (‐0,74 eV) e CrO3 (‐2,29 eV) é comparável com a energia de
ligação para essas moléculas adsorvidas na parte externa na superfície do nanotubo (‐0,42 eV e ‐
1,40 eV, respectivamente) e CrO3 na superfície do grafeno (‐1.01 eV). Assim, sugerimos que
sólidos C60 quando intercalado com pequenas moléculas exibem o mesmo comportamento
energético que as outras nanoestruturas de carbono quando pequenas moléculas são absorvidas.
CONCLUSÃO
Nossos cálculos de primeiros princípios mostram que FeCl3 ou CrO3 intercalados com o
sólido C60 na estrutura bcc podem formar estruturas estáveis, em que o sistema CrO3/C60 é mais
favorável, comparando o valor das energias de ligação: para o FeCl3 intercalados com o C60 bcc a
energia de ligação é ‐0,74 eV, enquanto para o outro sistema a energia de ligação é ‐2,29 eV. As
propriedades eletrônicas do C60 bcc são afetadas pela molécula intercalada em ambos os casos.
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Os cálculos mostram que o nível de Fermi é deslocado para a região de valência quando o sólido
C60 bcc é intercalado com as moléculas FeCl3 e CrO3, sugerindo um comportamento aceitadores
de elétrons.
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RESUMO
Este trabalho é um relato de experiência de
uma atividade desenvolvida em uma sala de aula de
Ensino Médio, de uma escola da rede estadual de ensino
de Caicó/RN pelo grupo do PIBID de Física do IFRN –
Câmpus Caicó. O objetivo do trabalho é apresentar a
experiência, discutindo a viabilidade de realizar
atividades experimentais investigativas no Ensino
Médio, apresentando como pode ser feita essa aula. A
atividade relatada foi conduzida de forma investigativa
segundo a proposta de Carvalho (1998). O objetivo da
atividade era fazer com que os alunos compreendessem

o conceito de pressão, a partir de sua própria ação sobre
os objetos (aparatos experimentais) em uma perspectiva
construtivista. A atividade foi realizada com
instrumentos de baixo custo (garrafa PET, latinha de
refrigerante e bexiga) e o desafio proposto era passar a
água da latinha para a bexiga. Nos resultados,
apresentamos as etapas da atividade, evidenciando
algumas falas dos alunos e trechos importantes da
aprendizagem em Física ali explicitada.

PALAVRAS‐CHAVE: Relato de experiência, Ensino de Física; Experimentação investigativa; PIBID

INVESTIGATIVE TRIAL IN TEACHING PHYSICS: an experience report of PIBID teaching the
concept of pressure
ABSTRACT
This work is an account of an experience
activity developed in a high school classroom in a
school in the State schools of Caicó/RN by the physics
of the PIBID IFRN – Campus Caicó. The objective of
this work is to present the experience, discussing the
feasibility of experimental investigative activities in
high school, showing how this class can be made. The
reported activity was conducted in the form of
proposal investigative Carvalho (1998). The goal of the
activity was to make students understand the concept

of pressure, from its own action on the objects
(experimental apparatus) in a constructivist
perspective. The activity was carried out with low‐
cost instruments (PET bottle, cans of soda and
bladder) and the challenge was to spend water from
cans into the bladder. In the results, we present the
stages of activity, highlighting some of my lines of
students and important snippets of learning in physics
there explained.

KEY‐WORDS: Experience report, Physics Teaching, Experimentation investigative; PIBID
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EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NO ENSINO DE FÍSICA: um relato de experiência do PIBID no
ensino do conceito de pressão

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem sua origem a partir de nossas observações como bolsistas do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), onde atuamos em uma escola da rede
estadual de ensino da cidade de Caicó‐RN, sob supervisão da professora de Física da escola. Ao
realizar breve diagnóstico do ensino de Física da escola – por meio de observações ‐ percebemos
que muitos dos alunos do Ensino Médio ainda apresentam grandes dificuldades em compreender
certos conceitos e variáveis físicas.
No ensino tradicional quando os professores resolvem propor uma atividade
experimental, esta se dá apenas de forma demonstrativa, onde o professor fala e mostra, e os
alunos apenas ouvem e veem.
“[...] a apresentação de experiências de demonstração em sala de aula geralmente
negligencia as interações entre os estudantes e entre eles e o instrumental. São aulas
expositivas nas quais o experimento realizado pelo professor equivale a um recurso
audiovisual.” (FERREIRA, 1978 apud GASPAR, 2005 p. 3)

Com isso, vê‐se uma necessidade de transformar esse laboratório de aulas experimentais:
“A transformação do laboratório didático como um instrumento que oferece objetos
concretos de mediação entre a realidade e as teorias científicas, está‐se radicalmente
pondo aos exercícios comprovatórios do laboratório tradicional. Além disso, reduz as
interpretações ambíguas dos estudantes, devido à descrição expositiva de um
fenômeno.” (ALVES, 2002 p. 4)

A experimentação investigativa (CARVALHO et al, 1998) permite que – por meio de um
problema experimental ‐ os alunos possam agir sobre o experimento, não ficando apenas no
simples campo do tocar e observar, mas oportunizando aos grupos discutir com seus pares,
levantar e testar hipóteses e, principalmente, analisar os erros cometidos. Os integrantes dos
grupos ainda tem a liberdade de se deslocar até o outro grupo e observar como eles realizam a
tarefa. O trabalho prático, como mostra DUGGAN & GOTT apud OLIVEIRA & CARVALHO (2005, p.
2), é fundamental para a criação de um sistema conceitual coerente e proporciona para os alunos
o “pensamento por trás do fazer”.
Carvalho e colaboradores (1998) se posicionam, ainda, sobre algumas questões
importantes específicas ao ensino de Física: como o aluno constrói seu conhecimento físico?
Podemos desenvolver atividades que propiciem sua construção em nossas escolas? Qual o papel
do professor no desenvolvimento de uma atividade de conhecimento físico? Em seu livro
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Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico, Carvalho et al (1998) apresentam um
conjunto de quinze atividades, já testadas em sala de aula do ensino fundamental.
Em nossas observações como bolsistas do PIBID e conversas com os discentes, notamos
que o primeiro contato com Ciências no Ensino Fundamental não foi uma experiência bastante
significativa, prazerosa e alegre para os alunos, e no Ensino Médio os mesmos continuam com
dificuldades em compreender certas variáveis e conceitos físicos. Mesmo diante dessa situação,
o professor entra em sala de aula levando em consideração que os alunos ‐ por estarem no
Ensino Médio ‐ já devem estar com conceitos e variáveis físicas bastante consolidadas, o que
torna, muitas vezes, as aulas de Física monótonas e sem sentido, pois o professor acaba
ensinando um conjunto de conceitos que para os alunos não está fazendo sentido algum.
Segundo Carvalho et al (1998, p. 6):
Temos consciência de que ensinar um conjunto de conceitos desconectados da estrutura
do pensamento físico tem levado alunos e professores a não sentirem prazer nem alegria
nessas aulas. Sem prazer e alegria não há ensino e muito menos aprendizagem. Não é
isso que queremos para nossos alunos.

Tendo como referência essa realidade, optamos por realizar atividades de intervenção
didática na escola, fundamentadas na proposta de experimentação investigativa (CARVALHO et
al, 1998). Nosso trabalho consistiu em aplicar uma atividade experimental de cunho investigativo,
tendo como norteador a referência teórica escolhida, fazendo algumas adaptações: mudamos o
experimento a ser aplicado e levamos a atividade para alunos do Ensino Médio, e não do Ensino
Fundamental – nível contemplado na proposta de referência.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho consiste em um relato de experiência de uma atividade experimental
investigativa de Física que desenvolvemos em uma turma de Ensino Médio da rede estadual de
Caicó/RN. Ao longo do trabalho, utilizamos a experiência relatada para discutir a viabilidade da
proposta de Carvalho et al (1998) para o Ensino Médio, considerando que a proposta dos autores
é direcionada ao Ensino Fundamental.
Realizamos uma oficina onde estavam presentes alunos do primeiro, segundo e terceiro
anos do Ensino Médio. Como a oficina tinha o objetivo de construir experimentos físicos de fácil
aquisição, não tivemos dificuldades para realizar nossa proposta.
A proposta constitui‐se em aplicar uma atividade experimental, onde apresentamos os
materiais utilizados e o problema inicial para a resolução da atividade, sempre com o intuito de
fazer o aluno agir, manipular, refletir, sistematizar e verbalizar o que está sendo feito.
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A atividade experimental teve os seguintes objetivos:
 Incentivar os alunos a construírem o conceito de pressão a partir de suas próprias
hipóteses e conclusões;
 Fazer com que todos os alunos se envolvam na aula;
 Realizar uma aula em que os alunos partam de uma aplicação prática experimental para
poder chegar ao conceito, tornando assim o aprendizado mais significativo;

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção, relatamos e discutimos a atividade experimental investigativa desenvolvida
na oficina, apresentando cada uma das etapas da atividade: 1) Apresentando o problema; 2)
Distribuindo o material; 3) Agindo sobre os objetos para ver como eles reagem; 4) Tomando
consciência de como foi produzido o efeito desejado.
Apresentando o problema
Como transferir 250 ml de água contida em uma pequena garrafinha, direto para uma
bexiga?
Distribuindo o material
Foram distribuídos para cada grupo:





Uma bexiga;
Uma garrafinha contendo 250 ml de água;
Uma garrafa PET de 2l completamente vazia;
Uma tesoura;
A atividade foi realizada no pátio da escola, para evitar qualquer sujeira em sala de aula.

Agindo sobre os objetos para ver como eles reagem
No primeiro momento da atividade, os alunos passam a agir sobre os objetos procurando
se familiarizar com o que foi proposto. Ambos os grupos realizaram o mesmo procedimento:
tentaram transferir a água da garrafinha diretamente para a bexiga e perceberam que não seria
dessa maneira que deveriam agir. A interação aluno‐aluno é muito importante nesta parte da
atividade, pois possibilita a comunicação, reflexão e a argumentação conjunta. Como mostra
Carvalho et al (1998, p. 31):
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Aprender a ouvir, a considerar as ideias de outro colega, não é só, do ponto de vista
afetivo, um exercício de descentralização; é também, do ponto de vista cognitivo, um
momento precioso de tomada de consciência de uma variedade de hipóteses diferentes
sobre o fenômeno discutido. Nessa situação de diálogo, os alunos são ainda estimulados
por desafios a suas ideias, reconhecendo a necessidade de reorganizá‐las e reconceituá‐
las.

Nesse momento, intervimos e perguntamos aos grupos: “Por que não conseguiram encher
a bexiga apenas despejando a água com a garrafinha?”. Enquanto os grupos ainda manipulam os
materiais eles respondem:
“Porque a bexiga é pequena” (aluno 1).
“A água é expulsa da bexiga por causa da pressão do ar” (aluno 2).
“Não enche porque é pequeno (bexiga)” (aluno 3).

Figura 1 ‐ alunos realizando a atividade
Um dos grupos percebeu que haveria uma nova possibilidade para encher com água a
bexiga. Eles possuíam uma garrafa PET de 2 litros e envolveram a bexiga no gargalo da garrafa e
tentaram transferir a água novamente para bexiga. “Não deu certo!” ‐ afirmam alguns alunos.
Houve, assim, certa frustração pelos componentes, mas ao mesmo tempo conversas para saber o
que aconteceu. Nesse momento o outro grupo, ao observar o fato de envolver a bexiga no
gargalo da garrafa, executou o mesmo procedimento e também não conseguiram encher a
bexiga com água.
Resolvemos, assim, intervir e perguntar para os alunos o que eles têm a dizer sobre o fato
de a bexiga não encher, mesmo quando eles a envolveram na garrafa de 2 litros:

“O ar não tava dando espaço para a bola encher!” (aluno 2).
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“Por causa da pressão do ar!” (aluno 4).
“Aqui fora tem espaço, aí dentro não! O que impede a bexiga encher é o ar que está
dentro da garrafa!” (aluno 1).
Esta parte da experimentação foi de suma importância para as nossas conclusões, pois
constatamos que certas variáveis físicas ainda se apresentavam para os alunos de forma
desconexa (voltaremos a esse ponto nas conclusões deste trabalho).
A intervenção do professor é peça chave para o êxito da atividade pelos alunos. Não
devemos dar a solução da atividade, mas fornecer subsídios para que os próprios alunos possam
mudar seus conceitos e chegar a suas conclusões. Como afirmam Carvalho et al (1998): “Quando
o professor leva seus alunos a pensarem por si mesmos e a cooperarem sem coerção, ele os
ajuda a construir suas próprias razões morais e, portanto, sua autonomia”.
Os grupos, ao prenderem a bexiga no gargalo da garrafa – em uma tentativa diferente ‐
empurraram‐na para dentro sem enchê‐la. Com isso fizemos a seguinte pergunta aos grupos:
“Como fazer para transferir a água para a bexiga que está dentro da garrafa pet de 2 litros?”.

Figura 2 ‐ alunos realizando a segunda parte da atividade
Os alunos nessa parte da atividade se sentiram bastante desafiados, saindo relatos até
mesmo do tipo: “Já tou com preguiça de pensar!” Porém logo depois começaram a surgir as
ideias:

“Precisa de alguma coisa que impulsione!” (aluno 3).
“Temos que fazer um furo na garrafa pet de 2 litros!” (aluno 5).
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“Com o furo na garrafa pet é só soprar e o ar dentro da garrafa vai saindo!” (aluno 6).
Podemos observar nas falas dos alunos, que eles estão entendendo o que estão fazendo.
É muito importante que o professor anote essas frases dos alunos para discuti‐las depois.
Após fazer o furo, eles conseguiram encher a bola dentro da garrafa PET. Um dos alunos
sugeriu que após encher a bexiga, o furo fosse fechado para que a bexiga não voltasse a secar.
Eles fecharam o furo e a garrafa se deformou um pouco. A bexiga diminuiu seu tamanho um
pouco também, mas deu tempo de eles colocarem a água na bexiga.
Neste momento, os alunos ficaram muito felizes por terem conseguido realizar o desafio
depois de tantas tentativas.
Tomando consciência de como foi produzido o efeito desejado
Esta parte da atividade foi de extrema importância para alcançar os objetivos da aula.
Pedimos para que os alunos falassem o que foi feito. O que cada grupo fez e como o fez. Os
alunos falaram coisas do tipo: “vento dentro da garrafa”, “a água não tem força de encher a
bexiga”, “pressão”. A partir daí, perguntamos: o que é pressão? Os alunos não sabiam conceituar
o que é – exatamente ‐ pressão, mas sabiam que essa estava presente na atividade realizada.
Fizemos uma boa discussão sobre o conceito de pressão e como ela está presente nessa
atividade.
Usamos um modo simples para explicar o que é pressão e chegar à fórmula para calcular a
mesma: pegamos uma caneta e a pressionamos levemente no dedo de uma aluna. Perguntamos
se ela tinha sentido alguma dor, e ela respondeu que não muita, mas sentiu um pouco. Depois
fizemos o mesmo com várias canetas, e perguntamos novamente se tinha doído. Ela respondeu
que não, que sentiu bem menos que quando usamos apenas uma caneta. Com isso, mostramos
que a pressão depende, neste caso, da força aplicada e da área de aplicação dessa força: P = F/A.

CONCLUSÃO
Pudemos observar que a atividade, além de envolver bastante todos os alunos presentes,
trouxe bons resultados para a aprendizagem. Os alunos disseram ter gostado bastante e foi
muito emocionante ver o progresso de aprendizagem em cada passo da atividade. Os alunos
mostraram ter gostado da atividade e disseram que foi possível aprender muito facilmente
mesmo sem “terem visto explicação”. Vale lembrar que eram alunos das 1º, 2º e 3º séries do
Ensino Médio juntos.
Através da aplicação da atividade, percebemos que é viável levar a proposta de
experimentação investigativa (CARVALHO et al. 1998) para o Ensino Médio, encontrando
contribuições para a aprendizagem em Física semelhantes às encontradas por Carvalho e
colaboradores (1998) no Ensino Fundamental.
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A experiência evidenciou que propostas construtivistas no ensino de Física são possíveis
no Ensino Médio e, mais do que isso, são “bem‐vindas” diante de tantas experiências de
insucesso trazidas pelo ensino tradicional e da carência de propostas alternativas a essa
realidade.
Como bolsistas do PIBID, a experiência no planejamento e execução dessa atividade foi de
extrema importância para nossa formação como professores de Física, trazendo elementos para
refletirmos sobre a relevância e potencialidades da experimentação numa perspectiva
investigativa e incentivando o planejamento de aulas de outros conteúdos de Física de acordo
com essa abordagem. Além disso, pudemos sentir também o quanto é gratificante ver que
nossos alunos podem aprender Física, de forma significativa, consistente e prazerosa e o quanto
somos – como professores – possibilitadores dessa construção enriquecedora nessa área do
conhecimento.
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RESUMO
Este trabalho avalia do ponto de vista científico
o trecho “Curva da Aroeira” situado na RN‐118, entre as
cidades Caicó e Jucurutu, no Rio Grande do Norte, um
local de vários acidentes automobilísticos. Foram
tomados como base de estudo as leis físicas da dinâmica
das rotações. É discutida a importância das placas que
informam os limites máximos das velocidades
permitidas em trechos diferentes de uma rodovia, bem
como a determinação destas velocidades máximas. Por

fim, apresentamos dados estatísticos, simulações de
velocidade e comparações dos acidentes que
ocorreram.

PALAVRAS‐CHAVE: “Curva da Aroeira”, acidentes automobilísticos, dinâmica das rotações, velocidade, rodovia.

EVALUATION OF ACCIDENTS IN “AROEIRA CURVE”
ABSTRACT
This paper evaluates from the scientific point
of view the “Aroeira curve” located on the RN‐118,
between the cities of Caicó and Jucurutu, in Rio Grande
do Norte, a place of several automobile accidents.
Physical laws of rotations dynamic were taken to base
the study parameters. It is discussed the importance of
the signs that inform the permitted maxima speed

limits in different parts of the highway, as well as
determining these maxima speeds. Finally, we present
statistical data, speed simulations and comparison
between accidents.

KEYWORDS: "Aroeira curve", automobile accidents, rotations dynamic, speed, highway.
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AVALIAÇÃO DOS ACIDENTES NA “CURVA DA AROEIRA”
1. INTRODUÇÃO
A “Curva da Aroeira”, como popularmente é conhecida, recebeu esse nome devido à
proximidade (de cerca de 1.400 m) do povoado de Aroeira, que pertence ao município de
Jucurutu. A curva está situada na RN‐118, no trecho que liga as cidades Caicó e Jucurutu, ambas
no estado do Rio Grande do Norte. Mas, o principal motivo que a faz popular é o fato de vários
acidentes automobilísticos terem acontecido nessa região, e que muitas vezes levaram as
pessoas envolvidas ao óbito.

Figura 1 ‐ Imagem do Google Mapas da “Curva da Aroeira”.
Com 249 quilômetros de extensão, a RN‐118 corta o estado no sentido norte‐sul,
começando no município de Macau (cidade litorânea) até a cidade de Ipueira (extremo da divisão
dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba). Essa rodovia torna‐se ainda mais importante
porque parte dela serve de acesso para dois dos três principais polos econômicos do estado –
Caicó e Mossoró – e a “Curva da Aroeira” fica nesta parte. Entretanto, por ser de
responsabilidade do governo estadual e não do governo federal, a rodovia dispõe de diversas
limitações como falta de acostamentos, má qualidade do pavimento, obstrução das laterais com
mato, falta de sinalização, sobretudo as de limites de velocidade máxima, e avisos de trechos
perigosos, como é o caso da curva citada.
A tendência do fluxo dessa rodovia é aumentar ainda mais, principalmente próximo a
curva, já que a algumas centenas de metros da mesma está a principal entrada que dá acesso à
barragem Oiticica, obra do governo federal ainda em andamento que será construída no fluxo do
rio Piranhas. A barragem será uma das maiores do estado.
Ultimamente, a curva vem sendo alvo de discussões por parte da imprensa, poderes
políticos e a própria população da região sobre o que deveria ser feito para amenizar essas
ocorrências.
Para tanto, deve‐se fazer um estudo específico, levando‐se em conta conhecimentos
físicos e dados estatísticos de acidentes ocorridos no local. Para isso, temos que fazer um
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exercício de observação de como esses acidentes acontecem e, a partir disso, ordenar fatores
preponderantes que podem de alguma forma estar contribuindo para tais acidentes.
Deste modo, o presente trabalho tem como principal objetivo mostrar, a partir de
embasamentos científicos, as possíveis causas dos acidentes que acontecem na “Curva da
Aroeira”, em contraposição ao senso comum que atribui tais acidentes somente ao excesso de
velocidade. Para isso, discutiremos parâmetros que definem os limites máximos de velocidade de
cada trecho de uma rodovia, ressaltando a direta ligação que o relevo e outros fatores do trecho
têm com esse processo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Na idealização deste trabalho usamos conceitos de Física que estão ligados aos
movimentos, sobretudo em casos rotacionais, que é o caso da curva que está contida no título do
trabalho. O cálculo de velocidade máxima das rodovias é usado como base do desenvolvimento
que fizemos, especificando fatores que são levados em consideração na postulação desses
limites em distintos trechos de uma rodovia, com isso foi preciso elucidar alguns pontos do
Código Brasileiro de Trânsito, que trata dos limites máximos de velocidade em diversos casos.
Para entender o valor do limite máximo de velocidade da “Curva da Aroeira” são
necessários alguns cálculos, que por sua vez exigem dados peculiares da via, como o raio da curva
e a inclinação do seu terreno. Por falta de subsídios não conseguimos medir a inclinação do
terreno onde a curva está situada, mas para efeito de todos os cálculos contidos nesse trabalho
desprezaremos essa inclinação. No entanto, paralelamente, compensaremos essa falta com uma
hipótese da existência da inclinação. Já o raio da curva foi conseguido a partir de um programa
chamado SketchUp – programa cedido pela Google de modelagem 2D e 3D e que também
importa imagens de satélite, podendo extrair medidas reais de coisas situadas na superfície
terrestre.

Figura 2 – Imagem de satélite da “Curva da Aroeira”.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Em um último momento tivemos que pesquisar estatísticas dos acidentes que
aconteceram na curva nesses últimos tempos, isso tudo a fim de obter subsídios para entender
os acidentes na curva de maneira mais específica. E, para isso, foi necessário buscar informações
de órgãos competentes, isto é, os responsáveis por acumularem esses dados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1. A IMPORTÂNCIA DAS PLACAS COM LIMITES DE VELOCIDADE
As placas de trânsito são sinalizações essenciais para manter o tráfico em ordem e
sobretudo instruir os condutores sobre rotas, perigos que poderão encontrar, e também para
impor critérios como, por exemplo, a velocidade máxima permitida em alguns trechos. As placas
com limites de velocidade estão presentes em grande parte das rodovias de todo o país, isso
tudo porque para cada trecho específico existe uma velocidade adequada.
Muitos acidentes estão relacionados à velocidade inadequada e, segundo a matéria
publicada em 22 de dezembro de 2013 no site http://www.flatout.com.br por Leonardo
Contesine, no Brasil cerca de 50% desses acidentes estão diretamente ligados a este fator. A
realidade de algumas das rodovias do país é preocupante, isso quando falamos na qualidade das
rodovias como um todo, desde a pavimentação até a existência das placas de sinalização como as
de limite de velocidade. Esse tipo de realidade é mais comum em rodovias estaduais.
Quanto às placas de limites de velocidade – nosso ponto de discussão no momento – há
muitos casos em que a velocidade máxima imposta não está adequada ao trecho. Na matéria de
Contesine são feitas também algumas comparações de curvas em rodovias do Brasil com
condições totalmente diferentes, mas que estão com o mesmo limite máximo de velocidade de
rodovias em péssimo estado.
Manter o condutor bem informado sobre a velocidade adequada no trecho é
importantíssimo, uma vez que muitos, por não conhecerem determinados trechos, não terão
noção dos eventuais perigos que a via poderá proporcionar, caso o deslocamento ocorra em
velocidade inadequada. A sinalização do trânsito a fim de proporcionar condições de segurança
dos motoristas que usam as vias é obrigação do estado. No artigo que abre o Código Nacional de
Trânsito, há três parágrafos que esclarecem esses direitos, deveres e prioridades:
§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e
entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no
âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos
em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos
e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.
§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito
darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e
do meio ambiente.
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3.2. COMO E QUE CRITÉRIOS SÃO USADOS NA DEFINIÇÃO DOS LIMITES DE VELOCIDADE?
Para determinar a velocidade máxima de uma via o processo não se limita somente a uma
análise baseada em conhecimentos empíricos, mas também em conhecimentos científicos. Por
trás de tudo há uma lógica a ser seguida.
O primeiro critério levado em consideração é o tipo de via. Segundo o Código Brasileiro de
Trânsito as vias são classificadas em dois tipos – rodovias rurais e rodovias urbanas. E, dentro
dessas duas categorias existem especificações bem definidas a respeito, determinando uma
velocidade máxima para cada caso. Esta citação está no art. 61 do capítulo III do Código:
A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização,
obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.
§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:
I ‐ nas vias urbanas:
a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido;
b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;
c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;
d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;
II ‐ nas vias rurais:
a) nas rodovias:
1) 110 (cento e dez) quilômetros por hora para automóveis, camionetas e motocicletas;
(Redação dada pela Lei nº 10.830, de 2003);
2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e microônibus;
3) oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos;
b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora.

Há ainda outro critério de definição do limite de velocidade, é a análise da velocidade
operacional. A velocidade operacional é a velocidade abaixo da qual circulam 85% dos
condutores quando condicionados somente pelos elementos do recinto viário, sem limites
estabelecidos. Esse método é mais aplicado na Europa.
O volume de tráfego, a formação geográfica do terreno e as condições climáticas em que
a via está localizada são informações imprescindíveis para definição da velocidade máxima.
O estado de conservação dos pneus do veículo e as condições do asfalto são também de
suma importância. Quanto mais velho estiver o pneu menor será o seu atrito com o asfalto. O
conceito de atrito é recíproco. Por isso que também a condição do asfalto é muito importante.
Uma chuva pode tornar o asfalto bem menos aderente uma vez que, molhado, o coeficiente de
atrito do asfalto com qualquer outra superfície diminui. A partir disso é nítido que a chuva é
causadora em potencial de acidentes. Isso sem falar na visibilidade do condutor que se torna
bem reduzida.
Os conceitos de definição da velocidade máxima de uma curva exigem mais detalhes.
Existem cálculos específicos para essas situações. Algo que teremos que saber é o quanto a curva
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é fechada – isto é – o raio de curvatura. É notório que quanto mais a curva for fechada, ou seja,
menor for o raio, consequentemente menor será a velocidade máxima da via.
Uma associação bem instantânea que costumamos fazer é em relação à massa dos
veículos. Por exemplo, dizemos que a velocidade máxima para uma curva diminui de acordo que
aumentarmos a massa do veículo. Entretanto, isso não é verdade, de acordo com os cálculos a
velocidade máxima de uma curva independe da massa do veículo, ou seja, o limite máximo da
velocidade que todos os veículos conseguirão desenvolver numa determinada curva será igual
sempre. Essa velocidade máxima encontrada com os cálculos tende ao máximo do limite que o
veículo conseguirá efetuar a curva sem derrapar, é claro que isso é uma aproximação, já que
sempre há uma pequena margem de erro de alguns dados. Caso um veículo tente exceder essa
velocidade, no instante de execução da tal curva, o mesmo não conseguirá permanecer na pista,
ou melhor, o veículo sairá pela tangente (em linha reta), pois não haverá força de atrito
suficiente para mantê‐lo na curva. É claro que a velocidade máxima imposta para essa curva terá
que ser bem menor que a encontrada na equação, pois uma velocidade muito próxima a do
cálculo torna um acidente bem mais possível. Ademais, são avaliadas situações adversas como
tempo de percepção do condutor, tempo gasto numa possível frenagem, o próprio tráfego e
mais outras eventos do trânsito e também do veículo.
3.3. DEFINIÇÃO DO LIMITE DE VELOCIDADE PARA A “CURVA DA AROEIRA”
Faremos o cálculo da velocidade máxima para a “Curva da Aroeira”. A princípio será feito
a dedução da fórmula da velocidade máxima de uma curva.
Fisicamente falando, existem duas formas de representar a força atuante em um móvel
em movimento rotacional, que são Fc (força centrípeta) e Fat (força de atrito), essas forças têm
mesma direção e sentido (sentido ao centro do raio da curva). A primeira emprega a 2ª lei de
Newton, na qual diz que força é igual ao produto da massa pela aceleração. A aceleração, neste
caso, é centrípeta e é igual a razão da velocidade do veículo ao quadrado pelo o raio da curva. A
segunda diz respeito a uma força contrária ao movimento, que por sua vez é igual ao produto da
normal (força de reação do solo sobre o móvel) pelo coeficiente de atrito entre os pneus do
veículo e o asfalto. Já que desprezaremos a inclinação do terreno, então a normal será igual ao
peso do próprio veículo, ou o produto da massa deste pela aceleração da gravidade:
Fc = Fat →

∙

=M∙g∙

→ V2 = R ∙ g ∙

→ V = (R ∙ g ∙ )0,5
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Figura 3 – Mapa da “Curva da Aroeira” com a simulação do raio.
A partir da equação da velocidade máxima de uma curva (Equação 1) simularemos a
velocidade máxima da “Curva da Aroeira” em dois casos: pista seca e pista molhada. Mas, antes
disso, devemos esclarecer alguns conceitos e especificar os dados que serão usados na equação.
Como mostra a equação acima V (velocidade máxima) é igual à raiz quadrada da multiplicação de
R (raio da curva), g (aceleração da gravidade) e (coeficiente de atrito pneu/asfalto).
Como pode ser visto na Figura 2 o raio da curva é aproximadamente igual a 161,763 m. O
coeficiente de atrito cinético asfalto/pneus pode variar de 0,25 a 0,72, isso se dá quando o
asfalto está molhado e seco, respectivamente; isso sem considerar o estado de conservação de
ambos, pois já sabemos que quanto mais um pneu estiver gasto (liso), por exemplo, menor será a
aderência com a superfície (asfalto), e vise‐versa.
Na superfície terrestre, a aceleração da gravidade atinge valores que variam de 9,789
m/s² na linha do equador, até 9,823 nos pólos. A nível do mar costuma‐se aproximar para 9,8
m/s², valor que utilizaremos. Já a inclinação do terreno iremos considerar como sendo nula por
motivos já explicitados neste trabalho. No entanto, desde já se faz justo salientar que caso
considerássemos essa inclinação, coisa que de fato existe, a velocidade máxima mudaria.
Portanto, a velocidade máxima que iremos encontrar pode ser bem diferente do que a da
realidade.
Os cálculos das velocidades máximas para os dois casos Na Equação (2), as condições era
de pista seca e na Equação (3), de pista molhada:
V = (R ∙ g ∙

)0,5 → V = (161,763 ∙ 9,8 ∙ 0,72)0,5 → 33,78 m/s
(2)

V = (R ∙ g ∙

)0,5 → V = (161,763 ∙ 9,8 ∙ 0,25)0,5 → 19,90 m/s
(3)
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Fazendo a conversão de m/s para km/h, a velocidade máxima para a curva em pista seca é
igual a 121,61 Km/h e 71,64 Km/h para pista molhada, mas é válido lembrar que na realidade
essas velocidades podem mudar dependendo da inclinação que há no terreno onde a curva se
encontra.
Essas velocidades encontradas não são tão próximas do limite máximo realmente
permitido, entretanto elas são muito importantes, pois com elas podemos determinar os casos
mais extremos possíveis em que a velocidade pode tornar‐se perigosa.
3.4. OBSERVAÇÃO ESTÁTISTICA

Acidentes

Através de dados disponibilizados pela 3° DPRE (Distrito de Polícia Rodoviária Estadual) –
Caicó/RN com a supervisão do Major Francisco Borges da Silva Neto, reproduzimos dois gráficos
com informações dos acidentes e óbitos que ocorreram no trecho Caicó‐Jucurutu/RN‐118 nesses
últimos quatro anos:
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Figura 4 – Acidentes trecho Caicó – Jucurutu/ RN‐118.
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Figura 5 – Óbitos trecho Caicó – Jucurutu/ RN‐118.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

Como vemos nos gráficos, tanto a quantidade de acidentes quanto a de óbitos no trecho
Caicó – Jucurutu/ RN‐118 cresceu consideravelmente nesses últimos anos. E estes na maioria das
vezes são na Curva da Aroeira, assim como o Major Francisco Borges menciona:
“Todos nós sabemos que a maior parte dos acidentes que acontecem no trecho RN‐118,
entre Caicó e Jucurutu, são na Curva da Aroeira, e eles quase sempre estão interligados
ao excesso de velocidade, bem como outros fatores relacionados à própria curva, como
via estreita, má qualidade do pavimento, entre outros”.

Para ter detalhes da procedência desses acidentes, era necessário pegar todos os boletins
de ocorrências possíveis da “Curva da Aroeira”; boa parte desses estava no 3º DPRE. No entanto,
por existir grande número de boletins, e por falta de tempo para o andamento deste trabalho
não conseguimos fazer essa coleta.
Algo que muito se comenta é que a maioria dos acidentes que acontecem na curva são no
sentido Jucurutu a Caicó, isto é, curva executável à esquerda. E, que grande maioria desses são
veículos/condutores de outros estados e cidades distantes dali, ou seja, provavelmente eles não
têm conhecimento da via.
Tivemos visitando a “Curva da Aroeira” e suas adjacências, e vimos que para quem vem
de Jucurutu – sentido que acontecem mais acidentes – o momento de concepção da existência
da curva está muito próximo a ela, isso porque momentos antes da curva há uma ladeira
considerável na qual obstrui a visão do condutor.
Outros problemas são encontrados como falta de placas de limite de velocidade, de
informação do perigo da curva; o asfalto está muito gasto, e inclusive na parte que antecede a
curva há alguns buracos no pavimento.
4. CONCLUSÕES
Diante do grande número de acidentes que acontecem na “Curva da Aroeira”,
destacamos que os fatores geográficos e de conservação da via como um todo contribuem para
esses ocorridos, e isso é razoável se partimos do pré‐suposto de que não há mera coincidência
quando vários acidentes acontecem em um mesmo local. Ainda mais quando em quase todos os
eventos houve o envolvimento de condutores que desconheciam o trecho e da velocidade
permitida.
Este trabalho foi importante para mostrar quais critérios de uma via podem ter influência
nas causas de acidentes, com isso construímos uma ideia sobre quais fatores da “Curva da
Aroeira” deveríamos investigar. Destes, detectamos diversos com certas limitações, como via
estreita, curto momento de percepção da curva, falta de avisos e má qualidade do asfalto. No
entanto, ainda é cedo para apontarmos uma intervenção, já que este é apenas um trabalho
parcial que exigirá mais fundamentações teóricas, e que também servirá como conceituação para
uma discussão mais específica.
Devemos ainda aprofundar‐nos detalhes dos acidentes que acontecem na curva. Portanto
o presente trabalho necessita de uma investigação mais aprofundada do objeto em estudo,
sugerindo‐se dessa forma, a execução de outro estudo ainda mais a fundo sobre qual seria o tipo
de causa especifica dos tais acidentes, para que a partir disso possamos levantar algum tipo de
solução mais eficaz para o caso.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

AGRADECIMENTOS
Somos gratos a todas as pessoas que puderam nos ajudar na idealização desse trabalho
seja ela de forma direta ou indireta. No entanto, sempre há aquelas pessoas que merecem ser
ressaltadas por ter contribuído de maneira tão preponderante, como é o caso do Major Francisco
Borges, Ricardo Rodrigues, Felipe Garcia, Ítalo Batista, Hérik de Lima, Jarbas Medeiros e Clécio
Araújo.
REFERÊNCIAS
CBT – CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.
CONTESINE, Leonardo. Qual a real função dos limites de velocidade nas estradas e avenidas
brasileiras?
Disponível
em:
<http://www.abetran.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=27517&Itemid=2>.
Acesso em 16 de maio de 2014.
CONVIVA.
Entendendo
os
limites
de
velocidade,
2011.
Disponível
em
<http://www.movimentoconviva.com.br/site/entendendo‐os‐limites‐de‐velocidade/>.
Acesso
em 17 de maio de 2014.
DNIT – Departamento Nacional de Infra‐Estrutura de Transportes. Mapa Rodoviário Rio Grande
do Norte 2002.
Google Mapas. RN‐118, 2014. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@‐6.151858,‐
37.080595,3a,75y,212.1h,75.82t/data=!3m4!1e1!3m2!1smpxB8z5myto5Y1ReexLmfw!2e0>.
Acesso dia 27/05/2014.
MODESTO, Julyver de Araújo. CTB Digital | Código de Trânsito Brasileiro, 2014. Disponível em:
<http://www.ctbdigital.com.br/?p=Artigos&artigo=61&campo_busca=>. Acesso em 17 de maio
de 2014.
SETOR DE ESTATÍSTICAS DO 3º DISTRITO DE POLICIA RODOVIÁRIA ESTADUAL – CAICÓ/RN, anos
2010, 2011, 2012 e 2013.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

O ESTUDO DA FÍSICA POR TRÁS DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO
H. P. S. Silva (AF)¹; M. R. S. Araújo (AF)2; L. M. Silva (AF)³; L. L. R. Passos (AF)4; F. R. Neto (AF)5; M. A. Mesquita
(PF)6
12345
Instituto Federal do Piauí (IFPI) ‐ Campus Teresina Central‐, 6CEMTI Zacarias de Góis e‐mail:
miguelh.bsilva@hotmail.com
(AF) Acadêmico de Licenciatura em Física
(PF) Professor de Física do CEMTI Zacarias de Góis

RESUMO
O projeto tem como principal função levar a sala de aula
o estudo sobre a Física no Trânsito através da utilização
de experimento simulando situações cotidianas
vivenciadas frequentemente por condutores no trânsito,
aplicando os conceitos e leis físicas, principalmente as
Leis de Newton associadas nas situações encontradas. A
busca por inovações na aprendizagem educacional deve
atrair os alunos e instigá‐los a querer o conhecimento,
deve lhes proporcionar uma visão de mundo e, nada
melhor do que fazer essa associação, esse envolvimento
com situações presentes no dia‐a‐dia de cada um, ou

seja, no trânsito. O experimento foi desenvolvido em
uma Feira de Ciências do CEMTI Colégio Estadual
Zacarias de Góis – Liceu Piauiense com alunos do ensino
médio. Após o estudo e desenvolvimento do
experimento, pudemos comprovar uma aprendizagem
significativa com relação ao conteúdo, pois muitos dos
alunos através das Leis de Newton conseguiram
perceber os riscos e os cuidados que devem ser
tomados para ter uma boa conduta no trânsito.

PALAVRAS‐CHAVE: Aprendizagem, Física no Trânsito, Leis de Newton, Experimento.

STUDY OF PHYSICS BEHIND THE TRAFFIC ACCIDENT
ABSTRACT
The project's main function lead to classroom study on
the Physical Traffic through the use of experiment
simulating everyday situations often experienced by
drivers in traffic , applying the concepts and physical
laws , especially the laws of Newton associated the
situations encountered . The search for innovations in
educational learning must attract students and
encourage them to want knowledge you must provide
them with a worldview and nothing better to do this
association, this involvement with present situations in

day‐to ‐ day of each one, or in traffic. The experiment
was conducted in a CEMTI Science Fair State College
Zacarias de Goes ‐ Lyceum Piauiense with high school
students. After the study and development of the
experiment, we confirmed a significant learning with
respect to the content, since many of the students
through Newton's laws failed to recognize the risks and
the precautions that must be taken to have a good
behavior in traffic.

KEY‐WORDS: Learning, Traffic Physics, Newton’s Laws, Experiment.
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O ESTUDO DA FÍSICA POR TRÁS DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

INTRODUÇÃO
Vivenciamos um período onde existe uma grande facilidade de adquirir uma infinidade de
bens, dentre eles estão os automóveis. Contudo, existe um percentual de cidadãos que não
conhecem ou não praticam as leis de trânsito, em função disso é que o índice de acidentes de
trânsito provocados por imprudência dos condutores é bastante elevada.
A Física pode contribuir bastante de forma significativa para a amenização desses
acidentes. A partir das diretrizes apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (PCNEM) a Física passou a ter uma nova função, diferente daquela voltada para um
ensino somente introdutório. Segundo os PCNs, “trata‐se de construir uma visão da Física voltada
para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para
compreender, intervir e participar na realidade”. A Física deve contribuir para que os alunos
percebam e lidem com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes no cotidiano, mediante
conceitos, princípios, leis, modelos, tabelas, gráficos ou relações matemáticas.
Autores como ZABALA, consideram importante agrupar os conteúdos escolares em
conceituais, procedimentais e atitudinais que, inclusive, aparecem explicitamente nas
orientações oficiais sugeridas nos PCNs. De forma geral, vários conceitos e princípios com origem
no campo da física podem ser relacionados diretamente a assuntos ligados ao trânsito como, por
exemplo, velocidade e aceleração no tópico de mecânica e o funcionamento do motor de
explosão na física térmica, propiciando, assim, terreno fértil para o desenvolvimento da
educação para o trânsito. De um ponto de vista educacional, Zabala (1998) afirma que os
conceitos e princípios podem ser tratados conjuntamente, já que ambos têm como denominador
comum à necessidade de compreensão, que vai muito além da reprodução de enunciados mais
ou menos literais.
O presente trabalho contribuiu para o conhecimento e atitudes que podem ser tomadas
mediantes situações diárias de riscos que é o trânsito. Com ele foi possível determinar conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais, que no ponto de vista de ZABALA, a aprendizagem
seria perfeita. Tendo em vista a dimensão do que compõe a educação no trânsito, afunilaremos
nosso trabalho para a direção defensiva. A fim de informar e conscientizar os alunos sobre os
cuidados que se devem ter ao trafegarem pela nossa cidade.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto foi realizado em uma Feira de Ciências de um Colégio Estadual da cidade de
Teresina‐PI com alunos do ensino médio, onde através da utilização de experimento em sala de
aula, simulando situações vivenciadas no trânsito, como: diferentes tipos de colisões, o uso do
cinto de segurança, entre outros; criamos um minicircuito de aprendizagem onde houve uma
maior participação, interesse e aprendizagem por parte dos alunos, tanto dos conceitos e leis que
regem o conteúdo, quanto de forma atitudinal para melhorar sua vida e conduta no trânsito e na
vida.
O objetivo principal é transmitir o conteúdo sobre Leis de Newton de uma forma mais
dinâmica que contribuirá não só para o entendimento do conteúdo como, para gerar atitudes
para toda a sua vida. Não só os alunos aprenderam como todos que participaram da feira e
tiveram oportunidade de observar a apresentação dos mesmos em uma sala que foi
disponibilizada pra execução do projeto. Criamos um ambiente que consistia de um minicircuito
de trânsito que irá representar uma via, alguns “veículos”, representados por carrinhos de
controle remoto e as sinalizações adequadas para demonstrar através destes, acidentes que
acontecem diariamente e os fenômenos físicos envolvidos em tal situação.
Após a demonstração foi possível identificar e definir os reais efeitos físicos que ocorrem
em um acidente de trânsito entre veículos e uma maior conscientização com relação à
imprudência no trânsito, fator que todo ano causa milhares de mortes por todo o mundo.
Apresentamos também, um banner com a interpretação Física do estudo em um acidente de
trânsito, para que os alunos conseguissem enxergar a proximidade dessa disciplina com o
cotidiano.
Por fim, juntamente com os alunos e visitantes da feira, fizemos uma breve discussão
sobre a imprudência que existe no trânsito e como os conhecimentos de Física podem auxiliar os
condutores durante o tráfego nas vias.
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Figura 1 – Minicircuito apresentado pelos alunos

Figura 2 – Alunos explicando o porquê do cinto de segurança ser importante
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para analisar o grau de aprendizagem dos alunos, foi realizado um debate antes e depois
sobre as Leis de Newton e qual sua relação com o trânsito, quais os benefícios que o seu estudo
poderia trazer para se ter uma boa conduta e o que provoca ou deixa de provocar um acidente
nas vias de nosso país. Pudemos perceber através dos seus conhecimentos prévios que
praticamente todos os alunos sabiam o que poderia provocar um acidente, mas quando era pra
observar sua relação com a física eles não sabiam associar tal relação. Ministramos algumas aulas
com eles sobre as Leis de Newton e, após esse momento de estudo pudemos perceber que eles
já conseguiam identificar as causas de um acidente e como fazer para evitá‐los. Por exemplo, o
Código de Trânsito Brasileiro estabelece, no artigo 65, a obrigatoriedade do uso do cinto de
segurança para condutores e passageiros em todas as vias do território nacional.
A função básica do cinto de segurança consiste em impedir que os corpos dos ocupantes
de um veículo em movimento sejam projetados para frente, no caso de uma colisão frontal. Isso
ocorre devido a um comportamento natural de qualquer corpo, descrito pela Primeira lei de
Newton: "Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha
reta, a menos que seja obrigado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele."
Portanto, quando um veículo a 40km/h sofre uma colisão frontal, sua velocidade cai a zero em
uma fração de segundos, mas seus ocupantes permanecem com 40km/h, sendo arremessados
contra o para‐brisa, no caso dos ocupantes dianteiros, e sobre os ocupantes dianteiros, no caso
dos ocupantes do banco traseiro. Exceto se estiverem presos aos bancos pelos cintos de
segurança.
Não só a primeira lei de Newton, mas a segunda e a terceira estão envolvida diretamente
nos casos de acidentes do trânsito.
Numa situação em que o carro desloca‐se em terreno plano e horizontal, neste caso, à
força proveniente do motor, opõe‐se o atrito entre os pneus e o solo e a resistência do ar, que se
pode desprezar se a velocidade não for muito grande. E é a resultante dessas forças que será
responsável pela aceleração do carro. Percebemos nessa situação a segunda lei de Newton. E a
terceira lei, a lei de ação e reação é de grande utilidade na resolução de muitos problemas, como
por exemplo, nas colisões.
Então percebemos a infinidade de aplicações que esse estudo nos proporcionou, não só
fisicamente, mas socialmente, conscientizando os alunos e as pessoas para terem cuidado no
trânsito, utilizar o cinto de segurança, entre outros fatores de proteção. Todos os alunos
conseguiram aprender esses conceitos e leis, bastam agora aplicá‐lo de forma positiva nas suas
vidas.
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CONCLUSÃO
Com a utilização desse projeto na Feira de Ciências do Colégio Zacarias de Góis –Liceu,
não só os alunos aprenderam, mas todas as pessoas que participaram da apresentação do
mesmo. Um conteúdo que instiga o aluno e que está envolvido diretamente com o seu dia‐a‐dia.
E, além de contribuir para o ensino de física, com um dos conteúdos fundamentais que é as Leis
de Newton, contribuímos para uma nova visão de mundo e uma nova maneira de atuar mediante
situações frequentes de risco que é o trânsito.
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RESUMO
No presente trabalho, investigamos teoricamente as
propriedades eletrônicas, estruturais e energéticas do
fulereno C60 interagindo com SnCl4 sem e com a inserção
de defeitos. Para determinar estas propriedades
realizamos cálculos de primeiro princípios baseados na
teoria do funcional da densidade (DFT), nas
aproximações da densidade local (LDA) e do
aproximação do gradiente generalizado (GGA). As
simulações foram realizadas utilizando o código
computacional SIESTA. Esse processo foi desenvolvido
em duas etapas. Na primeira, analisamos a simples
interação do C60 na presença das moléculas SnCl4 em
três diferentes configurações.

Através do cálculo da energia de ligação, verificamos
que as moléculas interagem fracamente. Na analise da
densidade de estado (DOS) e da densidade de estado
projetada (PDOS), verificamos que a variação no gap é
Na segunda
pequena para a interação com SnCl4.
etapa, analisamos o sistema com a inserção de defeitos
no C60 de vacância e de dopagem substitucional. Na
simulação do sistema com defeito, observamos grandes
mudanças na densidade de estados e os gaps de energia
também foram reduzidos.

PALAVRAS‐CHAVE: Fulereno, DFT, Simulação Computacional, Propriedades eletrônicas.

A FIRST‐PRINCIPLES STUDY OF THE C60 FULLERENE INTERACTING WITH SnCl4
ABSTRACT
In this work, we investigated theoretically the
electronic, structural and energetic properties of C60
fullerene interacting with SnCl4 with and without
insertion of defects. To determine these properties we
used first principles calculations based on the theory
density functional (DFT) in local density approximation
(LDA) of the generalized gradient approximation (GGA).
The simulations were performed using the computer
code SIESTA. This process was developed in two stages.
At first, we analyze the simple interaction of the C60
molecule in the presence SnCl4, in three different

configurations. By calculating the binding energy, we
find that the molecules interact weakly. In the analysis
of the DOS and projected density of state (PDOS), we
find that the variation gap is small for the interaction
with SnCl4. In the second step, we analyze the system
with the inclusion of defects in the C60 which are vacancy
and doping substitutional. In the simulation of system
fault, observed major changes in the density of states
and energy gaps were reduced too.

KEY‐WORDS: Fullerenes, DFT, Computational Simulation, electronic property.
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ESTUDO PRIMEIROS PRINCÍPIOS DO FULERENO C60 INTERAGINDO COM AS MOLÉCULAS SnCl4
INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas décadas temos presenciado um crescente desenvolvimento de
pesquisas em nanociência com aplicações nas mais variadas áreas do conhecimento. A principal
motivação para o crescente interesse dessas pesquisas provém das novas características que
surgem ou se alteram quando os sistemas físicos são manipulados em escala nanométrica.
Em 1985 foi descoberta uma nova forma alotrópica do carbono conhecida como fulereno
[SMITH,1985], cuja geometria é formada por 60 átomos de carbono, formando uma espécie de
“bola de futebol” como mostra a Fig. 1.

Figura 1: Representação da estrutura do Fulereno C60
Desde sua descoberta, os fulerenos tem despertado grande interesse devido às suas
características peculiares. A molécula de fulereno mais conhecida é o C60, que é constituída por
20 faces hexagonais e 12 pentagonais em que os átomos de carbono ocupam os 60 vértices. Sua
estrutura, geralmente, é esférica ou quase esférica formada por hexágonos interligados por
pentágonos, sendo estes últimos responsáveis pela curvatura da molécula e, consequentemente,
por sua forma tridimensional. A descoberta dessa nova forma alotrópica do carbono aconteceu
acidentalmente. Desde o trabalho de Townes [CHEUNG,1968] e colaboradores, que detectou a
presença de amônia na constelação de Orion, uma grande quantidade de
dados
espectroscópicos sobre as estrelas e nuvens de gaps obtidos por radiotelescópios de todo o
mundo. Kroto procurava sintetizar em laboratório moléculas que reproduzissem essas medidas,
em especial longas cadeias de carbono contendo também o nitrogênio. Por intermédio de Robert
Curt, soube que para tal, poderia ser usado um aparelho desenvolvido por Richard Smalley, um
colega de Curt. Ele e colaboradores tinham desenvolvido, na Universidade de Rice, uma nova
técnica que os permitia reproduzir as condições de formação de aglomerados de carbono na
poeira estrelar presente nas proximidades de gigantes vermelhas. A técnica usada, chamada de
ablação a laser, consistia basicamente na vaporização de um disco de grafite através de um laser
sob um fluxo supersônico de gás hélio. A mistura de hélio e de aglomerado de carbono era
formada a partir dos átomos arrancados do disco e seguia para um espectrômetro de massa.
Neste experimento, os pesquisadores esperavam encontrar cadeias lineares de 5 a 9 átomos,
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confirmando medidas de espectros rotacionais de emissão na faixa de micro‐ondas feitas através
de radiotelescópios.
No entanto, os experimentos não só resultaram na detecção dessas moléculas como
também de muitas outras, entre elas, uma molécula bastante abundante, contendo 60 átomos
de carbono e outra, menos abundante, com 70 átomos. Isto foi verificado pelos estudantes de
pós‐graduação O'Brien e Heath, que a provável forma, para uma molécula com tamanha
estabilidade, seria a de planos de átomos de carbono dispostos em vértices de hexágonos.
Entretanto, Kroto, grande admirador do arquiteto americano Richard Buckminster Fuller,
idealizador dos domos geodésicos sugeriu aos colegas que a molécula poderia ter a forma similar
a esta estrutura. Deste modo, receberam o nome de fulerenos [KROTO, 1985].
Com a publicação da descoberta dos fulerenos, o próximo passo foi encontrar um
processo capaz de sintetizar o novo material em quantidades macroscópicas. Esse processo foi
encontrado em 1990, quando Kratschmer e colaboradores desenvolveram um método em que
grandes quantidades de fulerenos eram produzidas junto com fuligem de grafite
[KRASTSCHMER,1990.]. O processo desenvolvido consistia no aquecimento resistivo de eletrodos
de grafite através de uma corrente alternada ou continua, em atmosfera de 100 Torr de hélio.
Esse processo permitiu sintetizar quantidades macroscópicas de C60 e C70, que puderam ser
separadas por métodos cromatográficos. Assim também foi possível estudar os espectros de
infravermelho e ressonância nuclear magnética, confirmando a simetria da molécula de C60.
O C60 é um icosaedro truncado, no qual os 60 átomos de carbono estão dispostos em cada
um dos vértices, entre dois hexágonos e um pentágono. Todos os sítios de carbono na molécula
de C60 são completamente equivalentes, com os elétrons do nível de valência fazendo duas
ligações simples C‐C (ligação sigma) e uma ligação dupla C=C (uma ligação sigma e uma ligação
pi). A curvatura da superfície da molécula impede que as três ligações tipo sigma assumam uma
hibridização puramente sp2, adicionando características de uma hibridização sp3 a estes orbitais.
Ela também é responsável pelo aumento da distância interatômica nas ligações simples e
diminuição da distância nas ligações duplas com relação à folha de grafeno. Nos fulerenos, as
distâncias C‐C são da ordem de 1,46 Å para as ligações simples e 1,40 Å para as ligações duplas.
Os hexágonos não apresentam a estrutura de anéis aromáticos, pois a presença dos pentágonos
localiza as ligações duplas no hexágono. Uma regra nesse tipo de estrutura é que os pentágonos
são cercados por cinco hexágonos, de forma que nenhuma ligação C=C acontece apenas entre
átomos de hexágonos adjacentes, o que reduz o stress da molécula, aumentando sua
estabilidade. Essa regra é conhecida como Regra do Pentágono Isolado.
Os fulerenos apresentam grande estabilidade e desta forma suas aplicações são bastante
limitadas. Portanto, para que estas nanoestruturas sejam altamente utilizadas é necessário que
suas propriedades sejam alteradas. Estas alterações podem ser realizadas através da aplicação de
campo elétrico, da aplicação de tensões, de adsorção, dopagem, entre outras [SCHUCH,2007].
Neste trabalho estamos interessados em estudar o comportamento do fulereno C60
interagindo com as bases Lewis, especificamente o SnCl4 (tetracloreto de estanho). O SnCl4 é um
ácido de Lewis muito fraco e pode ser usado em reações de acilação de compostos aromáticos
reativos, também é utilizado como revestimento de garrafas, como produto intermediário para
fabricação de compostos químicos de estanho e para a fabricação de defensivos agrícolas a base
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da linha organo estanho [CORMA, 2003].
Uma das características desses compostos é que eles se comportam doando ou
recebendo elétrons dependendo do que há na sua vizinhança. Este comportamento é
denominado de doador/aceitador, ou base/ácido de Lewis. Desta forma, pode‐se interagir uma
infinidade de substâncias, de acordo com a basicidade ou acidez destas. Não se trata apenas de
um processo de adsorção, pois, efetivamente, há uma grande transferência de elétrons entre o
C60, à base e o ácido, que muitas vezes alteram, as propriedades de transporte como a
condutividade eletrônica.

METODOLODIA
As técnicas de simulação computacional têm sido cada vez mais utilizadas nas pesquisas e
desenvolvimento de novos materiais. O campo da nanotecnologia tem como um dos principais
objetivos, desenvolver materiais nanoestruturados, que não podem ser produzidos por processos
químicos, os quais requerem o uso e aplicação dos conhecimentos da física quântica aliada aos
modelos computacionais. Este trabalho é baseado em simulações computacionais de primeiros
princípios de acordo com teoria do funcional da densidade [HOHENBERG,1964; KOHN,1965].
A Teoria do Funcional da Densidade (Density Functional Theory‐DFT) é adequada para a
obtenção das propriedades do estado fundamental de sistemas de muitos elétrons. Esta teoria é
muito útil em cálculos de estrutura eletrônica na Física da Matéria Condensada. Seu sucesso
deve‐se em boa parte ao equilíbrio entre o custo computacional e sua precisão. Esta teoria
culminou como Prêmio Nobel de Química de 1998, o qual foi concedido a Walter Kohn, o criador
da DFT, e John Popple que a implementou computacionalmente. A DFT foi enunciada em 1964,
por meio dos teoremas de Hohenberg e Kohn [HOHENBERG,1964] garantindo que podemos
utilizar a densidade eletrônica como variável para encontrar a energia do sistema e todas as
propriedades eletrônicas. Em 1965, uma proposta prática surgiu na tentativa de encontrar uma
maneira mais simples de obter esta energia. Esta tarefa foi realizada por W. Kohn e L. Sham
[KOHN,1965] que sugeriram uma forma de encontrar a densidade de maneira exata, substituindo
o problema de um sistema interagente de muitos elétrons por um sistema auxiliar não
interagente.
Tratamos o potencial de troca‐correlação através da aproximação do gradiente
generalizado (GGA) e da aproximação da densidade local (LDA). Na LDA considera‐se um modelo
de gás de elétrons homogêneo cuja densidade eletrônica é constante por todo o espaço. Esta
aproximação descreve bem sistemas cuja densidade eletrônica varia lentamente, mas em
sistemas fortemente correlacionados esta aproximação é muito imprecisa. A LDA tende a
reproduzir bem o comportamento químico do sistema. A GGA considera um gás de elétrons não
uniforme, ou seja, a energia de correlação e troca depende não somente da densidade
eletrônica, mas também do gradiente dessa densidade. A GGA descreve melhor as transições de
energia dos orbitais s‐d, mas não modifica muito as energias de ionização para os orbitais 4s e
3d.
O pseudopotencial de Troullier e Martins [TROULLIER,1991] é usado para descrever a
interação entre os elétrons de caroço e de valência. As funções de onda de valência são
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representadas por uma combinação linear de orbitais pseudo atômicos duplo‐zeta mais
polarização (DZP) e um raio de corte de 200 Ry foi empregado para representar a densidade de
carga, com um acréscimo de energia de 0,05 eV.
Utilizamos a minimização via gradiente generalizado para encontrar as configurações de
menor energia em cada sistema considerado. Em todas as configurações estudadas os átomos
envolvidos foram completamente relaxados utilizando um algoritmo de gradiente conjugado
[SOLER,2002], onde o critério de convergência adotado na geometria é que as forças residuais de
Hellman‐Feynman sobre cada coordenada atômica fosse menor que 0,04 eV/Å.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para este sistema, realizamos o estudo das propriedades estruturais e eletrônicas do
fulereno C60 puro, C59 e C59+Si interagindo com o SnCl4. Este processo foi feito de maneira
controlada, pois o principal interesse é avaliar o comportamento da molécula SnCl4 na presença
do C60 em três configurações, as quais são mostradas na Figura 2. Primeiramente colocamos o
átomo de cloro da molécula SnCl4 sobre um átomo de carbono do C60 (CI), uma outra
configuração foi aquela em que um átomo de cloro ocupou a posição no centro do hexágono do
C60 (CII) e finalmente o átomo de cloro ocupando o centro da ligação carbono‐carbono (CIII).
Neste procedimento usamos as aproximações LDA e GGA para o termo de troca com o objetivo
de verificamos qual das três configurações é a mais estável energeticamente através do cálculo
da energia ligação (EB) dada pela expressão:
E B = E T(C60 + SnCl4) - E T(C60 ) - E T(SnCl4)
Equação 1
onde ET(C60 + SnCl4) é a energia total do sistema, E T(C60 )

é a energia total somente do C60 e

ET(SnCl4) é a energia total da molécula SnCl4.

Figura 2: Representação das configurações (a) CI, (b) CII e (c) CIII
A tabela 1 mostra a energia de ligação das três configurações dentro das aproximações
LDA e GGA. Os resultados revelam que energeticamente, na aproximação LDA, os sistemas são
mais estáveis, mas com fraca interação entre o fulereno e a molécula. Apesar de iniciarmos as
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simulações de diferentes configurações, após a relaxação completa dos sistemas, estes vão para
a mesma configuração, a de menor energia, mostrando assim que a molécula SnCl4 não tem
preferencia de sitio de adsorção.
Tabela 1: Energia de ligação, (EB em eV) para as diferentes configurações da interação da
molécula SnCl4 com o C60 nas aproximações LDA e GGA.
Configuração
CI
CII
CIII

LDA
‐0,12
‐0,14
‐0,11

GGA
‐0,06
‐0,06
‐0,03

Com o objetivo de buscar uma configuração onde a interação C60 com o SnCl4 seja
significativa, analisamos duas outras possibilidades, criando defeito no fulereno. Os defeitos aqui
considerados são os de vacância e o de dopagem substitucional. A Fig. 3 (a), (b) e (c) mostra as
configurações do C60 mais o SnCl4, C59 mais o SnCl4 e o C60 dopado com Si interagindo com o
SnCl4, respectivamente.

Figura 3: Estruturas otimizadas dos sistemas (a) C60+SnCl4, (c) C59+SnCl4 e C59+ Si + SnCl4
Na simulação do sistema com o defeito de vacância, retiramos um átomo de carbono do
C60 e adsorvemos o SnCl4 próximo ao defeito, assim temos o sistema C59 interagindo com o SnCl4.
Esta imperfeição no C60 pode levar o SnCl4 a interagir fortemente com C60, já que o C60 não é mais
neutro. Para verificarmos a estabilidade destes sistemas, calculamos a energia de formação
através da expressão:

E f = E T(C60 + SnCl4) - E T(C60 ) - E T(SnCl4)  C

Equação 2

Onde µC é o potencial químico do carbono que é calculado como a energia total por átomo do C60
isolado e sem a vacância. Os valores obtidos para energia de formação C60 do sistema interagindo
com o SnCl4 foi de aproximadamente 10,60 eV e 7,00 eV na aproximação LDA e GGA,
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respectivamente. Podemos inferir que a energia de formação na aproximação GGA é
energeticamente mais favorável.
A dopagem substitucional consiste em remover um átomo de carbono da estrutura e
substituí‐lo por outros átomos. Assim fizemos a substituição de um átomo de carbono do C60 por
um átomo de silício (Si). O Si possui o mesmo número de elétrons que o carbono em sua valência,
diferindo do carbono em outras características químicas, como tamanho atômico, preferência
por ligações tetraédricas. Após a introdução dessa impureza no C60, adsorvemos a molécula SnCl4
para analisar como suas propriedades foram modificadas. Neste sistema a energia de formação
foi calculada através da equação:

E f = E T(C59si + SnCl4) - E T(C59 ) - E T(SnCl4)  C   Si

Equação 3

Onde µSi é o potencial químico do Si calculado como a energia total por átomo de Si na estrutura
tipo diamante. Os valores calculados para a energia de formação usando a Equação 3 foi de 4,84
eV na aproximação LDA e 3,76 eV na aproximação GGA, sendo a aproximação GGA mais estável.
As ligações C‐C no C60 ficam em torno de 1,44 Å, no sistema C60 interagindo com a
molécula SnCl4. No sistema C59+Si mais SnCl4, as ligações C‐C em torno do defeito são
aproximadamente 1,43 Å, enquanto que no sistema C59 mais SnCl4 a ligação C‐C é de
aproximadamente 1,41 Å em torno do defeito.
As propriedades eletrônicas dos sistemas mais estáveis foram analisadas através da
densidade de estados eletrônicos (DOS) a qual pode ser considerada como um instrumento
qualitativo para entender a estrutura eletrônica de um sólido ou molécula. A Fig. 4 (a), (b), (c) e
(d) mostra a DOS para os sistemas C60 puro, C60+SnCl4, (c) C59+SnCl4 e C59+Si + SnCl4,
respectivamente.
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Figura 4: DOS (a)C60 puro, (b) C60+SnCl4, (c) C59+SnCl4 e C59+Si + SnCl4. O nível de Fermi localiza‐se
em zero.
Comparando diretamente a Fig. 4 (a) e (b), podemos observar que houve poucas
mudanças entre duas DOS.
Observamos que aparecem novos níveis de energia
aproximadamente em ‐4,0 eV e 3,0 eV, devido a presença da molécula. O gap de energia,
definido como sendo a diferença entre o último orbital ocupado (HOMO) e o primeiro orbital
desocupado (LUMO), é de 1,60 eV para o sistema C60 puro e passa a ser de 1,56 eV quando o C60
interage com SnCl4. As pequenas alteração que ocorre na DOS mostra a fraca interação entre o
C60 e a molécula SnCl4. Quando defeitos de vacância e dopagem são introduzidos no C60
podemos observar que ocorrem mudanças significativas na DOS, ver Fig. 4 (c) e (d). Analisando a
DOS do sistema quando removemos um átomo de carbono do C60 e aproximamos a molécula, ver
Fig. 4 (c), podemos observar que na região em torno nível de Fermi aparecem novos níveis e o
gap é reduzido para 0,65 eV. Essa mudança que ocorre é consequência do defeito introduzido no
C60. Por outro lado, a introdução da Si no C60 e adsorvendo a molécula também modifica a DOS,
como pode ser visto na Fig. 4 (d), onde observamos o surgimento de novos níveis na região do
gap, bem como na região de valência e condução. Também ocorre redução no gap de energia
que passa a ser de 1,18 eV. Podemos concluir que no caso dos defeitos, que a maior contribuição
para as mudanças nas densidades de estados são provenientes dos defeitos.
As Fig. 5 (a), (b) e (c) mostram as isosuperfícies da densidade de carga em torno do nível de
Fermi dos sistemas C60+SnCl4, C59+SnCl4 e C59+Si+SnCl4, respectivamente. Analisando as isosuperfícies da
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densidade de carga podemos ver que no caso do C60 interagindo com o SnCl4 (Fig. 5 (a)) não há
contribuição do SnCl4. Observando os sistemas C59+SnCl4 e C59+Si+SnCl4 (Figuras 5 (b) e (c)), podemos
ver a grande contribuição dos defeitos e uma pequena contribuição do átomo de Cl. Desta
forma, podemos inferir a franca interação entre o C60, C59 e o C59+Si com a e molécula, e
concluímos que a interação destes sistema se dá através de adsorção física.

Figura 5: Isosuperfícies de densidade de carga (0.001e/Bohr3) para os níveis em torno do nível de
Fermi para os sistemas (a) C60 puro, (b) C59+ SnCl4, (c) C59+SnCl4 e C60+Si+SnCl4
CONCLUSÕES
A investigação das propriedades estruturais e eletrônicas do C60 interagindo com molécula
SnCl4 em diferentes configurações bem como defeitos o C60 interagindo com molécula SnCl4,
através de simulação computacional de primeiros princípios baseado na teoria do funcional da
densidade foi realizado considerando as aproximações LDA e GGA. Nossos resultados mostram
que os sistemas são energeticamente mais favoráveis dentro da aproximação LDA, mas quando
introduzimos defeitos a aproximação GGA é a mais estável energeticamente. A análise das
propriedades eletrônicas nos mostra que ocorre poucas alterações na densidade de estado
quando comparamos o C60 puro com o sistema C60 interagindo com a molécula SnCl4. Quando
introduzimos defeito de vacância e dopagem no C60 e adsorvemos a molécula SnCl4, observamos
que ocorrem alterações significativas na densidade de estados, mas essa alteração é
consequência do defeito e não da molécula, isso foi verificado através do plot isosuperfície da
densidade de carga em trono do nível de Fermi. O C60 puro é semicondutor e a adsorção da
molécula não alterou esta característica, nem mesmo com a introdução dos defeitos.
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RESUMO
A proposição de atividades que complementem o
processo de ensino‐aprendizagem da Física se faz
necessário em qualquer grau de instrução, seja ele nível
médio ou superior. Este trabalho se propõe à construção
de um trilho de ar, com o objetivo de realizar
experimentos físicos, que têm como principal
característica a redução considerável da força de atrito.
Para a execução de tal proposta, utilizamos durante o
desenvolvimento do equipamento materiais de fácil
aquisição que cumprissem o papel de reduzir o seu
custo em comparação com um modelo vendido no

mercado. Através da construção do trilho de ar aqui
proposto, será possível fazer várias demonstrações do
movimento dos corpos onde o atrito é praticamente
desprezível. Neste trabalho, descrevemos os dados
obtidos com um experimento de plano inclinado,
realizado com o equipamento, no intuito de demonstrar
a qualidade do artefato. Além de reduzir em 97% os
custos totais em relação ao valor de mercado, os
resultados alcançados com o aparelho apontam para
medidas que demonstram as leis da Física envolvidas no
experimento do plano inclinado.

PALAVRAS‐CHAVE: Trilho de ar, Ensino‐aprendizagem de Física, Física experimental.

CONSTRUCTION OF A RAIL AIR LOW COST
ABSTRACT
The use of equipment that complement the teaching
and learning of physics is required at any level of
education, be it middle or upper level. This paper
proposes the construction of an air track, one facing
conducting physical experiments whose main
characteristic is the considerable reduction in the
friction between its surface and the mobile device that
runs on it. For the fulfillment of such a proposal, we
used during the development of rail materials easily
acquired fulfill the role that dramatically reduce the cost
compared to an air track sold in the market;
Furthermore, the materials chosen ‐ such as aluminum ‐

contributed to maintaining the efficiency of an
apparatus as this. Through the construction of the air
track proposed here will be possible to make several
statements of motion of bodies where friction is
negligible . Thus, conducting experiments with subjects
like Physics Rectilinear Uniform Motion (MRU),
Rectilinear Motion uniformly Miscellaneous (MRUV),
Collisions and Conservation of the Movement will
become more accessible primarily to educational
institutions that receive little financial resources
directed to purchase equipment that foster the physics
classes.

KEY‐WORDS: Air track, Teaching and learning of physics, experimental physics.
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CONSTRUÇÃO DE UM TRILHO DE AR DE BAIXO CUSTO
1. INTRODUÇÃO
No ensino de Física a realização de experimentos relacionados aos assuntos vistos nas aulas
expositivas se faz essencial, de modo que estas, em geral, proporcionam aos alunos uma melhor
compreensão dos conceitos físicos apresentados e possibilitam aos mesmos relacionarem o que
foi aprendido em sala de aula com a realidade à sua volta (BORGES, 2002; ALVES FILHO, 2002;
SERÉ, 2002; GALIAZZI et al, 2001; GIORDAN, 1999). Além disso, experimentos tornam as aulas de
Física mais didáticas, o que contribui para instigar a curiosidade dos estudantes e favorece o
interesse pela disciplina (LABURU, 2003; GASPAR, 2005; ARRUDA e LABURU, 1998).
Quando está se iniciando o aprendizado de Física, no estudo da Mecânica Clássica, o
entendimento de conceitos como velocidade e aceleração é muito importante para a
compreensão do repouso e do movimento dos corpos, além de possibilitar o contato com
grandezas físicas como comprimento e tempo (AXT, 2002). Leis da conservação de energia e do
movimento, assuntos como impulso, colisões e quantidade de movimento devem ser, da mesma
forma, compreendidas e fixadas para que as causas que determinam e modificam as
características dos movimentos dos corpos sejam bem entendidas.
O desenvolvimento de artefatos que se adaptem à realidade das escolas brasileiras, sobretudo as
públicas, contribue para a melhoria do Ensino de Física no país, a partir de materiais de fácil
aquisição, em contraponto a equipamentos que comercialmente têm custos relativamente altos,
como é o caso do trilho de ar.
O objetivo deste trabalho é apresentar um equipamento didático experimental, desenvolvido
com materiais de fácil aquisição. Além disso, são apresentados os resultados obtidos com o
artefato através da demonstração do experimento do plano inclinado.
Este artefato, de modo geral, permite fazer demonstrações do movimento de corpos onde o
atrito é desprezível. Isso é possível graças a uma série de pequenos furos ao longo de um trilho
de alumínio com perfil triangular. Por esses furos saem jatos de ar movidos por uma bomba. Um
carrinho de alumínio com perfil em L desliza pelo trilho, suspenso por uma fina camada de ar.
O equipamento construído já existe no mercado, no entanto, ele chega a um valor médio de R$
5.000,00. Realizamos o projeto com o custo no entorno de R$ 150,00, utilizando materiais de
fácil aquisição, com o objetivo de tornar o uso do trilho de ar mais acessível, fomentando assim
as aulas de física e mais especificamente o ensino‐aprendizagem da Física Mecânica por meio de
estudos experimentais do movimento.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
A construção do trilho de ar aqui apresentado pode ser dividida em duas etapas: a construção
dos suportes de apoio; e o perfil de deslizamento. Nos tópicos posteriores serão apresentados os
materiais utilizados para a construção deste equipamento, assim como os procedimentos
utilizados para a modelagem das partes constitutivas que formam o trilho de ar.
2.1. MATERIAIS UTILIZADOS
Tendo em vista reduzir os custos do desenvolvimento do trilho, buscamos materiais de fácil
aquisição que aliassem bom preço e eficiência para o desenvolvimento do projeto. O alumínio,
principal material utilizado para a construção do trilho, tem uma superfície lisa bem polida, o que
o faz grande aliado da minimização do atrito no trilho; o compressor de ar utilizado pode ser um
aspirador de pó doméstico, que deverá ter sua saída de ar conectada ao trilho.
Listagem dos materiais utilizados:








Rampa de alumínio
Quatro parafusos
Oito porcas
Compressor de ar
Papelão
Régua de 1,5 m
Elástico

2.2. CONSTRUÇÃO DO PERFIL DESLIZANTE
Para a construção do perfil deslizante do trilho, que tem 1,6 m de comprimento, primeiramente
foram feitos na rampa de alumínio quatro carreiras de pontinhos simulando a posição dos furos
por onde sairão o jato de ar necessário para o trilho exercer sua função.
Em seguida, com ajuda de uma furadeira de bancada e com a utilização de uma broca de 1mm de
diâmetro, os furos foram feitos nas fileiras de pontinhos no perfil deslizante, com uma distância
de 2 cm de um para o outro e fileiras também espaçadas de 2 cm. As figuras abaixo mostram a
execução desta parte da construção.
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Figura 1 – Partes constitutivas do trilho
2.2. CONSTRUÇÃO DOS SUPORTES
Os suportes do trilho de ar, feitos também com a utilização de uma rampa de alumínio, possuem
20 cm de largura e 5 cm de altura. Em sua construção serrou‐se manualmente um corte de forma
triangular na rampa, de maneira que o perfil deslizante pudesse ser encaixado no fim do
processo. As vedações do trilho e dos suportes foram feitas com 5 caixinhas de papelão cobertas
com papel camurça, com dimensões de 3 cm de altura e 5cm de comprimento.
Os móveis utilizados no trilho também são confeccionados de alumínio. Eles têm uma forma de
“L”, com alturas e larguras variadas, sendo serrados manualmente em sua produção.
Nas figuras adjacentes podem ser visualizados os dois suportes construídos, as caixinhas
utilizadas para vedação das extremidades do trilho de ar, assim como os móveis, os elásticos que
dão impulso aos carrinhos e o trilho finalizado.

Figura 2 – Suportes, caixas de vedação e móveis (carrinhos) do trilho
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Figura 3 – Suporte para conexão do compressor de ar (sem acabamentos)

Figura 4 – Trilho de Ar finalizado
3. TESTE DE EFICIÊNCIA DO TRILHO
A comprovação da qualidade do trilho de ar foi feita a partir de um experimento de MRUV em
um plano inclinado, o qual consistiu em medir o tempo que o móvel de perfil L deslizava em
espaços predefinidos. Antes disso, foi feita uma previsão teórica da aceleração que o corpo iria
adquirir para comparar os valores teórico e experimental obtido.
De acordo com a segunda Lei de Newton a força resultante em um corpo é igual à soma vetorial
das forças que nele atuam. Partindo do princípio que no plano inclinado construído com o trilho
de ar a força de atrito esteja tendendo a zero, as únicas forças no sistema serão as componentes
da força peso. A figura 4 representa o plano inclinado construído com o trilho de ar.
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Figura 4 – Trilho montado sobre o suporte
Nesse caso, a única componente que atua para o movimento é Px, tem‐se então a seguinte
equação:

Tendo em vista que durante a realização do experimento a altura do trilho em relação ao solo foi
de 2,6 cm e seu comprimento total foi de 1,60 m, obtém‐se os seguintes valores:

Em um segundo momento abandonou‐se o móvel para que o mesmo descesse ao longo do
colchão de ar formado em baixo dele. Foi medida a aceleração durante a descida do carrinho
sobre o trilho para um espaço percorrido de 60 cm. Para auxiliar na medição do tempo, foi
utilizado o aplicativo de celular Tape Machine Lite. Os dados coletados estão apresentados na
tabela a seguir.
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Tabela 1 – Dados coletados
Medida

Tempo inicial (s)

Tempo final (s)

∆t (s)

1

19,7

22,2

2,5

2

25,8

28,5

2,7

3

30,9

33,5

2,6

4

38,5

40,8

2,3

5

45,5

48,3

2,8

6

53,7

56,2

2,5

7

3,4

6

2,6

8

8,5

11

2,5

9

13,7

16,3

2,6

10

19,1

21,6

2,5

11

24

26,5

2,5

12

29,3

31,9

2,6

13

34,7

37,4

2,7

14

40,1

42,5

2,4

15

45,2

47,7

2,5

16

50,3

52,8

2,5

Média

2,56

Fonte – Autoria Própria

Do estudo da cinemática provém a relação do espaço percorrido em relação ao tempo.
Utilizando os dados coletados, foi possível achar a aceleração experimental do perfil em L.
Considerando So = 0 e Vo = 0:
S = So + Vo.t + at 2 / 2
0,6 = a . (2,56)² / 2
a = 0,6 . 2 / 2,562
a = 0,18 m/s2

Como se pode observar, a aceleração experimental tem um valor bem próximo do valor teórico
para um plano inclinado sem atrito. Essa diferença pode ser atribuída ao fato de que os jatos de
ar não saem perfeitamente perpendiculares, causando uma força extra no sistema.
Outra forma de provar a eficiência do trilho de ar é calcular o coeficiente de atrito (μ). Para isso
foi considerado o momento de iminência do móvel, onde a força peso no eixo das abcissas é igual
à força de atrito.
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cos ² + sen ² = 1
cos ² = 1 – 0,01625²
cos ² = 0,9997
cos = 0,9998

Px = Fat
m. g. sen = m . g. cos . μ
μ = sen / cos
μ = 0,01625 / 0,9998
μ = 0,016
O valor do coeficiente de atrito encontrado comprova que, entre a superfície do trilho e a
superfície do carrinho, a força de atrito tem intensidade bem pequena.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maneira como propomos a construção do trilho de ar aqui apresentado não requer materiais
muito sofisticados, eles contribuíram para que a principal característica do trilho fosse cumprida:
reduzir o atrito no deslocamento de um móvel, tendo, dentro de uma margem de erro
considerável, o mesmo desempenho de um trilho manufaturado.
Como aperfeiçoamento do trilho, sensores de luz ou magnéticos podem ser instalados no mesmo
com o intuito de melhorar a precisão nas medidas de grandezas física como o tempo e
deslocamento. A plataforma eletrônica Arduíno permite a leitura e armazenamento dos dados
obtidos por esses sensores, assim como possibilita mostrá‐los em displays LCDs durante a
medição.
Como sugestão para trabalhos futuros, o estudo da força gerada pela vazão de ar pode ser
realizado, tendo em vista que ela interfere na dinâmica do deslocamento do móvel, apesar da
influência desta força não causar efeitos significativos para experimentos em MRUV.
Diante de tudo isso, o trilho de ar de baixo custo pode ser aplicado didaticamente dentro de
instituições de ensino como ferramenta pedagógica para o ensino‐aprendizagem de Física, na
parte experimental de conceitos importantes e até mesmo como instrumento para despertar
mais interesse dos alunos pela disciplina.
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RESUMO
Investigar a realidade do ensino de Física é o principal
objetivo desta pesquisa. Essa busca se dar por conta da
grande necessidade de melhorias neste ensino. E pensar
em mudanças, numa transformação do ensino sem uma
real investigação, é de se questionar o teor destas
modificações. Portanto, foi investigado o ensino de
Física a partir da visão de seus professores. Essa
investigação ocorreu nas escolas Estaduais que tem o
ensino médio no município de Lagarto‐SE. A pesquisa foi
desenvolvida nos moldes da pesquisa‐ação, onde a
coleta de dados se deu por questionários
semiestruturados e registros escritos. Já a análise desses

dados teve cunho quali e quantitativo, isso para tornar a
análise mais consistente. Os resultados mostram que os
problemas relacionados ao ensino de Física em Lagarto‐
SE são comuns aos de outras realidades no Brasil. A
partir destes resultados gerais e específicos da cidade
pesquisada, tem‐se agora informações mais concretas
que possam levar a instrumentos para orientar ações
sistemáticas de possíveis mudanças no ensino de Física.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de Física, Ensino Médio, Visão dos Professores.

TEACHING PHYSICS IN LAGARTO‐SE IN THE VISION OF YOUR TEACHERS
ABSTRACT
Investigate the reality of physics teaching is the main
objective of this research. That quest is due to the great
need for improvements in education. And think about
change, a transformation of school without a real
investigation, is to question the nature of these changes.
Therefore, we investigated the teaching of physics
through the eyes of their teachers. This research took
place in State schools that have middle school in the
town of Lagarto‐SE. The research was conducted along
the lines of action research where data collection

occurred by semi‐structured questionnaires and written
records. The analysis of these data was qualitative and
quantitative nature, to make it more consistent analysis.
The results show that the problems related to the
teaching of physics in Lagarto‐SE are common to other
realities in Brazil. From these general and specific results
of the searched city, has now more concrete
information that may lead to tools to guide systematic
actions for possible changes in teaching Physics.

KEY‐WORDS: Physics Education, Secondary Education, Teachers Vision.
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O ENSINO DE FÍSICA EM LAGARTO‐SE NA VISÃO DE SEUS PROFESSORES
INTRODUÇÃO
O Ensino de Física foi o foco principal desta pesquisa, com ênfase para a visão que os
professores têm dele. Este ensino atualmente sofre críticas principalmente pela alta reprovação
na disciplina Física, por ser alvo de reclamações por muitos estudantes, pôr os professores não
terem condições adequadas de trabalho, etc. Não que o ensino de Física seja ruim em sua
totalidade, mas é notório que sua prática precisa se revista.
Uma pesquisa que busque investigar a realidade do ensino de Física é de fundamental
importância para indicações de soluções dos problemas encontrados, para inferir melhorias.
Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a realidade do ensino de Física na
cidade de Lagarto‐Se na visão de seus professores. Para tanto, outros objetivos mais específicos
também apresentam relevância, tais como: conhecer o perfil desses professores, a realidade em
que eles trabalham; os métodos e técnicas de ensino que aplicam, como é a relação deles com
seus alunos, etc.
Esta pesquisa foi desenvolvida em três partes: a primeira consistiu no Planejamento das
atividades a serem realizadas, onde foi trabalhado com os alunos da iniciação científica os
esclarecimentos da pesquisa, a leitura de alguns artigos sobre o ensino de Física e a metodologia
da pesquisa‐ação; a segunda consistiu na Implementação, em que os alunos (IC), juntamente com
o orientador, construíram os questionários de coleta de dados, fizeram um contato inicial com as
escolas e por fim, realizaram a coleta de dados propriamente dita, com a aplicação dos
questionários; a terceira foi a Avaliação, em que ocorreram várias reuniões para se discutir os
detalhes do projeto, e principalmente para fazer a análise dos dados coletados.
Conhecendo o ensino de Física a partir da visão de seus professores espera‐se que se
possa conhecer mais esta realidade e inferir ações de melhorias neste ensino. Fazendo assim que
um ciclo interessante de pesquisa seja completado, pois a partir dos resultados da pesquisa, dos
dados coletados, etc., pode‐se retornar as escolas (professores, gestores) e sugerir possíveis
melhorias.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa teve características descritivas e explicativas. É descritiva tendo em vista
que a mesma buscou descrever as características de uma determinada população. Que no caso
deste projeto tratou‐se de conhecer a realidade do ensino de Física a partir da visão de seus
professores. Na pesquisa descritiva busca‐se ainda investigar as relações entre as variáveis desta
população (GIL, 2006). Esta pesquisa é também explicativa, pois apresentou a preocupação de
identificar os fatores que influenciam determinados fenômenos dentro da população estudada
(GIL, 2006). Busca‐se investigar os fatores que caracterizar a realidade do ensino de Física.
O caráter metodológico desta pesquisa é o da pesquisa‐ação. O termo pesquisa‐ação é
muito usado na literatura e possui várias definições, não cabendo a este trabalho entrar em
detalhes nessas definições. Porém, a definição usada por Tripp (2005, p. 447) e que está dentro
dos objetivos desta pesquisa, é que a pesquisa‐ação trata‐se de “uma forma de investigação‐
ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para
melhorar a prática”.
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No campo da Educação a pesquisa‐ação tem uma grande importância, pois é “uma
estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam
utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus
alunos”. (Ibid. p. 445). Fato corroborado também por Ferrance (2000) que defende que a
investigação feita pelo professor, por exemplo, lhe trará subsídios para possíveis mudanças em
sua prática. Completando este pensamento temos que a pesquisa‐ação é “uma maneira de se
fazer pesquisa em situações em que também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a
compreensão desta”. (ENGEL, 2000, p. 182).
A pesquisa‐ação aqui realizada teve como características principais: a interação entre
pesquisador e sujeitos de pesquisa; o objetivo da investigação parte de problemas encontrados
na própria prática de ensino e na realidade da disciplina Física na escola; a resolução e/ou maior
esclarecimento dos problemas encontrados na prática de ensino; aumento do nível de
conhecimento sobre a própria prática além de uma melhoria nesta. (THIOLLENT, 1994 apud
PIMENTA, 2005).
Existem alguns tipos de pesquisa‐ação de acordo com os objetivos do pesquisador e sua
relação com os sujeitos da pesquisa. (FRANCO, 2005). O que mais se assemelha com este
trabalho, é a pesquisa‐ação crítica, que é “decorrente de um processo que valoriza a construção
cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à emancipação dos
sujeitos e das condições que o coletivo considera opressivas” (Ibid. p. 485). Neste tipo de pesquisa
é o pesquisador que percebe, a partir de trabalhos iniciais com o grupo, a necessidade de
transformação da realidade deste grupo.
Toda pesquisa‐ação desenvolvida apresenta fases. Na literatura existe uma grande
variedade de nomes e de quantidades dessas fases, aqui será seguido um ciclo ou fases, proposto
por Tripp (2005), tendo por base o trabalho de (Kemmis; McTaggart, 1990). Este ciclo inclui as
atividades da investigação‐ação (planejar, agir, descrever e avaliar), porém com nomenclatura e
fases diferentes. Seguindo as orientações de Tripp (2005) e considerando que o planejar, o
descrever e o avaliar também se constituem uma ação, o termo implementação é utilizado para
descrever o agir. Sendo assim, “fica mais claro representar o ciclo da pesquisa‐ação como uma
sequência de três fases de ação nos dois diferentes campos da prática e da investigação sobre a
prática” (Ibid. p. 453).
Tem‐se que o planejamento, a implementação e a avaliação ocorrem não somente em
relação à prática, mas também em relação à própria investigação. Percebe‐se ainda que a ação
ocorre tanto na prática quanto na investigação. Tudo isso para tornar mais coeso o processo de
pesquisa e para que se possa atingir a melhoria desejada na prática. Este processo é contínuo,
não termina na fase da avaliação, pois a partir desta, novas ações são feitas na prática.
a) Planejamento
Antes que a visita ocorre‐se nas escolas foram realizadas reuniões com o aluno bolsista e
o voluntário a fim de inteirá‐los do projeto de pesquisa. Após essa etapa deu‐se início a leitura e
discussão de artigos que sobre o ensino de Física e sobre o processo de pesquisa‐ação. Essas
leituras e discussões serviram de base para a confecção dos Questionários de coleta de dados dos
professores. Para a montagem desses questionários, levou‐se em consideração a discussões
feitas com os artigos e os objetivos desta pesquisa.
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Após os questionários elaborados, planejou‐se então, a ida as escolas para a realização da
coleta de dados. Das doze escolas estaduais investigadas apenas metade tem turmas de Ensino
Médio e consequentemente a disciplina Física. Então as escolas investigadas foram as seguintes:
Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira, Colégio Estadual Prof.º Abelardo Romero Dantas, Colégio
Estadual Senadora Maria do Carmo Alves, Colégio Estadual Silvio Romero, Colégio Estadual Dom
Mário Rino Sivieri e Colégio Estadual Monsenhor Juarez Santos Prata.
b) Implementação
A primeira parte da implementação diz respeito à aplicação dos questionários aos
professores. Como já informado, esta implementação foi previamente agendada e planejada.
Com a produção dos Questionários finalizada, deu‐se início a sua reprodução e distribuição com
o bolsista e o aluno voluntário, de acordo com o número e localidade da escola. Esta aplicação
levou em consideração o horário de funcionamento do colégio, pois buscou‐se coletar o maior
número de turmas possível, além de abranger os três turnos.
Buscou‐se coletar dados de todas as turmas e em turnos diferentes, além de entrevistar o
maior número de professores possível.
c) Avaliação
Como se trata de uma pesquisa‐ação a avaliação se fez de maneira progressiva, onde nas
reuniões ocorriam discussões para rever e/ou melhor o processo investigativo. Parte da avaliação
foi feita também ouvindo‐se o aluno bolsista e o voluntário. Esta avaliação diz respeito ao próprio
processo de investigação. Ainda dentro da Avaliação, ocorreu a análise e discussão dos dados
coletados.
Instrumentos de Coleta de Dados
Os dados desta pesquisa foram coletados principalmente a partir de um questionário
semiestruturado. Buscava‐se a partir desse questionário saber o ponto de vista dos professores
em relação a disciplina Física, suas dificuldades de aprendizagem, como eles julgavam ser as aulas
de Física, etc.
Instrumentos de Análise
Os dados desta pesquisa foram analisados de forma quali e quantitativa.
Quantitativamente através de percentuais, indicadores, etc. que descrevam determinado
aspecto da realidade investigada. Esses dados foram mostrados em sua maioria na forma de
gráficos. Foi criado um formulário eletrônico no Google Docs para facilitar o registro desses
dados. Utilizar esse questionário eletrônico foi positivo, pois um mesmo faz um resumo dos
dados.
Qualitativamente, a partir de respostas abertas escritas (ou ditas) pelos professores
investigados nesta pesquisa. Salienta‐se que nos questionários havia questões abertas e estas
foram transcritas também para o formulário eletrônico e posteriormente analisadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistados 10 professores nas seis escolas já citadas. A faixa etária desses
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professores varia de 24 a 54 anos de idade. Por ter‐se uma faixa grande nas idades, foi
constatado que o tempo de docência também é bastante variado, com professores que tem um
ano até professores com trinta e três anos de docência. Em relação ao número de aulas dadas,
cerca de 60% dos professores dão de 20 a 24 aulas de Física por semana, isso fora o tempo de
correção de atividades, preparação de aulas, etc.
Como nas escolas estaduais geralmente o número de aulas de Física por turma são duas,
constatou‐se também que a maioria dos professores têm em torno de doze turmas. Geralmente
suas atividades em sala de aula estão distribuídas em dois dias. As aulas estão distribuídas
geralmente nos turnos da manhã e da tarde, e tem‐se que 68% dos professores dão aulas nesses
dois turnos. Foi constatado ainda que em média os professores têm 35 (trinta e cinco) alunos por
turma.
Outro dado verificado é que 60% dos professores de Física são licenciados em Física. Dos
40% que dão aula de Física mais sem formação específica, a área de formação é Matemática ou
Ciências Naturais. Constatou‐se que dentre os professores pesquisados, um está cursando o
doutorado, um tem mestrado, três tem especialização e os demais tem somente a graduação.
Com relação a localidade dos professores, temos que 70% residem na própria cidade de
Lagarto. Os demais residem em cidade que distam de 30 km a 60 km.
Dando prosseguimento ao questionário dos professores, buscou‐se entender como é a
visão deste em relação a alguns aspectos do ensino de Física. E o primeiro aspecto questionado
foi saber quão significativo é ensinar Física para eles. (Figura 1).

Figura 1 – Significância de se ensinar Física.
Nota‐se de acordo com a figura acima que 80% dos professores consideram de significado
razoável para muito significativo ensinar a disciplina Física. Tivemos ainda que 20% pensam não
ter significado o ensino desta Ciência, em nossa amostra, isso dá dois a cada dez professores.
Questionados sobre suas dificuldades no desenvolvimento de sua atividade docente, foi
constato que falta de material, de especialização na área, de base matemática e de interpretação
dos alunos e de tempo, estão entre as principais dificuldades apontadas, como pode ser visto nas
falas de alguns professores: “Dificuldade dos alunos na interpretação de textos”, “Falta de base
dos alunos em Matemática. Número reduzido de aulas”, “Falta de material adequado”, “Pouco
tempo para elaborar atividades”, “Falta de especialização na área”.
Buscando entender as opiniões dos professores em relação a como eles vêm o interesse
de seus alunos, tem‐se na Figura 2 a distribuição das respostas. Onde 1 indica nenhum interesse
e 5 muito interesse.
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Figura 2 – Interesse dos alunos por Física.
De acordo com a figura acima, temos que pela visão dos professores os alunos têm
interesse de razoável para quase nenhum interesse por Física.
Sobre as condições que a escola oferece para que os professores deem aula de Física,
cerca de 80% dos professores afirmam que a escola não oferece uma estrutura adequada. Sobre
o que falta nessa estrutura eles apontam que: “Falta de materiais para a realização de
experimentos”, “Datashow e recursos áudio visuais”, “Falta laboratório de Física” e “Falta reforço
escolar”.
Com relação a sua forma de ensinar Física, foi questionado inicialmente aos professores
se eles fundamentavam seu ensino em alguma teoria de aprendizagem. Apenas um respondeu
de forma mais correta a essa questão, afirmando que usa a Teoria da Aprendizagem Significativa.
Outros responderam que usam uma abordagem comunicativa e outros que tentam ensinar Física
de forma experimental. Porém, cerca de 60% dos professores afirma não se basearem por
nenhuma teoria de aprendizagem para ensinar Física.
Buscando entender como os professores desenvolvem a relação teoria e prática em sala
de aula, tem‐se como principais respostas: “Através de pesquisas”, “Explicação de fenômenos do
dia‐a‐dia”, “Com aplicações do conteúdo em sala de aula”, “Construção de instrumentos”.
Apenas um professor informou que essa relação não existe devido à falta de laboratório.
Mesmo muitos professores afirmando a inexistência de condições adequadas na escola
como um laboratório de Física, por exemplo, verificou‐se que 60% afirmaram desenvolver
experimentos em suas aulas de Física. Afirmaram que realizam experimentos de vez em quando
e que fazem com material de baixo custo (sucata). Geralmente são realizados experimentos de
Mecânica e Eletromagnetismo.
A grande maioria (70%) dos professores também afirmaram que fazem uso de recursos
audiovisuais (vídeos, Datashow, computador, etc.) em suas aulas. Esses recursos são usados pelo
menos duas vezes ao mês para exemplificar os conteúdos em sala de aula, e geralmente com
apresentação de slides e vídeos. Ou seja, o Datashow com o computador, é o recurso mais usado.
Os professores em sua totalidade afirmaram que fazem relação da Física com o cotidiano
dos alunos. Segundo eles, essa relação é feita da seguinte forma: “Explicação de fenômenos do
dia‐a‐dia”, “Atividades envolvendo o cotidiano dos alunos” e “Exercícios contextualizados”. Isso é
relevante porque contribui para que a Física faça mais sentido para os alunos e esteja mais
próxima de sua realidade.
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Estar atualizado na área é de fundamental importância para a melhoria profissional, que
neste caso reflete também no ensino de Física. Assim, foi questionado aos professores se eles
participavam de eventos científicos na área de ensino de Física ou de Educação de forma geral.
Verificou‐se que 60% não participam. Os eventos que os 40% participaram são os seguintes:
EDUCON, ENSEF e EFNNE. Os dois últimos não são necessariamente eventos voltados para o
ensino. Além desses eventos os professores participam também de cursos, feiras e mostras
culturais.
Questionamos também como eles avaliam a própria produção científica (artigos, resumos,
apresentação de trabalho, etc.), a Figura 3 mostra os resultados dessa pergunta. Onde 1 indica
produção ruim e 5 uma ótima produção.

Figura 3 – Produção científica dos Professores.
De acordo com a figura anterior, cerca de 60% dos professores consideram sua produção
científica razoável ou ótima. Foi pedido ainda que eles informassem o tipo de produção que
fazem. Teve um que indicou a dissertação do mestrado e a maioria produz artigos, resumos e
apresentam trabalhos em eventos.
Por fim, questionou‐se aos professores até que ponto eles aconselhariam seus alunos
para eles fazerem o curso superior em Física. No Figura 4 tem‐se as respostas, onde 1 indica não
aconselharia e 5 aconselharia fortemente.

Figura 4 – Aconselhamento de um curso superior em Física.
Tem‐se que 70% dos professores aconselham razoavelmente para fortemente seus alunos
a cursarem uma graduação em Física. Desses, apenas um indicou que a graduação seria um
Bacharelado, o restante aconselharia o aluno a fazer uma Licenciatura.
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Para finalizar o questionário, buscou‐se verificar a faixa salarial dos professores. A Figura 5
mostra este resultado.

Figura 5 – Faixa salarial dos professores.
De acordo com a figura acima, temos que 78% dos professores ganham entre 2 e 3 mil
reais. E apenas um pequeno percentual (11%) ganham valores que ultrapassam os 4 mil reais.
Isso talvez justifique o fato que 30% dos professores atuarem em mais de uma escola. Pois
precisam complementar sua renda.
CONCLUSÃO
A realidade do Ensino de Física em Lagarto‐SE comunga com a realidade deste ensino em
outros lugares da nação, de modo geral. Pois constatamos que faltam professores qualificados
para ensinar esta disciplina, muitos professores que a ensinam, não tem formação na área
específica, as escolas não apresentam uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento de
atividades experimentais inerentes a Física, os alunos não apresentam uma boa base em
conhecimentos matemáticos nem na interpretação de textos, dentre outras características.
Os professores consideram muito significativo ensinar Física, que em suas aulas a
experimentação e o uso de recursos audiovisuais vêm aparecendo com maior constância e
indicariam, em sua maioria, a seus alunos que fizessem uma graduação em Física. Fato altamente
relevante tendo em vista que faz‐se necessário cada vez mais o incentivo para que estudantes
cursem esta graduação, devido principalmente a grande carência de professores de Física no
Brasil. Alegam ainda que a escola não apresenta uma estrutura adequada para a realização do
ensino de Física, um exemplo disso é a falta de Laboratório.
Acredita‐se que esta pesquisa tenha contribuído fortemente para se conhecer mais a
realidade do ensino de Física em Lagarto‐SE. Porém, conhecer não é suficiente para que os
problemas encontrados nesta realidade sejam solucionados.
Do ponto de vista pedagógico, pretende‐se fazer um encontro com os professores que
participaram desta pesquisa, além de gestores e demais professores que por ventura não foram
entrevistados. Nesse encontro serão apresentados os resultados aqui expostos e em seguida
buscar‐se‐á na forma de debates, possíveis encaminhamentos de soluções. Pretende‐se ainda
que o contato com os professores de Física de Lagarto não seja somente neste encontro. Como
no Instituto Federal de Sergipe existe o curso de Licenciatura em Física, almeja‐se aumentar o
contato com os professores da rede Estadual para que possam participar de cursos, palestras,
eventos sobre o ensino de Física, além em cooperação em pesquisas futuras. Um exemplo que já
vem ocorrendo é o envolvimento de dois professores com o PIBID desenvolvido pelo IFS em
parceria com duas escolas estaduais. Acredita‐se que esse tipo de colaboração, de vínculo
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formativo bilateral, possa ao menos aos poucos interferi positivamente no processo de ensino‐
aprendizagem da Física.
Do ponto de vista estrutural, a ação que será tomada pelo responsável por esta pesquisa,
será a de levar os resultados da mesma (Relatório), as autoridades competentes, a Diretoria
Regional de Ensino, para que tomem ciência do que está faltando nas escolas, e se possível se
posicionem favoravelmente no sentindo de suprir a carência em infraestrutura que existe nas
escolas. Fazendo assim, que professores e alunos tenham mais instrumentos que possibilitem
desenvolver um ensino de Física mais eficiente.
Infere‐se que este projeto além de contribuir para um conhecimento maior da realidade
do ensino de Física, tenha contribuído também para o conhecimento de todos os envolvidos
nele. Principalmente para os alunos da Licenciatura que participaram do mesmo. Onde tiveram
contato direto com o processo de pesquisa, contribuição ímpar para sua formação docente.
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RESUMO
Este trabalho objetivou caracterizar o nível de pressão
sonora equivalente (LAeq), em uma via pública, nas
proximidades do Hospital Estadual do Município de
Laranjal do Jari. Nos turnos da tarde e da noite, entre os
dias 12/05/14 e 16/05/14, foram realizadas 30 leituras
(por dia) de níveis de intensidade sonora (dB), sendo de
1 (um) minuto o intervalo entre as medições. Os
resultados médios obtidos foram de 67,2 dB (A) e 66,8
dB (A), respectivamente, para tarde e noite, e mostram
que o nível de pressão sonora equivalente naquela

localidade não está em conformidade aos padrões
dados pela norma brasileira 10.151/2000, que são de 50
dB (A) para tarde e 45 dB (A) para noite. Dessa forma, as
pessoas que diariamente frequentam aquele local estão
submetidas a um desconforto acústico e isto pode
ocasionar desde estresse até cansaço físico e mental na
população.

PALAVRAS‐CHAVE: Acústica. Ruído. Som. Hospital.

EVALUATION OF THE EQUIVALENT SOUND PRESSURE LEVEL IN PUBLIC ROADS IN THE CITY OF
LARANJAL DO JARI, AMAPA
ABSTRACT
This study aimed to characterize the equivalent sound
pressure level (LAeq), on a throughfare near the State
Hospital of Laranjal do Jari city. In the afternoons and in
the evenings, between 05/12/14 and 16/05/2014, 30
readings were taken (per day) of sound intensity levels
(dB), with one (1) minute of interval between
measurements. The average results obtained were 67,2
dB (A) and 66,8 dB (A), respectively, for afternoon and

evening, and show that the equivalent sound pressure
level in that area is not in accordance with the standards
given by the Brazilian standard 10.151/2000, which is 50
dB (A) for afternoon and 45 dB (a) for night. Thus,
people who daily attend that location are subjected to
an acoustic discomfort and this can lead to stress and
physical and mental fatigue in the population.

KEYWORS: Acoustics. Noise. Sound. Hospital.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EQUIVALENTE EM VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
LARANJAL DO JARI, AMAPÁ
1. INTRODUÇÃO
Segundo Quadros (2004), a poluição sonora é um problema ambiental que afeta o maior
número de pessoas, ficando atrás somente da poluição do ar e das águas. Diariamente as pessoas
estão condicionadas a receber sons em que os níveis de pressão sonora (NPS) encontram‐se além
daqueles indicados pela medicina preventiva e pelos dispositivos legais.
O som é uma onda mecânica que se propaga na matéria. No ar, por exemplo, essa
propagação é longitudinal na faixa de frequência audível, ou seja, percebida pelo sistema
auditivo humano, compreendida entre 20 Hz e 20 kHz (HALLIDAY, RESNICK e WALKER, 1996). O
ruído é um som que provoca desconforto mental/físico ao aparelho auditivo humano, uma vez
que se origina de movimentos de vibração com diferentes frequências descrevendo um sinal
aperiódico (GIANINNI et al., 2012; RUSSO, 1993 apud CARMO, 1999). De acordo com Maschke
(1999) apud Sousa et. al. (2010), a medicina preventiva estabelece que um indivíduo possa estar
sempre exposto a um nível equivalente de ruído não superior a 65 dB (A).
Na literatura, diversos estudos (SOUSA et. al., 2010; GONÇALVES e ADISSI, 2008;
NASCIMENTO et. al., 2007; ZANNIN e SZEREMETTA, 2003) mostram que os níveis de ruído que
diariamente as pessoas estão submetidas, ultrapassam os valores estabelecidos pela legislação
vigente, porém os estudos no estado do Amapá sobre essa temática são escassos.
Desta forma, este trabalho objetivou caracterizar o conforto acústico, por meio da
avaliação do nível de pressão sonora equivalente, em um ponto de uma via pública, nas
proximidades do Hospital do Município de Laranjal do Jari, confrontando tais dados com a NBR
10.151/2000.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Neste trabalho, utilizou‐se como referência os valores da norma brasileira 10.151 de
junho de 2000, apresentados na Tabela I, a qual estabelece procedimentos para avaliação do
ruído visando o conforto da comunidade. A avaliação do ruído consistiu na realização do cálculo
do nível de pressão sonora equivalente (LAeq), o qual também é tratado na norma supracitada.
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Tabela I ‐ Níveis de ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade.
Tipos de áreas
Áreas de sítios e fazendas
Áreas estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
Área mista, predominantemente residencial
Área mista, com vocação comercial e administrativa
Área mista, com vocação recreacional
Área predominantemente industrial

LAeq [dB (A)]
DIURNO
40
50
55
60
65
70

NOTURNO
35
45
50
55
55
60

Fonte: NBR 10.151/2000

Escolheu‐se para execução deste trabalho um ponto, da Avenida Tancredo Neves
(principal avenida do município de Laranjal do Jari – AP), o qual se situa nas proximidades do
único hospital desta cidade. Os resultados foram comparados com aqueles constantes na
segunda linha da Tabela I.
Realizaram‐se 30 leituras por dia, com intervalo de tempo entre cada medição de 1 (um)
minuto, para cada um dos turnos (tarde e noite) durante o período compreendido de 12/05/2014
a 16/05/2014.
2.2 Características da avaliação
Para avaliação do ruído utilizou‐se, como base, a norma brasileira 10.151 de junho de
2000, a qual dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados para a medição do nível de
pressão sonora equivalente, em decibéis e ponderado em curva “A”, para o conforto acústico da
comunidade (ABNT, 2000).
Freitas (2006) comenta que as curvas de ponderação nascem a partir da percepção
subjetiva que o ouvido humano tem, pois este não é igualmente sensível a todas as frequências.
De acordo o mesmo autor, sons com frequências mais altas são percebidos de maneira aguda,
enquanto que aqueles de frequências mais baixas são graves. Com isso, foram criados circuitos
eletrônicos que atendessem a sensibilidade variável do ouvido humano com a frequência, e estes
foram classificados como: “A”, “B”, “C” e “D”. O circuito “A” é utilizado na medição de baixos
níveis de pressão sonora (NPS), os circuitos “B” e “C” para médios NPS e a curva ponderada “D”
foi padronizada para medição do ruído em aeroportos.
A norma supracitada sugere que a caracterização seja feita com o uso de um
decibelímetro que já possua a função para o cálculo do NPS equivalente, mas também fornece
uma alternativa àqueles que não dispõem de instrumentos com esta função, ou seja, realizando‐
se manualmente os cálculos por meio da Equação (1).
(1)
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Onde, LAeq é o NPS equivalente ponderado em curva “A”, Li é uma leitura do nível de pressão
sonora dada em decibéis e n representa o número total de leituras.

2.3 Coleta de dados
As leituras dos níveis de pressão sonora foram feitas com auxílio de um decibelímetro
digital da INSTRUTHERM modelo DEC‐460 (Figura 1) devidamente calibrado e configurado em
tempo de resposta rápida e curva de ponderação “A”.

Figura 1 ‐ Decibelímetro utilizado na coleta do nível de pressão sonora.

Como o decibelímetro utilizado nesta pesquisa não dispunha da função de cálculo do NPS
equivalente, trabalhou‐se com a técnica de avaliação valendo‐se da Equação (1) com uso de
planilha eletrônica para efetivação do cálculo. Em todos os períodos foram realizadas 30 leituras
por dia, considerando o intervalo de 1 minuto entre cada medida. Ressalta‐se que nos horários
em que as leituras foram feitas não houve interferências audíveis de fenômenos da natureza, tais
como chuva forte, trovões e ventos fortes, conforme recomenda a NBR 10.151/2000.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes de cada medição foram identificadas as principais fontes de ruído na
localidade e constatou‐se que estas estavam, basicamente, relacionadas ao tráfego de
veículos (de todos os portes) e ainda na circulação de pedestres.
Na Tabela II constam os dados dos níveis de pressão sonora observados entre
14h33min e 15h03min do dia 12/05/2014 no turno da tarde. O nível de pressão sonora
equivalente, conforme Equação (1), correspondeu a 66,2 dB (A). Já para Tabela III
constam os dados dos níveis de pressão sonora observados entre 19h32min e 20h08min
do mesmo dia, porém no turno da noite o que, levou a um nível de pressão sonora
equivalente de 55,3 dB (A).
Tabela II ‐ Leituras realizadas no dia 12/05/14 (tarde) de 14h33min a 15h03min.
Li [dB(A)]
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

63,3

66,5

73,9

58,9

60,2

62,2

63,0

62,4

63,7

65,1

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

63,3

71,3

66,5

65,4

66,3

61,1

63,4

64,4

64,8

61,8

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28

L29

L30

70,5

64,8

61,5

62,8

66,5

62,5

64,4

68,8

67,3

65,6

Tabela III ‐ Leituras realizadas no dia 12/05/14 (noite) de 19h32min a 20h08min.
Li [dB(A)]
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

56,3

55,4

57,8

52,8

53,6

56,9

54,4

55,7

58,3

56,6

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

54,3

53,4

55,7

55,1

53,9

54,2

56,8

57,9

56,5

54,8

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28

L29

L30

51,3

52,8

56,9

57,2

53,8

51,4

54,3

52,1

50,9

52,8

Na Tabela IV constam os dados dos níveis de pressão sonora observados entre 15h16min
e 15h46min do dia 13/05/2014 no turno da tarde, dando um nível de pressão sonora equivalente
de 65,8 dB (A). No turno da noite, Tabela V, constam os dados dos níveis de pressão sonora
observados entre 19h17min e 19h52min do mesmo dia, porém com um nível de pressão sonora
equivalente de 53,9 dB (A).
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Tabela IV ‐ Leituras realizadas no dia 13/05/14 (tarde) de 15h16min a 15h46min.
Li [dB(A)]
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

65,6

69,7

65,6

60,6

63,5

63,9

63,1

61,4

65,6

66,5

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

67,1

65,2

61,7

65,1

70,9

64,4

66,2

66,9

63,7

63,3

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28

L29

L30

62,2

67,5

61,0

59,7

66,3

61,0

63,6

59,0

72,8

61,8

Tabela V ‐ Leituras realizadas no dia 13/05/14 (noite) de 19h17min a 19h52min.
Li [dB(A)]
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

50,3

52,4

53,8

49,7

51,5

53,6

55,8

56,4

55,2

55,8

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

54,7

56,9

55,4

53,8

54,7

55,6

57,8

56,5

54,3

52,1

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28

L29

L30

50,3

52,7

49,8

49,6

49,3

50,2

52,3

50,5

52,7

51,8

Na Tabela VI constam os dados dos níveis de pressão sonora observados entre 15h42min
e 16h12min do dia 14/05/2014 no turno da tarde, dando um nível de pressão sonora equivalente
de 66,0 dB (A). No turno da noite, usou‐se a Tabela 7 a fim de registrar os dados dos níveis de
pressão sonora observados entre 19h10min e 19h48min do mesmo dia, porém com um nível de
pressão sonora equivalente de 56,7 dB (A).
Tabela VI ‐ Leituras realizadas no dia 14/05/14 (tarde) de 15h42min a 16h42min.
Li [dB(A)]
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

56,8

63,9

66,4

67,1

68,9

66,0

64,4

62,9

64,9

62,4

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

62,8

65,1

69,8

63,3

71,3

66,5

68,5

65,8

67,0

64,9

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28

L29

L30

64,4

63,2

66,2

61,8

65,4

68,3

66,2

64,2

63,4

64,6
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Tabela VII ‐ Leituras realizadas no dia 14/05/14 (noite) de 19h10min a 19h48min.
Li [dB(A)]
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

55,8

56,3

57,9

56,4

55,1

54,8

53,7

50,2

51,6

52,5

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

54,9

54,6

57,8

56,3

57,7

59,4

58,6

57,8

58,1

58,5

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28

L29

L30

56,3

56,7

54,8

56,5

59,6

58,1

58,8

56,6

54,9

55,3

Na Tabela VIII constam os dados dos níveis de pressão sonora observados entre
16h20min e 16h51min do dia 15/05/2014 no turno da tarde e o nível de pressão sonora
equivalente correspondeu a 68,2 dB (A). Já para Tabela 9 constam os dados dos níveis de
pressão sonora observados entre 19h22mim e 19h58mim do mesmo dia, porém no turno
da noite o que, levou a um nível de pressão sonora equivalente de 58,3 dB (A).
Tabela VIII ‐ Leituras realizadas no dia 15/05/14 (tarde) de 16h20min a 16h51min.
Li [dB(A)]
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

69,2

66,1

68,5

66,8

66,7

67,9

73,8

65,9

66,6

65,8

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

66,6

66,9

68,7

62,2

69,0

64,7

70,4

64,2

67,2

67,4

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28

L29

L30

60,4

66,7

64,6

68,1

62,1

74,3

64,9

67,4

68,6

71,2

Tabela 1 ‐ Leituras realizadas no dia 15/05/14 (noite) de 19h22mim a 19h58mim
Li [dB(A)]
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

59,8

57,6

57,4

58,6

59,3

59,8

61,2

60,5

59,5

58,6

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

56,7

55,4

54,8

58,4

59,7

58,4

58,9

57,6

57,1

59,3

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28

L29

L30

58,3

57,6

54,8

55,9

58,7

57,4

56,8

56,6

57,1

59,4

Na Tabela X constam os dados dos níveis de pressão sonora observados entre 16h04min e
16h35min do dia 16/05/2014 no turno da tarde, dando um nível de pressão sonora equivalente
de 70,0 dB (A). No turno da noite, usou‐se a Tabela XI para registrar os dados dos níveis de
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pressão sonora observados entre 19h28min e 20h04min do mesmo dia, porém com um nível de pressão
sonora equivalente de 59,8 dB (A).
Tabela X ‐ Leituras realizadas no dia 16/05/14 (tarde) de 16h04min a 16h35min.
Li [dB(A)]
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

69,9

74,9

70,4

63,1

65,6

66,8

66,0

75,9

66,6

62,4

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

68,7

60,1

69,5

68,4

65,5

68,4

67,8

71,9

67,9

63,7

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28

L29

L30

68,2

69,7

69,1

66,7

77,7

63,9

72,2

68,6

67,3

65,6

Tabela XI ‐ Leituras realizadas no dia 16/05/14 (noite) de 19h28min a 20h04min.
Li [dB(A)]
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

57,6

58,6

58,3

59,7

59,4

60,2

61,5

62,4

60,5

60,7

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

59,7

58,6

59,4

59,5

59,7

58,4

57,6

58,9

59,3

59,7

L21

L22

L23

L24

L25

L26

L27

L28

L29

L30

59,6

59,1

62,3

61,8

59,6

58,7

58,1

59,2

59,9

60,4

De posse dos níveis de pressão sonora equivalente de cada dia, procedeu‐se com o
cálculo da média desses, conforme demonstrado nos Gráficos 1a e 1b, respectivamente, para os
turnos da tarde e noite.
Gráfico 1 ‐ Média dos níveis de pressão sonora equivalente (LAeq), em dB (A), para os turnos da
tarde e noite comparados a NBR 10.151/2000.
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Comparando‐se os dados acima com os valores de referência da Tabela 1 (NBR
10.151/2000), nas proximidades do hospital, percebe‐se que o ruído encontra‐se acima do
recomendado pela norma aqui exposta. A exemplo dos trabalhos de Penido, Azevedo e Souza
(2011), Sousa et. al. (2010), Gonçalves e Adissi (2008), Nascimento et. al. (2007), Zannin e
Szeremetta (2003), este trabalho revela, a inserção do município de Laranjal do Jari, nesta
problemática que já vem sido relatada pela literatura em que os níveis de pressão sonora
equivalente assumem valores além daqueles estabelecidos pelos dispositivos legais vigentes.
4. CONCLUSÕES
Os valores do nível de pressão sonora equivalente, tanto à tarde quanto à noite, estão
acima daquele estabelecido pela legislação nacional vigente.
Este dado torna‐se relevante ao município, pois o executivo não dispõe de instrumento
normativo que regule os níveis de ruído na cidade.
Face ao exposto, as pessoas que diariamente frequentam aquela localidade, ao fim do dia,
podem apresentar estresse e cansaço físico e mental.
Neste sentido, a população do município tem o direito de conhecer tais problemáticas no
sentido de garantir, para as mesmas, melhor qualidade vida.
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RESUMO
Um olhar sobre a proposta da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), configurada nos
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
(PCNEMs), permite perceber a importância de se
aproximar o aluno da interação com a ciência e a
tecnologia em todas as dimensões da sociedade, lhe
oportunizando uma concepção ampla e social do
contexto histórico, científico e tecnológico. Neste
trabalho, aplicamos uma metodologia de ensino
centrada no aprendizado qualitativo do conceito de

empuxo por meio da realização de uma atividade
experimental investigativa, lúdica, de baixo custo e
possível de ser realizada na própria sala de aula. Em
concordância com a literatura consultada, os resultados
obtidos indicam que a metodologia baseada na
compreensão qualitativa do fenômeno físico e a
discussão de fatos cotidianos possui considerável
capacidade de promover o ensino aprendizagem de
conceitos fundamentais da física de maneira
significativa.

PALAVRAS‐CHAVE: Compreensão qualitativa, Empuxo, enfoque C‐T‐S.

UNDERSTANDING QUALITATIVELY THE BUOYANCY
ABSTRACT
A look at the proposal of the Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) configured in the Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEMs) allows
you to realize the importance of approaching the
student interaction with science and technology in all
dimensions of society, giving you a broad conception of
the social and historical context, science and technology.
In this work, we apply a learning‐centred teaching
methodology qualitative concept of buoyancy by means

of realization of an investigative, experimental activity
playful, low cost and can be performed in your own
classroom. In agreement with the literature consulted,
the results obtained indicate that the methodology
based on qualitative understanding of physical
phenomena and the discussion of daily facts has
considerable ability to promote the teaching of
fundamental concepts of physics learning in meaningful
ways.

KEY‐WORDS: Understanding Qualitatively, Buoyancy, Focus C‐T‐S.
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COMPREENSÃO QUALITATIVA DO EMPUXO
INTRODUÇÃO
Procura‐se trabalhar no Brasil a educação aos moldes da atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), configurada nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
(PCNEMs) com o objetivo de desenvolver o estudante, proporcionando‐lhe uma formação
necessária para o exercício da cidadania, de forma que possa dar‐lhe subsídios para progredir no
trabalho e em seus estudos futuros [1]. Pensando assim, atualmente se discute o ensino de física
de modo que consiga formar cidadãos, bem como à sua eficiência com relação a tornar os alunos
capazes de realizar um exame ou compreender a ciência do passado e do presente. A palavra
física provém de um vocábulo grego que significa natureza e transformou‐se historicamente no
termo empregado para designar o estudo dos fenômenos naturais. Tanto que até os princípios
do século XIX, utilizou‐se também a expressão “filosofia da natureza”.
Diante disso, se pode perceber que a Física é essencialmente uma ciência de caráter
experimental. Sem menosprezar que cálculos, equações e simulações numéricas auxiliam o
processo de compreensão dos fenômenos naturais, é plausível admitir que sem a
experimentação e a medição a Física nunca teria logrado os atuais avanços [2].
Além disso, os parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) propõem para o ensino de Física
no Nível Médio, um currículo baseado no domínio de competências básicas e que tenham vínculo
com as diversas situações do cotidiano dos alunos, buscando dar significado ao conhecimento
escolar, mediante a contextualização dos conteúdos trabalhados em sala de aula [3].
Tendo como referencial a percepção e a proposição apresentados nos dois últimos
parágrafos, a proposta deste trabalho é ensinar o conceito de empuxo por meio de atividades
experimentais voltadas para conteúdos socialmente relevantes, processos de discussão coletiva
sobre problemas significantes e de importância reais para alunos do terceiro ano do Ensino
Médio do Colégio Estadual Deputado Joaldo Vieira Barbosa (Salgado‐SE). Em linhas gerias, o
objetivo foi estudar, aplicar e avaliar de maneira contextualizada a nossa realidade, o material
instrucional produzido por Vitor Cossich de Holanda Sales e seu grupo, em sua dissertação de
mestrado profissional em ensino de física [4].
MATERIAIS E MÉTODOS
A depender do contexto explorado, as investigações qualitativas que trabalham uma
diversidade de enfoques, de estilos, de técnicas e de métodos, passíveis de várias interpretações
apresentam vantagens ou desvantagens. Há na literatura, evidências de que esta diversidade
pode beneficiar o processo de ensino‐aprendizado desde que o professor/investigador busque
qualitativos para desenvolver em seus alunos a compreensão de determinado conceito. Neste
processo, uma das vantagens dos métodos qualitativos é que se assemelham a procedimentos de
interpretação dos fenômenos empregados no nosso dia‐a‐dia. Para tanto, o uso dos mais
variados recursos: experimentos, uso de multimídias, relação com os fatos históricos e
associações com o cotidiano dos estudantes passam a ser relevantes estratégicas de ensino
[5,6,7].
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

A metodologia adotada para ensinar o conceito de empuxo neste trabalho, se deu por
meio de uma sucessão de atividades trabalhadas passo a passo. Estas vão desde a apresentação
da conhecida história do rei de Siracusa que deu origem ao conceito de empuxo [8], até a
realização de atividades experimentais e investigativas na própria sala de aula.
A seguir, apresenta‐se ATIVIDADE, MÉTODO E MATERIAIS relacionados a esta pesquisa.
ATIVIDADE: EMPUXO
Nesta atividade, para ensinar o conceito de empuxo foi abordado previamente dois
conceitos diretamente a este relacionados: densidade e volume. Para isso, a investigação foi
focada em explicar por meio de argumentos físicos conhecidos pelos estudantes a força exercida
por fluidos, em corpos neles imersos. Mais especificamente, após a apresentação e discussão do
conceito de empuxo e, a construção pelos próprios estudantes participantes da atividade de uma
espécie de submarino os estudantes foram orientados a manipular este “aparato experimental” e
explicar o fenômeno observado num primeiro momento com suas próprias palavras e em
seguida por meio de argumentos físicos cientificamente aceitos.
MÉTODO
Inicialmente, além de apresentar a biografia de Arquimedes foi apresentado à turma os
principais feitos deste respeitado cientista da antiguidade: a rosca sem fim também conhecida
como o parafuso de Arquimedes; a roda dentada; a roldana móvel, a alavanca e, destacadamente
como de praxe, o ocorrido com a coroa do rei Hierão [8]. Este foi explicado à turma oralmente,
retomando alguns conceitos hidrostático com o fim de sondar o nível de conhecimento dos
estudantes sobre o assunto em estudo. Todavia, sem revelar à turma a solução desenvolvida por
Arquimedes: apenas e ludicamente o desafio, para que cada grupo buscasse a solução para o
problema.
Em seguida, foi revelado aos alunos, conforme conta a história, que a solução do
problema deu origem ao conceito de empuxo o qual pode ser conceituado como a diferença de
peso que um corpo adquiri quando imerso em meios fluidos, água ou ar. Tomando a coroa e um
bloco de ouro de mesmo peso (medido no ar) e depois fazendo a medida dentro da água, por
exemplo, como possivelmente Arquimedes fez para averiguar a fraude, destacou‐se o seguinte:
Se os volumes das coroas forem iguais, os empuxos também serão iguais. Caso a coroa
contivesse prata na sua constituição, seu volume seria maior e o empuxo também, logo
seu peso seria menor dentro da água, denunciando assim o ourives.

Na sequência, utilizando‐se de recursos de multimídia (como simulações e vídeos),
buscou‐se associar o conceito de empuxo com o cotidiano dos estudantes por meio do enfoque
Ciência‐Tecnologia‐Sociedade ‐ C‐T‐S. Desafiando os estudantes a reconhecerem em seu
cotidiano uma aplicação direta do princípio de Arquimedes.
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Dadas as discussões e devidos reconhecimentos, o próximo passo foi a apresentação e
discussão dos princípios físicos de funcionamento de um submarino como uma aplicação
tecnológica derivada do conceito de empuxo. O objetivo principal desta etapa, era a partir do
lúdico e do desafio despertar o interesse para em seguida, obter uma especificação mais formal
de artifícios que garantisse a compreensão significativa do conceito de empuxo.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DO SUBMARINO NA GARRAFA
O material utilizado na construção do “submarino” utilizado nesta atividade e elaborado
pelos próprios estudantes participantes da atividade aqui proposta são de baixo custo e alta
acessibilidade, como pode se observar na relação abaixo:
 01 GARRAFA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 LITROS;
 01 CANETA SEM CARGA;
 1,8 LITROS DE ÁGUA;
 02 TAMPAS DE CANETA BIC.
A Figura 1, mostra a foto do submarino de garrafa construído e utilizado pelos estudantes
participantes desta pesquisa na qual se pode observar os materiais acima relacionados.

Figura 1: Foto do aparato experimental ‐ submarino na garrafa – construído e utilizado na atividade investigativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para facilitar a apresentação e entendimento dos resultados e discussões desta pesquisa,
esta seção foi subdivida em duas partes: grupo de pesquisa e coleta de dados.
GRUPO DE PESQUISA
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Os sujeitos pesquisados foram os alunos do terceiro ano do Ensino Médio da Escola
Estadual Deputado Joaldo Vieira Barbosa, no Município de Salgado, SE. E que, portanto, já
tiverem aulas na série anterior sobre hidrostática/empuxo.
A pesquisa aqui relatada foi desenvolvida em uma turma composta por 24 alunos, de
ambos os sexos, provenientes do interior do município. A escola é a única no município que
disponibiliza o Ensino Médio, distribuídos em três turnos. A disciplina de Física é trabalhada nas
três séries do Ensino Médio. A escola dispõe de uma biblioteca cujo acesso é restrito, um
laboratório de informática sem acesso à Internet e um laboratório de ciências raramente
utilizado. O perfil dos alunos que frequentam a instituição é diversificado, por se tratar da única
escola de nível médio do município, contando que estes residem tanto na cidade quanto no
interior do município. A maioria dos alunos participantes das atividades desenvolvidas são
pertencentes à zona rural e de família de baixa renda. O que implica em restrições no acesso a
informação e, portanto, em seu rendimento escolar.
COLETA DE DADOS
Conforme a metodologia adotada e, com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos
foram elaborados problemáticas para verificar a compreensão do conceito de empuxo, por meio
de desafios, situações e/ou questões que os levassem a perceber onde estava o seu equívoco
conceitual. A ideia chave, era fazer com que eles refletissem sobre o conceito envolvido e
relacionassem com seus conhecimentos prévios, ensinados de maneira tradicional na série
anterior e presente em seu cotidiano, assim chegando a um conceito cientificamente aceito.
Como a turma que era composta por 24 alunos, na primeira etapa foram 8 para cada lado.
Na segunda etapa, foram 12 e, assim, começaram as discussões e os questionamentos. Para
coleta e análise dos dados algumas perguntas, que serviram para verificar os conhecimentos
prévios dos alunos foram lançadas aos grupos.
Admitindo que as informações dos estudantes são persistentes às mudanças e que o
ensino‐aprendizagem ocorre de acordo com predominação da explicitação e da construção ou
reconstrução de novos significados, estimulou‐se os estudantes a descreverem a atividade de
modo a deixarem claro o experimento realizado e a física por de traz de cada parte do fenômeno
observado. Sempre, valorizando seus conhecimentos prévios no intuito de desenvolver uma
formação completa do indivíduo, tanto na compreensão e nova concepção de seus conceitos,
quanto no seu processo de enculturação científica [9].
Desse modo, a cultura científica e o conceito de empuxo foram mediados ao longo de
quatro aulas. Na primeira destas, o lúdico da origem do conceito de empuxo foi explorado ao
apresentar a biografia de Arquimedes e sua solução diante do problema histórico ocorrido com a
coroa do rei Hierão.
A seguir são mostrados os comentários dos grupos sobre o que os participantes da
pesquisa sabiam sobre o conceito de empuxo, em decorrência desta etapa da atividade:
Grupo 1:
Empuxo só acontece na água e é uma força exercida verticalmente de baixo para cima.
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Grupo 2:
Empuxo acontece na água é um tipo de força vertical sofrida com o peso do objeto sobre
a água. Por isso quando exercemos força sobre o objeto ele não afunda devido ao
empuxo que acontece de baixo para cima. Sendo que a densidade está relacionada com a
massa e o tamanho do corpo.

A formulação das respostas ocorreu de forma livre, de acordo com o que eles haviam
compreendido durante a atividade desenvolvida na primeira aula. As respostas foram recolhidas
e questionadas com os alunos, sempre que os conceitos explicitados não estavam de acordo com
os conceitos físicos cientificamente aceitos. Assim, monitorava‐se o nível de compreensão por
parte do aluno e sua evolução.
Nas aulas seguintes, além de orientar a construção do aparato experimental o lúdico do
conteúdo foi novamente explorado com o experimento “submarino na garrafa” com o fim de
explicar como o empuxo agia na prática. Vale salientar, que cada estudante constituinte do grupo
foi orientado a construir seu correspondente “submarino” garantiu 100% de interação com a
prática já que todos puderam construir/manipular/observar/sentir a ação da física ocorrer.
A seguir são mostrados os comentários elaborados pelos grupos diante dos
questionamentos e reflexões relacionados a atividade experimental realizada e sobre o seguinte
desafio:
Manipule a garrafa de modo a afundar o submarino e, utilizando os conceitos da física
discutidos nesta atividade, explique como isso é possível?

GRUPO 1:
O submarino de garrafa afunda quando exercemos uma pressão ao pressionar a garrafa,
agindo assim o Princípio de Pascal, que diz, que todo corpo imerso em um fluído sofre
pressão em todos os pontos do material. Com o aumento da pressão, água entra dentro
do tubo da caneta, assim aumentando sua densidade e comprimindo o pouco de ar que
havia dentro da mesma, ao parar de pressionar o ar comprimido joga a água pra fora,
assim diminuído a densidade, agindo o Princípio de Arquimedes.

GRUPO 2:
Ao exercemos uma pressão (apertando a garrafa) ele afunda, porque entra água dentro
da caneta, comprimindo o ar de dentro, isso ocorre como explica o Princípio de Pascal,
que fala, que todo corpo imerso em um fluído sofre uma pressão em todos os pontos do
material. Com o aumento da densidade, devido a água ter entrado o submarino afunda,
e quando paramos de apertar o ar empurra a água que entrou pra fora, voltando a
densidade normal, agindo o Princípio de Arquimedes.

Comparando as repostadas elaboradas nas diferentes etapas apresentadas, é possível
perceber o aumento na compreensão qualitativa do conceito de empuxo. Considerando o nível
de compreensão dos grupos, este foi classificado como ótimo, ruim e não respondeu. A Figura 2,
mostra os resultados da pesquisa realizada a partir dos dados coletados. Observe nesta figura,
barra à esquerda do gráfico de colunas, que 100% dos grupos conseguiram definir
adequadamente o conceito de empuxo, após participarem de todas as etapas da atividade
realizada neste trabalho. As colunas seguintes, com percentual de 0% na Figura 2, evidenciam a
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eficiência da metodologia aplicada tanto na qualidade da compreensão qualitativa do conceito
de empuxo quanto no grau de envolvimento dos alunos.

Figura 2 ‐ Nível de compreensão qualitativa do conceito de empuxo por parte dos grupos participantes da atividade
investigativa aplicada.

O resultado mostrado na Figura 2, reforça a tese de que a realização de experimentos é
uma excelente ferramenta que deve ser utilizada em sala de aula como alternativa capaz de
promover a aprendizagem significativa de conceitos em que a relação entre teoria e prática são
indissociáveis [10]. Embora, a realização de experimentos não seja uma prática constante em sala
de aula, sua importância no processo de ensino‐aprendizagem há tempos foi discutida e
reconhecida, Bazin 1987. Este estudioso, defende por meio de suas experiências de ensino não
formal de ciências, que há a maior significância em atividades investigativas em relação à simples
memorização da informação, método tradicionalmente empregado nas salas de aula em aulas
puramente teóricas [11].
CONCLUSÃO
Com base neste trabalho foi constatado que a adoção de atividades experimentais
investigativas com o enfoque C‐T‐S na qual o professor passa a trabalhar como mediador da
cultura científica e, da cultura cotidiana procurando fazer com que os discentes reflitam,
discutam, relatam, restringindo e amplificando suas ideias em diferentes atividades propostas
representa uma poderosa metodologia, capaz de promover o ensino aprendizagem de conceitos
fundamentais da física de maneira significativa. As atividades realizadas permitiram refletir sobre
o desenvolvimento dos alunos levando em conta os procedimentos utilizados durante a
realização das atividades e as atitudes que demonstram ter. Uma das reflexões que grupo
constituinte do projeto LABORATÓRIO DE FÍSICA A TODO VAPOR tem feito são sobre o ensino de
física realizado de maneira puramente tradicional. Através destas, tem sido constatado que
insistir em ensinar os fenômenos da natureza em aulas puramente teóricas e expositivas em
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plena dissociação com a prática de atividades experimentais contribui para inibir as atitudes
positivas dos alunos com relação às ciências naturais causando até mesmo a aversão por estas e,
em particular, pela física.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva analisar, através de
pesquisa, um estudo sobre: o impacto do ruído eólico
nas comunidades; o conhecimento dos moradores sobre
energia renovável; a aceitação das fazendas eólicas pela
comunidade e os benefícios que uma fazenda eólica
proporciona. Os distritos objetos deste estudado são
Juritianha e Aranaú, localizados no município de Acaraú,
situado a 250 quilômetros de Fortaleza. Esta é uma
pesquisa empírica e experimental, e os procedimentos
utilizados foram: pesquisa bibliográfica; Medição de
ruído e questionários com perguntas fechadas. Para
isso, foi utilizado questionário objetivo nas imediações;

Realizaram‐se medições do ruído nas proximidades do
parque eólico; E, avaliação dos benefícios que o parque
eólico proporciona à comunidade. Com base no
resultado da pesquisa, buscaram‐se verificar o
conhecimento dos moradores, os benefícios que o
empreendimento proporciona à comunidade, a
aceitação das fazendas eólicas e o nível do ruído
emitido. Em suma pode‐se observar o pouco
conhecimento dos moradores sobre o assunto abordado
e problemas entre empreendimento e populares, o que
pode vir a dificultar futuras instalações.

PALAVRAS‐CHAVE: Parque eólico; Ruído eólico; Impacto do ruído eólico.

WIND POWER: A study of the issue of the level of noise emitted by wind farms on the west oast
of the state of Ceará
ABSTRACT
This work aims to analyze, through research, a
study: the impact of aeolian noise on communities;
knowledge of residents about renewable energy;
acceptance of wind farms by the community and the
benefits that a wind farm provides. Districts objects of
this study are Juritianha and Aranaú, located in the
municipality of Acaraú, situated 250 kilometers from
Fortaleza. This is an empirical and experimental
research, and the procedures used were: literature
search; Noise measurement and questionnaires with
closed questions. For this, we used objective
questionnaire nearby of the communities, held

measurements of noise from nearby wind farm, the
evaluation of the benefits that the wind farm provides
the community. Based on the outcome of the research
was sought to check the knowledge of the residents, the
benefits that the project provides to the community
acceptance of wind farms in the community and the
level of noise. In resume one can observe little
knowledge of residents about the subject matter and
problems between enterprise and the population, which
may impair future installations.

KEY‐WORDS: Wind farm; aeolian noise; Impact of aeolian noise.
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ENERGIA EÓLICA: Um estudo da emissão do nível de ruído emitido por usinas eólicas no litoral
oeste do estado do Ceará
Introdução
A elevação na temperatura global é uma preocupação mundial e está ocorrendo devido o
aumento indiscriminado dos gases antropogênicos desde a revolução industrial. O principal
causador deste aumento é a utilização de combustíveis fosseis como matriz energética. Entre
eles, o dióxido de carbono (CO2) conforme relatório do IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) é o maior responsável no aumento dos gases do efeito estufa (IPCC, 2007).
O protocolo de Kyoto que entrou em vigor em 2005, busca minimizar a emissão dos gases
antropogênicos a níveis menores. Para chegar a este objetivo estipularam‐se metas e buscaram
parcerias no intuito de aprimorar métodos para tornar atraente a participação dos países
desenvolvidos, como também incentivos no financiamento de novas tecnologias buscando assim
fortalecer o desenvolvimento sustentável e o compromisso na diminuição da emissão de CO2.
(BANDEIRA, 2013; IPCC, 2007).
Os investimentos na implantação de uma matriz energética renovável pelos países
desenvolvidos visando à busca na diminuição dos níveis de CO2 causado pela utilização de
combustíveis fósseis, fez com que novas tecnologias fossem desenvolvidas na geração de energia
elétrica. Uma delas é a energia eólica, com grande potencial, esta sendo disseminada pelo
mundo contribuindo com a geração sustentável de energia elétrica. Este modelo de utilização da
força do vento (energia cinética) foi utilizada por diversos povos da antiguidade no
desenvolvimento de trabalhos para moagem de grãos, bombeamento de água e na
movimentação de barcos a vela. Historiadores acreditam que o cata‐vento já era utilizado na
Pérsia e na China por volta de 2000 A.C. e no império Babilônico por volta de 1700 A.C. na
moagem de grãos e bombeamento de água (ANEEL, 2012).
Durante o desenvolvimento em pesquisas alavancadas pela crescente demanda no consumo
energético, vem desenvolvendo‐se avanços no crescimento da rede elétrica, e desta forma
fomentando pesquisas para o aproveitamento da energia cinética dos ventos na geração de
energia elétrica, com este intuito o primeiro cata‐vento adaptado para geração de energia foi
desenvolvido em 1888 por Charles F. Bruch, destinado ao carregamento de baterias que
proporcionou o funcionamento de 350 lâmpadas incandescentes (DUTRA, 2008).
No Brasil, através de políticas de apoio ao desenvolvimento sustentável, foi instituído pela
Lei nº 10.438/2002 o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica)
para incentivar a implantação de fontes alternativas de energia. Em seu percurso após o primeiro
leilão, a energia eólica teve uma contemplação vantajosa em relação a outras fontes disponíveis,
fruto de um potencial eólico brasileiro estimado em pouco mais de 126 GW. A implantação do
PROINFA contribuiu para a diversificação da matriz energética nacional, além de ter fomentado a
geração de cerca de 150 mil empregos diretos e indiretos em todo o país, proporcionando grande
avanço industrial e internalização de tecnologia de ponta. Além disso, estima‐se que o programa
possibilita a redução de emissões de gases de efeito estufa equivalentes a aproximadamente 2,5
milhões de toneladas de CO2eq/ano (Eletrobras, 2010).
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Nesta perspectiva, vale destacar que o nordeste é a região que dispõe de um maior potencial
eólico brasileiro com destaque para o estado do Ceará, devido a sua localização geográfica e aos
ventos com velocidades favoráveis a implantação de parques eólicos (REVISTA GRANDES
CONSTRUÇÕES, 2013). Neste contexto, segundo a ABeeólica (2013) o estado do Ceará terá em
operação até 2016 um potencial eólico instalado de 1,82 GW, o que se refere a um aumento de
209% do total instalado que hoje (2013) é de 588,8 MW. Em Acaraú, localizado a 230 km de
Fortaleza estado do Ceará, a implantação de parques eólicos esta se estendendo por toda à costa
desde o distrito de Juritianha até Aranaú, com a previsão de implantação de novos
empreendimentos que estão em fase de estudos após já terem sido leiloado (Jornal Diário do
Nordeste, 2013).
Diante deste cenário de crescimento das implantações de parques eólicos, surge a
necessidade de um estudo sobre os impactos negativos causados a sociedade e ao meio
ambiente, nesta perspectiva observou‐se que os impactos que são mais perceptíveis ao meio
social são o ruído sonoro e o impacto visual no período de funcionamento, este trabalho focara
nos impactos sociais. Desta forma, conforme Barbosa e Azevedo (2013), trabalho apresentado na
AGRENER GD 2013, o ruído no entorno de um parque eólico varia consideravelmente
dependendo de vários fatores como: leiaute do parque, modelo de turbinas, o relevo do terreno,
a velocidade e a direção do vento e o ruído de fundo, destacando ainda os efeitos do ruído em
longo prazo que pode causar possíveis transtornos como falta de sono, náuseas, tonturas, dores
de cabeça, aumento de pressão arterial, agressividade dentre outros.
Neste mesmo contexto, Maia (2010) em sua dissertação, vem destacar todos estes possíveis
problemas adversos apresentando em estudo realizado em uma família a norte de Lisboa –
Portugal, nesta problemática vem expor estudos realizados por diversas instituições que
demonstram em pesquisas os problemas relativos à perturbação do sono, doenças
cardiovasculares, doenças vibroacústicas e mais diversos estudos sobro o impacto do ruído em
outros países causados pela implantação de parques eólicos próximos a residências rurais. Em
meio a esta problemática e com o crescente desenvolvimento na implantação de parques
eólicos, a qual vem se tornando uma realidade no estremo litoral oeste do estado do Ceará,
trazendo o desenvolvimento local e conseqüentemente os impactos negativos para sociedade,
surgindo à necessidade de um acompanhamento no monitoramento do ruído durante o
funcionamento do parque.
Com este sentido surgiram questionamentos que devem ser sanados dos quais se destacam:
Qual o ruído emitido nos parques eólicos implantados nas comunidades da cidade de Acaraú?
Qual a aceitação da comunidade na implantada dessa fonte renovável de energia? A população
conhece a importância do empreendimento?
Diante desse ideal é que o presente trabalho vem avaliar o ruído emitido nos parques eólicos
implantados nas comunidades de Juritianha e Aranaú, localizadas no município de Acaraú,
complementando com uma avaliação do conhecimento da comunidade sobre o aquecimento
global, a aceitação da implantação das fazendas eólicas e os benefícios que o empreendimento
proporciona a população local, respondendo assim aos questionamentos levantados. Para chegar
aos objetivos almejando obter um bom resultado ao avaliar o ruído eólico emitido pelas torres,
utilizou‐se um equipamento específico na medição dos níveis de pressão sonora denominado
decibelímetro. As medições realizadas ocorreram durante intervalos e períodos diversificados
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buscando assim sempre uma diversificação no horário buscando garantir a isonomia do trabalho;
Para avaliar o conhecimento da população, foi realizada entrevista em forma de questionário
com respostas de múltipla escolha, utilizou‐se um único critérios na escolha do público alvo que
foi morar próximo do parque eólico. Desta forma pretendeu‐se obter um estudo da intensidade
do ruído eólico em um raio delimitado de até dois quilômetros (2 km) da fonte emissora do
ruído; O impacto causado aos populares que reside nas proximidades; Levantar uma visão macro
do conhecimento da população sobre o aquecimento global, a importância da implantação do
empreendimento e os benefícios que uma fazenda eólica traz para macro região de implantação.
Materiais e Métodos
Trata‐se de uma pesquisa empírica e experimental, e os procedimentos utilizados foram:
pesquisa bibliográfica; medição do ruído eólico e questionários com perguntas fechadas. Utilizou‐
se os meios mais simples na estrutura e desenvolvimento do trabalho, na busca de medições da
intensidade sonora precisa, o equipamento utilizado na verificação da intensidade do ruído
emitido foi o decibelímetro modelo INSTRUTEMP ITDEC 4000 que utiliza a escala decibel (dB),
buscando ter o mínimo de interferência com outros ruídos. Na pesquisa com os populares,
optou‐se pela utilização de questionários específicos na busca de não influenciar o estudo e obter
a excelência nos resultados. A empresa eólica a qual foi submetida ao trabalho, teve sua
colaboração importante o qual foi enviado um questionário com perguntas relacionadas ao
relacionamento empresa/comunidade que possibilitasse à instituição a possibilidade de
demonstrar os benefícios que ela proporciona visando de modo geral minimizar os impactos
sociais e ambientais. Na figura 1 abaixo se destaca a localização dos parques eólicos ao qual foi
desenvolvido o estudo. A ampliação da área marcada no mapa do Ceará destaca a localização da
área objeto deste estudo.

Figura 1 – Localização geográfica dos parques eólicos a qual foi feito os
estudos. Fonte: Google earth com auxilio do programa QGIS 2.2
22/10/2014
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Resultados e discussões
O desenvolvimento de novas tecnologias na geração de energia de formas alternativas é
muito importante para evitar o aumento do aquecimento global proveniente principalmente dos
gases antropogênicos, mas não podemos deixar de analisar os impactos causados pela
implantação desta nova tecnologia. Desta forma a crescente implantação de parques eólicos na
região Nordeste, demanda de pesquisas de impactos socioambientais mais intensos. Com esta
proposta elaboramos este trabalho buscando verificar a intensidade de ruído emitido pelas
torres, verificando também a conhecimento dos populares da importância da implantação desta
tecnologia além dos conhecimentos e aceitação com relação ao empreendimento. O que
percebemos inicialmente é que a maioria dos entrevistados tem pouco conhecimento sobre os
problemas do aquecimento global tendo em sua grande maioria apenas ouvido falar em jornais.
Em se tratando de energias renováveis a maioria tem conhecimento, surgindo muita discursões
quanto ao ruído proveniente das torres tornando a grande desvantagem em um consenso entre
as comunidades, porém tomado como vantagem os empregos gerados. Muitos dos populares
próximos ao parque de morgado localizado no distrito de Aranaú, não são de acordo com a
implantação de novos parques, pois conforme eles a empresa esta excluindo a sociedade, não
sendo ouvidas as reivindicações da comunidade, havendo desta forma uma lacuna entre
empresa e comunidade.
Desta forma o gráfico abaixo mostra a intensidade média do ruído (verificado) emitido por
cada parque, como comparativo está escalonado na ordem a intensidade do ruído emitido pelo
trafego de veículos com um nível de 76,5 decibéis (dB) em seguida um segundo comparativo, o
horário do intervalo do IFCE campus Acaraú, onde o ruído foi de 71,95 dB, seguindo pelos
parques de Buriti 53,66 dB, Cajucoco 48,84 dB (estes dois localizado no distrito de Juritianha),
dando sequência com os parques Morgado e Lagoa da Volta com 52,35dB e 51,75
respectivamente (estes dois últimos localizado no distrito de Aranaú).

Fonte: autor

Figura 2 – Gráfico médio da intensidade sonora registrada no período de medição.
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Diante destes cenários e baseado na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), sobre
a NBR 10151 de junho de 2000 que regulamenta a avaliação do ruído em áreas habitadas,
visando o conforto da comunidade e os procedimento, os níveis de ruídos verificado ficou na
média de 51,7 decibel (dB), se comparado com a legislação da NBR 10151, este valor acaba
ficando acima da média em períodos noturno, em áreas de sítios (35 dB) e abaixo da média em
áreas industriais (60 dB). No período diurno ficou praticamente no padrão estabelecido. A
empresa responsável, mediante resultados, prontificou‐se no empenho de minimizar a emissão
do ruído em virtude da apresentação do resultado.
Critérios.
Durante o processo de medições utilizou‐se critério de distâncias que variou de trezentos a
mil e setecentos metros, que coincidiu com distâncias de residências próximas aos parques
eólicos. Um fator que influência a medição e que não pode ser verificada foi a velocidade do
vento durante o processo de leitura dos dados, onde a velocidade de vento é proporcional a
intensidade do ruído emitido, desta forma se a velocidade do vento aumentar o ruído também
aumentara e é inversamente proporcional a distância, diminuindo a intensidade sonora a medida
que se distancia do emissor.
Na figura 3 pode ser observada a distância em que foram realizadas as medições e verificar a
intensidade sonora a qual o equipamento captou nos parques Cajucoco, Coqueiros e Buriti,
localizado no distrito de Juritianha.

Figura 3 – Imagens que possibilita uma visão aproximada da distância das medições e do equipamento utilizado
na verificação do ruído eólico.
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Aplicação dos Questionários.
Observaram‐se durante o processo de pesquisa que maioria dos 175 entrevistados era
pessoas com pouco estudo, tinham dificuldade em responder as perguntas demonstrando
insegurança e dúvidas em certas questões, quando se tratava de pessoas com um grau de
instrução maior, havia certo questionamento a qual fugia ao escopo deste trabalho, mas que foi
levado em consideração para outras questões. Contudo foram coerentes com sua realidade
como mostra na tabela 1. No distrito de Aranaú, o total de 75 entrevistados (os outros 100 são de
Juritianha) percebeu‐se certa indignação dos populares com o empreendimento, o que pode ter
sido o diferencial entre a discrepância entre as duas avaliações como pode ser visto na tabela
abaixo:
Tabela1 – Respostas dos moradores das proximidades do parque eólico
Localidade

Juritianha

Aranaú

Perguntas

Respostas (%)
Não
Sim Não sabe

Respostas (%)
Não
Sim Não sabe

1 Você já ouviu falar em energias renováveis?

50

50

2 Você tem conhecimento do aquecimento global?

50

50

3

70

20

50

50

60

30

80

20

80

10

10

77,3 22,7

40

50

10

22,7 66,7

10,7

50

50

12 77,3

10,7

60

40

22,7 66,7

10,7

Você é a favor da implantação de parques eólicos?
Em sua opinião os parques eólicos trazem prejuízos à
4 comunidade?
Em sua opinião é vantajoso um parque eólico em sua
5 comunidade?
Você acha que a implantação do parque eólico traz algum
6 beneficio a comunidade?
7 Em sua opinião existe barulho vindo das torres?
Em sua opinião as torres pode lhe causar algum problema
8 de saúde?
Você acha adequado o local escolhido para a implantação
9 dos parques em sua localidade?
Você acha que a instalação do parque eólico trouxe
10 melhoras para a vida financeira da comunidade?
Fonte: Autor
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56

66,7 33,3
10

22,7 66,7

10,7

89,3 11,7
10

33,3 66,7
44

56
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Conclusão
Apesar de ainda haver problemas na instalação e pós‐instalação de parques eólicos com a
população que reside nas proximidades, torna‐se necessário à implantação de novos
empreendimentos que vise à busca de sanar o crescente consumo energético de forma “limpa” e
renovável, buscando minimizar a emissão dos gases antropogênicos causadores do aumento do
efeito estufa. No entanto, não devem ser negligenciados os problemas enfrentados na emissão
do ruído das fazendas eólicas, tornando necessário políticas de fiscalização no controle da
intensidade sonora emitida, além de incentivos a pesquisas que busque uma melhor solução na
implantação desta tecnologia tornando propicio e atraente a implantação de novas centrais
eólicas com o mínimo de impacto social.
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RESUMO
Atualmente é enorme o interesse científico e
tecnológico em moléculas magnéticas. Pesquisas
recentes indicam que estas estruturas são adequadas
para serem utilizadas na confecção de dispositivos de
informação quântica e spintrônica. Como a spintrônica é
baseada no spin dos elétrons, e estes são os principais
responsáveis pelo magnetismo dos materiais, é possível
utilizar o magnetismo de moléculas magnéticas simples
como o bit de informação. Dessa forma, o bit pode ser
armazenado em um sistema de escala atômica e, por
exemplo,
dispositivos
miniaturizados
de
armazenamento de dados podem ser desenvolvidos. No

entanto, nestes dispositivos as moléculas magnéticas
devem ser colocadas próximas umas das outras e as
interações entre elas podem alterar seus estados
magnéticos provocando a perda da informação.
Calculando a energia livre de Landau de um modelo de
Ising de spin ½ nós investigamos o efeito no estado
magnético de uma molécula decorrente da interação
com outras moléculas. Nossos resultados indicam que a
interação entre moléculas separadas por uma distância
da ordem de duas vezes a distância entre átomos de
uma mesma molécula é suficiente para provocar a perda
da informação.

PALAVRAS‐CHAVE: spintrônica, moléculas magnéticas, modelo de Ising, energia de Landau.

STUDY APPLIED TO THE SPINTRONIC ABOUT MAGNETIC INTERACTION AMONG MOLECULES
ABSTRACT
Currently the scientific and technological interest in
magnetic molecules is enormous. Recent research
indicates that these structures are suitable for use in the
manufacture of technological devices of quantum
information and spintronic. How spintronics is based on
the spin of the electrons, and these are the main
responsible for the magnetism of the materials, one can
use the magnetism of single magnetic molecules as
information bit. Thus, the bit can be stored in an atomic
scale system and, for example, data storage devices
miniaturized can be developed. However, the magnetic

molecules in these devices should be placed near each
other and the interactions between them can change
their magnetic states and so cause the loss of
information. By calculating the free energy of Landau of
a spin‐½ Ising model, we investigated the effect on the
magnetic state of a molecule due to the interaction with
other molecules. Our results indicate that the
interaction between molecules away by a distance of
about twice the distance between atoms in the same
molecule is sufficient to cause the loss of information.

KEY‐WORDS: spintronic, magnetic molecules, Ising model, Landau energy.
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ESTUDO APLICADO À SPINTRÔNICA SOBRE A INTERAÇÃO MAGNÉTICA ENTRE MOLÉCULAS
1. INTRODUÇÃO:
Um dos campos mais ativos da física teórica é o estudo de fenômenos cooperativos em
sistemas de partículas interagentes, tais como magnetismo e supercondutividade. Magnetismo é
um fenômeno tão complexo e de tipos tão variados que continua desafiando os cientistas,
embora a magnetita (mineral que possui a propriedade de atrair o ferro) tenha gerado reflexões
já na Grécia antiga (existem escritos sobre o assunto que datam de 800 a.C.).1
Em 1911 Niels Bohr descobriu um importante teorema que atestava a impossibilidade da
Física Clássica explicar as propriedades magnéticas dos materiais (oito anos depois esse teorema
foi redescoberto por H. J. van Leeuwen). Esse teorema, conhecido como teorema de Bohr‐van
Leeuwen, assegura que um sistema clássico de partículas não relativísticas em equilíbrio térmico
a qualquer temperatura, e submetido a qualquer campo elétrico ou magnético, possui
magnetização resultante nula.1,2 Foi apenas com o advento da Física Quântica que a teoria
moderna do magnetismo começou a tomar forma, principalmente com a introdução por Pauli
das matrizes de spin e com a descoberta por Dirac (em 1929) de que, por conta da propriedade
simétrica ou anti‐simétrica da função de onda quando realizado uma permutação espacial entre
duas partículas, a energia coulombiana de interação entre dois elétrons, que deve ser invariante
em relação a essa permutação, pode ser simulada através de uma interação entre os spins dos
̂
ˆ ˆ
elétrons do tipo  JS1  S 2 , em que S i é o operador vetor de spin da partícula i (i = 1, 2) e J é a
chamada energia de troca (exchange).1‐3 Como o spin das partículas podem ser entendidos como
momentos magnéticos intrínsecos, uma interação entre spins é capaz de explicar o magnetismo:
para J  0 a energia do sistema será menor se os dois spins estiverem paralelos (ordenamento
magnético tipo ferromagnético), e para J  0 a energia do sistema será menor se os dois spins
estiverem anti‐paralelos (ordenamento magnético tipo antiferromagnético).
No entanto, em temperatura finita, o problema do magnetismo em um sistema de muitas
partículas torna‐se muito mais complexo, de modo que, para muitos materiais, mesmo os
modelos teóricos mais simples permanecem sem solução exata. O problema é difícil de resolver
porque o magnetismo é um fenômeno intrinsecamente não perturbativo; apenas os efeitos
quânticos de muitas partículas ou apenas a interação de Coulomb não favorecem qualquer
ordenamento magnético (existem outros ordenamentos além do ferromagnético e do
antiferromagnético).4
Atualmente é enorme o interesse científico e tecnológico por moléculas magnéticas. A
razão principal disso são os recentes desenvolvimentos ocorridos na spintrônica e na informação
quântica. A informação quântica é o estudo que envolve o armazenamento, processamento e
troca de informações entre sistemas de acordo com as leis da física quântica (em geral o
interesse está nos estados emaranhados do sistema). As aplicações incluem: comunicação
quântica, criptografia quântica e computação quântica.5 A spintrônica, ou eletrônica de spin,
estuda o controle e manipulação dos graus de liberdade de spin em um sistema do estado sólido,
e é baseada no fato de que os elétrons de uma corrente elétrica são portadores, além de carga
elétrica (base do bit na eletrônica convencional), também de spin up ou spin down, e esses
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estados de spin podem ser usados para codificar informação (embora o spin seja uma
propriedade quântica, a informação na spintrônica ainda é tratada de maneira clássica).6,7
Como a spintrônica é baseada em spins, e estes são os principais responsáveis pelo
magnetismo dos materiais, é possível utilizar o magnetismo de moléculas magnéticas simples
como o bit de informação. Assim, o bit pode ser armazenado em um sistema de escala atômica.
Muito recentemente foi reportado por Loth et al. que apenas 12 átomos de Fe (com
acoplamento antiferromagnético) depositados sobre uma superfície de Cu2N é capaz de
armazenar a informação de um bit em temperaturas de até aproximadamente 5 K.8 Este
resultado representa um recorde – o menor bit da história (até o momento). A informação está
codificada nos dois estados de Néel (estados antiferromagnéticos); cada estado é associado a um
valor do bit (0 ou 1).
Também é possível utilizar uma molécula ferromagnética e associar o valor do bit a um
dos dois estados ferromagnéticos saturados. Contudo, em um dispositivo miniaturizado de
armazenamento de dados (com capacidade de muitos bytes) estas moléculas devem ser
colocadas próximas umas das outras e os dipolos magnéticos delas podem interagir e provocar
mudanças no estado magnético, consequentemente, a informação seria perdida.9 Com moléculas
antiferromagnéticas este problema não existe (ordenamento antiferromagnético possui
magnetização resultante nula), entretanto, em dimensões atômicas, interações de troca podem
causar acoplamentos entre bits vizinhos.10 Loth et al. acreditam que este problema é resolvido
depositando as moléculas de Fe (sobre a superfície de Cu2N) obedecendo uma simetria
triangular, que provoca a frustração geométrica antiferromagnética entre os átomos de Fe de
moléculas vizinhas.8 Embora este método tenha apresentado bons resultados, é necessário
estudos para entender detalhadamente o efeito da interação entre moléculas magnéticas no
ordenamento magnético dos átomos de uma molécula. Esse entendimento é fundamental para o
desenvolvimento de diversos dispositivos tecnológicos e este trabalho tem o objetivo de
contribuir nesse sentido.
2. MATERIAIS E MÉTODOS:
Consideramos que o bit é codificado por uma molécula composta por quatro átomos
magnéticos, com interação antiferromagnética, formando um quadrado. Assim, o bit 0 e 1 são
associados aos dois estados de Néel, representados por    , , ,  e    , , ,  (os
vetores de estado  seguem a convenção   S iz , S 2z , S 3z , S 4z , em que S iz  (1),  (1) é a
componente Z do spin do i‐ésimo átomo).
Na confecção de um dispositivo nanométrico de armazenamento de dados, as
moléculas/bits devem ser colocadas próximas umas das outras sem que o estado magnético de
cada molécula seja alterado. Para analisar o efeito da interação magnética entre as moléculas,
investigamos o comportamento magnético de uma molécula/bit isolada, e na presença de outras
moléculas seguindo uma geometria quadrada e triangular (ver figura 1). Contudo, como cada
molécula interage apenas com 4 outras moléculas (considerando uma disposição bidimensional),
mais especificamente com apenas 2 átomos de cada molécula primeira vizinha (considerando
interações apenas entre átomos primeiros vizinhos), o sistema estudado é o formado por uma
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molécula e os átomos de outras moléculas com quem ela interage (ver figura 2).

Figura 1 – Dispositivo de armazenamento de dados com geometria quadrada (a) e triangular (b).
Cada círculo indica um átomo magnético, as linhas contínuas indicam as interações de troca
entre os átomos de uma molécula magnética (J), e as linhas tracejadas indicam as interações de
troca entre átomos de moléculas diferentes (J’). Consideramos apenas interações entre átomos
primeiros vizinhos.

Figura 2 – Sistemas estudados. Molécula/bit (átomos 1, 2, 3 e 4) interagindo com átomos de
outras moléculas formando uma estrutura quadrada (a) e uma triangular (b).
O hamiltoniano utilizado para descrever os sistemas mostrados na figura 2 é do tipo Ising
de spin ½, dado por:

H   J  S kz,i S kz, j  J  S kz,i S kz, j ,
k

i, j

equação (1)

k ,k  i , j
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em que S kz,i é a componente Z do operador spin para o spin do i‐ésimo átomo da k‐ésima
molécula, J é a energia de troca entre spins primeiros vizinhos de uma mesma molécula, e J  é
a energia de troca entre spins primeiros vizinhos de moléculas diferentes.1,3,11‐13 Como a energia
de troca surge da repulsão coulombiana entre os elétrons (com o princípio de exclusão de Pauli)
tem‐se que J  1 / d e J '  1 / d  , em que d é a distância entre átomos primeiros vizinhos de
uma mesma molécula e d’ é a distância entre átomos primeiros vizinhos pertencentes a
moléculas diferentes. Assim, analisamos uma molécula isolada fazendo J '  0 ( d    ), e o
efeito da interação entre as moléculas foi analisado fazendo J '  0,5 J , isto é, consideramos
d   2d . Adotamos J / | J | 1 .
Para analisar a estabilidade do estado de Néel de uma molécula que interage com outras,
como nos dispositivos ilustrados na figura 1, nós fixamos os spins das quatro moléculas primeiras
vizinhas em um ordenamento antiferromagnético (para o armazenamento da informação é
necessário que as moléculas permaneçam em um dos dois estados de Néel) e permitimos a
flutuação dos spins da molécula central para verificar se o estado de menor energia livre dessa
molécula (com J '  0,5 J ) é o mesmo de quando ela não interage com outras moléculas (com
J '  0 ). Realizamos esse estudo para cada uma das 16 possibilidades de arranjo magnético das 4
moléculas primeiras vizinhas (duas possibilidades por molécula).
Um sistema físico em equilíbrio térmico a uma temperatura T encontra‐se no estado de
menor energia livre, logo, calculando a energia livre de Landau EL do sistema (figura 2) em função
da magnetização de sub‐rede (parâmetro de ordem do antiferromagnetismo) é possível
determinar o ordenamento magnético que a molécula apresenta na temperatura T. A energia
livre de Landau por átomo do sistema foi calculada usando:

EL (M S )  

1
lnZ ( M S ) ,
12

equação (2)

com
Z ( M S )   e   Ei ( M S ) ,

equação (3)

i

MS 

1 4
 (1) i Siz ,
4 i 1

equação (4)

em que Ei ( M S ) é a energia do i‐ésimo estado do sistema com magnetização de sub‐rede M S ,

  1 / k BT , e k B é a constante de Boltzmann. De acordo com a equação (4), M S é igual a ± 1
para os estados de Néel, isto é,

M S  1     , , , 

.

M
1

,
,
,








 S
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Para obter as energias do sistema a partir da equação (1) e as grandezas termodinâmicas
magnéticas a partir das equações (2)‐(4), foi escrito um algoritmo em linguagem Fortran.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na figura 3 são apresentados os gráficos de EL versus MS para seis arranjos dos spins das
moléculas primeiras vizinhas de uma molécula central, em T = 0,03 |J|/kB. Os outros dez arranjos,
por conta da simetria do sistema (figura 2), apresentam curvas de EL versus MS iguais a uma das
mostradas na figura 3.
Para os arranjos analisados nas figuras 3a e 3d (e seus equivalentes simétricos) a energia
de Landau é simétrica e com mínimos absolutos em MS = ±1. Esse fato revela que a molécula
central pode estar em qualquer um dos dois estados de Néel, ou seja, os estados que codificam o
bit são estáveis e igualmente prováveis. Contudo, para os demais arranjos a simetria da energia
de Landau é quebrada quando J’ = ‐0,5 |J|. Isso significa que um dos estados de Néel de uma
molécula central é favorecido por conta do arranjo dos spins das moléculas vizinhas. Esse
comportamento ocorre tanto para a estrutura quadrada quanto para a triangular, mas a
assimetria é maior para a estrutura quadrada, o que mostra que a geometria triangular é mais
adequada do que a quadrada para a confecção de dispositivo de armazenamento de dados
(figura 1).
A existência da assimetria na curva da energia livre de Landau indica que há possibilidade
da informação armazenada na molécula (codificada no estado magnético) ser perdida.
Consideremos como exemplo o arranjo analisado na figura 3b. Adotando que o bit 0 é
representado pelo estado de Néel   e o bit 1 é representado pelo estado de Néel   ,
então, caso se deseje armazenar o bit 1 (MS = +1) em uma molécula central, a figura 3b revela
que se houver armazenado à direita desta um bit 0, acima um bit 0, à esquerda um bit 1, e abaixo
um bit 0, a informação armazenada na molécula central provavelmente será alterada de 1 para 0,
pois o estado da molécula central com MS = +1 torna‐se metaestável (deixa de ser mínimo
absoluto e passa a ser mínimo local) devido à interação com as moléculas da vizinhança.
A origem da assimetria na curva de EL versus MS, que ocorre para alguns arranjos, se deve
a estrutura formada pelos átomos 8‐1‐9, 10‐2‐11, 5‐3‐12, e 6‐4‐7 indicados na figura 2. Cada um
desses conjuntos de três átomos, se observados separadamente do restante do sistema, forma
uma estrutura essencialmente linear com o átomo da molécula central localizado no meio dessa
cadeia aberta. Logo, se, por exemplo, o spin dos átomos das extremidades for  , a única
possibilidade para ocorrer uma configuração antiferromagnética é o spin do átomo central ser 
(se o spin for  ocorrerá uma configuração ferromagnética, que é energeticamente desfavorável
devido J e J’ serem negativos). Por conta disso, se, por exemplo, os átomos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12 tiverem, respectivamente, os spins  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  (arranjo analisado na figura 3b),
os átomos 3 e 4 da molécula central tenderão a ter spins  e  , respectivamente. O
favorecimento de uma orientação específica dos spins dos átomos 3 e 4 faz com que a menor
energia do sistema ocorra com a molécula central no estado   (MS = ‐1), pois o
antiparalelismo dos spins dos átomos 3 e 4 é energeticamente favorável por eles serem primeiros
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Figura 3 – Energia livre de Landau E L em função da magnetização de sub‐rede M S de uma
molécula, para diversos arranjos magnéticos das moléculas da vizinhança, com T  0,03 | J | / k B
e J / | J | 1 . O estado do arranjo segue a convenção  arranjo  S 5z , S 6z , S 7z , S 8z , S 9z , S10z , S11z , S12z .
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vizinhos, e os spins dos átomos 8 e 9 sendo antiparalelos não favorecem nenhuma direção do
spin do átomo 1, o mesmo ocorrendo para a estrutura 10‐2‐11.
Com base na discussão anterior percebe‐se que a assimetria em EL pode ocorrer para
qualquer valor diferente de zero de J’, pois as cadeias dos átomos 8‐1‐9, 10‐2‐11, 5‐3‐12, e 6‐4‐7
continuarão existindo; contudo, para valores suficientemente pequenos de |J’| a assimetria pode
não ser relevante para a aplicação tecnológica. Nota‐se também que mesmo para apenas uma
cadeia de moléculas (uma linha de bits) haverá a possibilidade da informação armazenada em
uma molécula ser alterada. Ou seja, mesmo eliminando os átomos 7, 8, 11 e 12 indicados na
figura 2, existem arranjos dos spins dos átomos 5, 6, 9 e 10 que favorecem um dos estados de
Néel da molécula central (átomos 1, 2, 3 e 4). Por exemplo, se os átomos 5, 6, 9 e 10 tiverem,
respectivamente, os spins  ,  ,  e  , o sistema terá menor energia quando a molécula
central estiver no estado   , pois só assim as cadeias 7‐1‐4‐6 e 8‐2‐3‐5 terão ordenamento
antiferromagnético.
A causa da assimetria da energia livre de Landau é a mesma tanto na estrutura quadrada
(figuras 1a e 2a) quanto na triangular (figuras 1b e 2b). O efeito da frustração antiferromagnética
na estrutura triangular é minimizar a assimetria, isto é, a diferença de energia entre os estados
de Néel é menor na estrutura triangular do que na quadrada. Isso ocorre porque mesmo que um
dos estados de Néel favoreça o ordenamento antiferromagnético, os triângulos presentes na
estrutura não permitem um ordenamento completo (como é possível ocorrer na estrutura
quadrada).
4.CONCLUSÃO
A codificação do bit em estados magnéticos de moléculas e o uso dessas moléculas para
confeccionar dispositivos para a spintrônica têm despertado bastante interesse científico e
tecnológico.
Neste trabalho nós analisamos o efeito da interação magnética entre moléculas que
compõem um dispositivo bidimensional de armazenamento de dados, em que as moléculas
estão dispostas de tal forma que a distância entre átomos primeiros vizinhos pertencentes a
moléculas diferentes é cerca de duas vezes da distância entre átomos primeiros vizinhos de uma
mesma molécula. Utilizamos um modelo de Ising de spin ½ com parâmetros antiferromagnéticos
e calculamos de maneira exata a energia livre de Landau em função da magnetização de sub‐
rede.
Nossos resultados revelaram que, para alguns arranjos dos spins das moléculas da
vizinhança de uma molécula central qualquer, a curva da energia livre de Landau perde a
simetria, isto é, os dois estados de Néel da molécula central passam a ser não degenerados. Isso
significa que a informação armazenada em uma molécula pode ser alterada por conta da
interação com as outras. Uma explicação para a quebra de simetria da energia de Landau foi
apresentada.
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RESUMO
Pretendemos mostrar, neste trabalho, como
está sendo feita a utilização dos laboratórios de
Matemática e Física das escolas de Ensino Médio
jurisdicionadas à Unidade Regional de Educação de São
João dos Patos Maranhão (URE‐SJP). Os laboratórios são
vistos por muitos pesquisadores como uma fonte de
extrema necessidade dentro do processo ensino‐
aprendizagem, pois se torna comum na área de Ciências
exatas muitos dos alunos não conseguirem fazer uma
associação entre o que os professores expõem nas salas
de aula (teoria) e o cotidiano deles, desta forma os

discentes acabam por não sentirem motivação em
estudar estas disciplinas, com isso, vemos a necessidade
do uso de ferramentas pelos educadores para tentar
sanar parte dos problemas de abstração. Algumas
escolas desta regional citada, até possuem laboratórios,
mas por causas que foram estudadas através de uma
pesquisa de campo com a aplicação de questionários
aos professores, concluímos que grande parte deles não
fazem uso deste recurso metodológico, levando‐nos a
identificar diversas causas para a não utilização.
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ABSTRACT
We intend to show in this paper how the use of
mathematics and physics laboratories of secondary
schools under the jurisdiction of (URE‐SJP) Regional
Education Unit Maranhão São João dos Patos is being
made. The laboratories are seen by many researchers as
a source of extreme need within the teaching‐learning
process it becomes common in the area of exact
sciences many of the students can not make an
association between what teachers expose the

classroom (theory) and their everyday, this way the
students end up not feeling motivated to study these
disciplines, thus, we see the need of tool use by
educators to try to remedy some of the problems of
abstraction. Some schools of this regional cited above,
to have laboratories, but for reasons that were studied
by a field survey with questionnaires to teachers, we
note that most of them do not use this methodological
approach.
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DIAGNÓSTICO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE MATEMÁTICA E FÍSICA
NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO MARANHÃO
NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

1 INTRODUÇÃO
Através dos dados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), alguns indicadores de
qualidade do ensino no Brasil podem ser identificados. Em 2011 foram revelados dados
alarmantes envolvendo o Maranhão, sendo o estado que se encontrava as cinco escolas com
menores médias do país e destas, três são jurisdicionadas à Unidade Regional de São João dos
Patos, ficando nesta mesma regional a escola Centro de Ensino Aquiles Lisboa no município de
São Domingos do Azeitão, a última colocada.
Além desses dados, o ENEM de 2011 também obteve uma das piores notas em Ciências
da Natureza comparados aos anos anteriores, chegando a cair 37 pontos em relação ao ano de
2009 e quase 20 em relação ao ano anterior (2010).
Mas, nem precisava citarmos tais dados para sabermos que o estado do Maranhão é
precário na educação, e que os alunos possuem dificuldades nas disciplinas da área das exatas no
Brasil.
As disciplinas de Física e Matemática precisam de uma atenção especial no seu processo
ensino‐aprendizado, pois se para os professores estas matérias possuem um grau elevado de
complexidade em sua abordagem didático‐metodológico, para os alunos se torna ainda mais
complexo, pelos tantos números, formulas e cálculos que estão inseridos sem contextualização.
Dentro do ambiente escolar do CE Aquiles Lisboa, escola que se destacou pela nota do
ENEM de 2011, existem laboratórios de Matemática, Física e Biologia, e estes, se utilizados de
maneira adequada do ponto de vista metodológico, podem tornar a teoria ou mesmo os cálculos
muito mais compreensíveis além de contextualizados proporcionando aos alunos um ambiente
em que os mesmos deixem de ser meros ouvintes e passem a participar de forma mais ativa do
conhecimento através de experiências laboratoriais, podendo questionar e fazer suas próprias
conclusões.
Portanto, com objetivo de analisar de perto a potencialização da utilização dos
laboratórios de Física e Matemática, para a melhoria do ensino nestas áreas e
consequentemente a melhoria dos indicadores educacionais no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) é que nos propomos desenvolver este trabalho.
O laboratório didático deverá servir como um recurso pedagógico a ser
utilizado pelo professor para melhorar a aprendizagem do aluno. Por trabalhar
com uma metodologia diferente, utilizando materiais concretos, seu papel como
facilitador da aprendizagem pode ajudar no entendimento de conceitos mais
abstratos [...] (NEYLA LIMA CARNEIRO 2007, P. 43).

O presente trabalho tem como objetivo:
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‐
Identificar se as escolas possuem laboratórios;
‐
Diagnosticar o uso dos laboratórios de Física e de Matemática das escolas do
Ensino Médio;
‐
Identificar fatores que impossibilitam os professores de usarem os laboratórios.
Esse trabalho será dividido em quatro tópicos tendo como primeiro uma abordagem do
ensino de Matemática e Física no Brasil, fazendo uma breve exposição de problemas que podem
contribuir de maneira positiva e/ou negativa para o ensino e o que pode ser feito atualmente
para contribuir como melhoria. O segundo tópico trata da necessidade dos laboratórios de
Matemática e Física no ensino médio como recurso didático e dos cuidados que os professores
devem tomar antes e durante suas aulas em laboratórios.
Os dois últimos tópicos descrevem a metodologia a qual foi realizada através de
pesquisa de campo, bem como seus resultados e discussão, o qual será exposto em forma de
gráficos.
2 FÍSICA E MATEMÁTICA
Existe entre a Física e a Matemática uma forte ligação, na qual a primeira não subsiste
sem a segunda, os cálculos que estão inseridos nas diversas fórmulas de Física precisam sem
dúvida de todo um formalismo matemático para serem resolvidos.
[...] no ensino da Física, a matemática é muitas vezes considerada
como grande responsável pelo fracasso escolar. É comum professores alegarem
que seus alunos não entendem Física devido à fragilidade de seus
conhecimentos matemáticos. Para muitos uma boa base matemática nos anos
que antecedem o ensino da Física é garantia de sucesso no aprendizado.
(PIETROCOLA 2010, p.79 e 80)

Olhando como essas duas disciplinas são tratadas dentro das salas de aulas, percebe‐se
que nem sempre existe uma preocupação didática metodológica dos professores em mostrar
para os alunos como a Física e a Matemática estão interligadas. E, quando essas matérias são
tratadas de forma independente, grandes problemas podem ser enfrentados, mesmo ainda no
ensino fundamental, uma vez que além dos alunos não conseguirem perceber essa conexão,
muitos chegam ao 9º ano sem os conhecimentos matemáticos necessários para o estudo da
Física. Podendo, desta forma, os problemas se propagarem por toda a vida escolar dos discentes.
2.1 ENSINO‐APRENDIZAGEM DE FÍSICA E MATEMÁTICA NO BRASIL
As diversas alterações nas condições políticas, econômicas, sociais e culturais do Brasil
continuam a refletir nos aspectos gerais da educação. Segundo os dados de 2012 do Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) que julga três áreas de conhecimento‐Leitura,
Matemática e Ciências‐ o nosso país ocupa a posição 58° entre os 65 países comparados. E
conforme os dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
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divulgado em novembro de 2013, com enfoque em matemática, o Brasil ainda está abaixo da
média.
Frente aos dados citados, percebemos o quão frágil encontra‐se a educação brasileira, e
mais, tendo uma enorme defasagem o ensino de Matemática com certeza não será preciso obter
muitas informações para concluir que o ensino de Física, também, encontra‐se com déficit de
aprendizagem, assim como outras ciências exatas, visto que a “essência” de todas é a
Matemática.
Matemática e Física, ao percorremos o passado percebemos que nem sempre essas
duas disciplinas foram devidamente repassadas, em suma, eram dados pelos professores apenas
cálculos sem contextualização para os discentes, numa visão tradicionalista, motivo pelo qual se
criou uma imagem de pavor às respectivas matérias que até hoje ainda não foi superado.
Atualmente há um grande avanço nas escolhas metodológicas para estas disciplinas, não
sendo mais conveniente, o tradicionalismo, empregado frequentemente. Essas mudanças vêm
ocorrendo principalmente pelo grande número de pesquisadores que desenvolvem trabalhos nas
áreas de estudo em questão, investigando como são os modelos curriculares, indicando as
possíveis falhas e propondo soluções, de modo a chegar a um projeto pedagógico que possa
melhorar o ensino nas escolas do nosso país.
A exemplo de tentar aprimorar o ensino‐aprendizado das matérias discorridas, o
Ministério da Educação publicou no mês de setembro de 2013 o programa “Quero ser Cientista,
quero ser Professor” que irá ofertar 30 mil bolsas nas áreas de Matemática, Física, Química e
Biologia para alunos que fazem o ensino médio ou a última série do ensino fundamental.
“Com estes programas os estudantes irão passar a se esforçar mais nestas
disciplinas, tendo prioridades para receber a bolsa os alunos premiados em
olimpíadas estudantis ou que participam do Programa Ensino Médio Inovador.
Estas bolsas que irão ser disponibilizadas, serão realizadas pelos alunos nos
contra turnos com atividades como: monitoria, trabalhos de iniciação cientifica e
visita a laboratórios. O principal foco do governo com este projeto é tentar
aumentar o número de professores nas áreas citadas acima”, afirmou Aloizio
Mercadante.

As atividades que serão desenvolvidas com auxílio destas bolsas proporcionarão aos
alunos desenvolverem habilidades e um prazer por estas disciplinas facilitando o ensino
principalmente de Física/Matemática, por estas serem de difícil entendimento quando os alunos
não tem uma aproximação com as mesmas.
2.2 A IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO DE FÍSICA E MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO
Ao depararmos com laboratórios no ensino médio, das disciplinas Matemática e Física, muitos
professores assim como alunos acreditam que o mesmo não tenha tanta importância para o aprendizado,
ficando à deriva de apenas mais um método para “enrolar” aulas.
No entanto, o laboratório é uma forma de ensino que mais se aproxima da realidade dos
discentes, pois é com o seu uso que o professor poderá mostrar ou até mesmo provar o que é exposto
através de teorias em sala de aula, podendo instigar o aluno a tirar dúvidas e criar dentro do ambiente
laboratorial um espírito competitivo entre os alunos, por meio de situações‐problema que são vivenciadas
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durante suas vidas e estão inseridas nas disciplinas em questão, podendo ter suas respostas e suas
curiosidades respondidas e concretizadas de forma prazerosa. Assim, ao contrário do que muitos pensam
o laboratório é de extrema importância no processo ensino‐aprendizado durante o ensino médio, uma vez
que, neste momento a maioria dos discentes não possui ainda um pensamento crítico formado tendendo
a acentuar dificuldades pela forma de ensino dissociado do seu cotidiano.
Ao discorrer do valor dos laboratórios dentro do ensino da Física e da Matemática devemos
deixar bem claro, que nem só de experimentos vive a ciência e os estudos. A prática deverá formar um elo
entre o abstrato‐parte teórica dos estudos e o concreto da realidade. Como a prática laboratorial forma
esta ligação, torna‐se necessário que antes das aulas em laboratórios seja abordado à teoria. Segundo
(Vital. Apud Ricardo (2010, p.38) é necessário [...] que seja explicado para o aluno o conteúdo a ser
estudado e para que ser estudado, de forma a prepara‐lo para reconhecer o elo existente entre a sala de
aula e as relevâncias sociais que viram com aquisição do novo conhecimento.
E mais importante que ser feita uma breve exposição do assunto antes de se dirigir à sala de
experimento é tentar criar um diálogo com os alunos, para identificar o que eles fazem fora da escola que
esteja diretamente ligado aos conteúdos de Matemática e Física, e desta forma trabalhar com exemplos
que aproximem o cotidiano com o conteúdo a ser ministrado, para prender a sua atenção, além de
mostrar que essas disciplinas estão além das quatro paredes da sala de aula.
É importante salientar ainda que se deve ter muito cuidado no uso dos laboratórios de modo
que professor e aluno saiba aonde se quer chegar escolhendo uma linguagem simples e que seja
adequada para grupos de alunos distintos, de forma a não tornar aulas dentro dos laboratórios apenas
meras demonstrações, pois se isso ocorrer não corresponderá a proposta deste material didático.
Países com bom desempenho no PISA apontam a associação da teoria com a prática como fator
importante para a qualidade da aprendizagem, tornando esta, uma discussão cada vez mais próxima de
muitas pautas sobre o ensino, como é o caso de discussões políticas na própria Câmara de Deputados,
demonstrando conhecimento das dificuldades encontradas pelos alunos na disciplina de Matemática
quando abordada apenas de forma teórica, o deputado federal Stepan Nercessian (PPS‐RJ) pretende
através do Projeto de Lei 5218/13, inserir novo artigo no texto da lei diretrizes e bases da educação
nacional (LDB), Art. 27‐A, tendo em vista que a Lei 9394/96 não dispõe de nenhuma obrigatoriedade de
utilização destes laboratórios para nenhuma aula específica, trazendo a seguinte proposta de redação:
“Cada escola pública de ensino fundamental e médio obrigatoriamente manterá ou promoverá o acesso
dos seus alunos a laboratórios de suporte ao ensino, especialmente em Ciências, Matemática e
Informática.” Segundo o autor, “vários especialistas em educação questionam o ensino da Matemática
apenas por métodos dedutivos adotado no Brasil há mais de cem anos acreditando que as baixas notas
em vestibulares, concursos e provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sejam reflexos de
um ensino somente teórico da Matemática.
3 METODOLOGIA
O projeto no qual disponibilizou a existência deste artigo foi aprovado pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão no edital de n°59 no mês de Julho de 2013 com a duração de
um ano.
As primeiras atividades da pesquisa foram realizadas a partir do mês de Agosto de 2013 a
Outubro de 2013, tendo como enfoque a leitura de livros e textos para revisão de literatura.
No segundo momento foi a identificação da quantidade de escolas da Rede Estadual de
Educação da Unidade Regional de Educação de São João dos Patos (URE‐SJP). A pesquisa de campo
constituiu na aplicação de questionários durante os meses de Novembro à Janeiro de 2013.
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A técnica utilizada foi quantitativo‐descritiva, com a elaboração de questionário contendo dez
perguntas, a serem aplicados junto aos professores das áreas de Matemática e Física com o objetivo de
identificar a porcentagem de docentes que possuem laboratórios disponíveis em suas escolas, além
registrar a frequência do uso e diagnosticar o que leva a professores terem laboratórios e não fazerem
uso.
De início está pesquisa foi realizada presencialmente entre pesquisador e professores. Porém,
posteriormente pela distância das escolas envolvidas, uma vez que são 16 municípios com 23 escolas do
ensino médio da rede estadual, e por se ter grande dificuldade de encontrar todos os professores nas
escolas em um mesmo dia optou‐se por disponibilizar o acesso via internet dos questionários, ficando
acessível aos professores durante dois meses aproximadamente.
4 RESULTADO E DISCUSÕES
O questionário elaborado com dez perguntas foi respondido por 37 docentes que ministram
aulas de Física e Matemática na URE‐SJP. De início, foram tabulados perguntas essenciais para
diagnosticar o objetivo do projeto, a seguir relatadas.
A priori, procurou‐se identificar se os professores que ministram as disciplinas de Física e
Matemática na URE‐SJP, são formados nas suas respectivas áreas de docência. Dos resultados obtidos,
pode‐se perceber (Gráfico 1), que 18,9% dos professores são formados em outras disciplinas, 70,27% em
Matemática sendo que destes 80,76% atuam em sua área e apenas 16,21 % dos que ministram física
possuem formação específica.

Gráfico 1 – Formação dos docentes que ministram aula de Física e/ou Matemática na URE‐SJP

Sabendo das dificuldades existentes no processo ensino aprendizado nas disciplinas de Física e
Matemática, existe uma possibilidade por aceitar professores formados em outras áreas de ensino
ministrando essas matérias. Dos 18,9% obtido, observou‐se professor com graduação em Licenciatura em
Letras, ministrando aulas de Física a mais de cinco anos, e até mesmo docente ministrando aula de Língua
Portuguesa sendo formado em Licenciatura em Física. Daí pode‐se deduzir que além da deficiência de
docentes nas respectivas disciplinas, existe uma falta de planejamento na distribuição geográfica destes, o
que poderá causar um comprometimento da qualidade do ensino de forma direta.
Em seguida, o foco foi identificar se as escolas da URE‐SJP possuem laboratórios disponíveis para
o uso dos professores durante as aulas. Dos dados obtidos, (gráfico 2) pode‐se analisar que 43,6%
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afirmaram que as suas escolas possui laboratórios de Matemática e/ou Física. E, 51,3% não possuem
laboratórios das disciplinas em questão, mas desses um professor ministra aulas experimentais
ocasionalmente com materiais emprestados.

Gráfico 1 – Identificação das escolas que possui laboratórios de Física e/ou Matemática na URE‐SJP

A ausência de laboratório é preocupante, pois este é um material didático essencial para o
aprendizado, visto que as disciplinas em questão necessitam de algo que faça um elo entre a teoria e a
prática, para que os discentes tenham moires possibilidades de compreensão dos conteúdos.
O laboratório didático ajuda na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, já que
permite desenvolver vários campos, testar e comprovar diversos conceitos,
favorecendo a capacidade de abstração do aluno. Além disso, auxilia na resolução de
situação‐problema do cotidiano, permite a construção de conhecimentos e a flexão
sobre diversos aspectos, levando‐o a fazer inter‐relação. Isso o capacita a desenvolver
as competências, as atitudes e os valores que proporcionam maior conhecimento e
destaque no cenário sociocultural. (CRUZ, JOELMA BOMFIM DA 2009 p. 23)
Ainda mais preocupante, é saber que dois professores dos quais ministram aulas de Matemática
e tem sua formação especifica na área, responderam ao questionário afirmando que não tinha
conhecimento se nas suas escolas possuíam laboratórios.
Na pergunta seguinte, procurou‐se saber a frequência com que os professores fazem o uso do
laboratório de Física e Matemática, caso houvesse na escola. Dos dados coletados (Gráfico 3), 35,9%
mesmo possuindo laboratórios ao seu dispor, nunca o utilizaram. E fazem uso ocasionalmente 10,3%. A
credita‐se que a frequência adequada para promover aulas práticas seria semanalmente, paralelamente
aos conteúdos ensinados, mas apenas 5,12% dos professores pesquisados fazem uso com tal frequência, o
que significa que é um número insignificante diante do que se espera.
Na disciplina de Física, cada semana deve haver 3 sessões de 90 minutos, sendo
1 com atividades laboratoriais. Nas sessões com atividades laboratoriais, em
laboratório, deve haver turnos com 12 alunos e 4 grupos de 3 alunos, apoiados
por tecnicos de laboratório. A componente laboratórial deve ter um peso de 30%
na avaliação somativa. (LOPES, 2004 p. 264)

Gráfico 3 – Frequência do uso dos Laboratórios de Física e/ou Matemática na URE‐SJP
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Com os dados descritos na tabela 3 percebe‐se que o problema da falta de uso dos laboratórios
por parte dos professores, não é apenas a não existência do mesmo, o que já era esperado quando se foi
elaborado o projeto, uma vez que tínhamos conhecimento que algumas escolas da URE‐SJP possuía
laboratórios, mas por motivos desconhecidos os professores não faziam uso.
Verificou‐se ainda a importância de saber se o corpo docente recebe ou recebeu formação
específica para manusear os instrumentos de laboratórios corretamente, logo os dados foram claros, com
76,92% dos professores afirmando nunca terrem recebido nenhum tipo de formação específica, e
somente 23,07% com capacitação promovida pela URE‐SJP e a Secretaria do Estado de Educação do
Maranhão (SEDUC‐MA), sendo que apenas um professor põe em prática seus conhecimentos em sala de
aula.
Analisando estes dados de forma comparativa com o (Gráfico 02) da página anterior, pode‐se
perceber que dos 17 professores que responderam ao questionário afirmando possuírem laboratórios à
disposição para trabalharem, apenas dois já haviam recebido formação específica. Isso mostra pouca
preocupação dos órgãos diretamente ligados à Educação do Estado, pois no momento em que
disponibiliza laboratórios e não oferece a formação necessária para o manuseio, torna inviável a prática
na rotina escolar. Estimular a participação dos docentes, é essencial, para que não se tenha os resultados
da última capacitação, que segundo professores, realizada em 2007, onde nem todo os professores
compareceram.
Outros pontos que contribuem para o não uso dos laboratórios quando há, segundo os
professores, é o fato destes não possuírem um local adequado para ser instalar equipamentos, ou seja,
não apresentam salas apropriadas, ou ainda, dividem espaço com laboratórios de outras áreas. A
adequação da carga horária também chega a inviabilizar o uso dos laboratórios.
5 CONCLUSÃO
Diante dos resultados mencionados acima, percebe‐se que os principais motivos para os
professores não fazerem uso dos laboratórios são: atuação em áreas diferentes de sua formação, não
apresentam capacitação adequada, a falta de laboratórios ou até mesmo um espaço apropriado para sua
instalação e a carga horária muito extensa dos docentes.
Analisando estes os dados e procurando criar soluções para tais problemas, concluímos que
muitos problemas podem ser resolvidos apenas com o esforço e planejamento do corpo docente, pois, se
os alunos apresentam dificuldades em aprender os conteúdos de Física e Matemática por serem
complexos e cheios de cálculos sem contextualização, os professores tem por incumbência, buscar
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metodologias apropriadas para o entendimento aos discentes, como o uso dos laboratórios para
proporcionar uma visão mais ampla capaz de criar uma ponte entre a teoria e a prática. Mas, para que
isso ocorra os professores das respectivas áreas que já receberam ou recebem alguma formação
específica para o utilização dos laboratórios e bom manuseio dos equipamentos, devem procurar reunir‐
se com os demais de forma a compartilhar seus conhecimentos, promovendo um planejamento capaz de
dirimir dúvidas quanto à sua metodologia uma vez que não se tem todo um apoio por parte da estrutura
superior (SEDUC), no que diz respeito à qualificação dos docentes. Buscar adequar os horários com a
intenção de inserir aulas práticas nas escolas, também seria um bom começo, para que realmente se faça
jus ao objetivo final dos sistemas de ensino que é a promoção do ensino‐aprendizagem com qualidade.
Outro problema que ficou evidente foi a falta de laboratórios em muitas escolas o que prejudica
significativamente o corpo discente, e se apresenta como uma limitação para uma boa educação.
Entretanto, os professores não podem deixar de mostrar experimentos que irão auxiliar na aprendizagem,
pois poderão buscar soluções simples como, a criação de laboratórios de baixo custo que contará com o
trabalho em grupo de alunos e professores proporcionando assim uma motivação, e outros aspectos que
sirvam para promover aprendizado.
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RESUMO
O fenômeno de caos é investigado desde a
antiguidade em diversas áreas como a medicina, a
ciência da computação, a engenharia e tantas outras. O
experimento relacionado com o circuito RLC tem por
objetivo observar a oscilação caótica do circuito e fazer
possíveis comparações com circuitos lineares. Neste

circuito, a substituição do capacitor por um diodo gera
uma capacitância não linear, uma vez que não varia
linearmente com a sua tensão. Essa substituição leva as
oscilações caóticas. Para provar que o caos é devido à
capacitância parasita utilizou‐se o transistor Mosfet que
tem a propriedade de retirar a capacitância parasita.

PALAVRAS‐CHAVE: Circuito, Caos, Capacitância, Mosfet.

Chaotic behavior in a non‐linear RLC circuit
ABSTRACT
The chaos phenomenon is investigated since
the antiquity in several areas as the medicine, the
computer science, the engineering and lot of others. The
experiment related with the circuit RLC have as
objective to observe the chaotic oscillation from the
circuit and do possible comparisons with non‐linear
circuits. In this circuit, the replacement by a diode

makes a capacitance non‐linear, once that it does not
variate linearly with the tension. This substitution takes
to chaotic oscillations. To prove that the chaos is due to
the capacitance parasite were used the transistor
Mosfet that has the property to take off the parasite
capacitance.

KEY‐WORDS: Circuit, Chaos, Capacitance, Mosfet.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

Comportamento caótico em um circuito RLC não linear
INTRODUÇÃO TEÓRICA
O estudo da teoria de caos teve inicio na Grécia. Quando os gregos queriam se referir a um vazio abissal,
usavam a palavra cháos. Na atualidade, sempre associamos Caos a uma coisa ruim, pois na verdade, no sentido de
pura desordem, pouco se pode dizer a seu favor. Mas o que o matemático James Yorke estava querendo dizer
quando tomou este termo emprestado em 1975, era desordem ordenada – um padrão de organização existindo por
trás da aparente casualidade. Isso é visível no circuito apesar se ter de um sistema caótico existe um padrão, uma
ordem.
Este experimento tem como objetivo verificar a figura de Lissajous no osciloscópio, que por sua vez pode ser
observada através da ligação em série de um resistor R, um indutor L e um diodo D. Devido à presença do diodo do
tipo ideal, o circuito se comporta como um oscilador sendo forçado a apresentar uma resposta não linear. Além
disso, tendo em vista as propriedades da junção p‐n, que é a junção física do material tipo p e tipo n, o diodo
apresenta uma capacitância não linear. Após essa verificação será utilizado o transistor Mosfet, componente
eletrônico com alta impedância, na intenção de demonstrar experimentalmente sua eficácia no que diz respeito à
função de retirar a capacitância parasita de circuitos eletrônicos.
Na primeira análise, o circuito é composto por basicamente três componentes: um indutor (L), um resistor
(R) e um diodo(D). Após essa análise, será introduzido um transistor com uma de suas extremidades conectada no
resistor e a outra extremidade no indutor. A extremidade referente ao coletor será conectada no aterramento do
circuito, ou seja, um conector negativo do cabo ponta de prova será conectado na extremidade coletor do transistor.
Esses componentes são ligados em um gerador de função variando a frequência entre 2 à 20khz com a tensão inicial
de 2volts de amplitude.
No caso do indutor que tem a função de armazenar energia em forma de campo magnético, a magnetização
e desmagnetização podem ser visualizadas através de uma curva de histerese. Uma propriedade pertinente do
indutor é o uso da corrente elétrica no circuito para produzir campo magnético e, portanto, fluxo magnético. Assim,
qualquer variação da corrente conduzirá a forças eletromotrizes induzidas no circuito. De uma maneira mais
simples, impedância é a carga resistiva total de um circuito CA (Corrente alternada). Quando um determinado
componente cria uma resistência e emite energia em forma de calor, tem‐se o efeito Joule e o que chamamos
de resistência; por outro lado, se o componente não consome energia em forma de calor temos a reatância. Então,
quando estão presentes a resistência e a reatância chamamos de impedância.

Gráfico 1 - Primeira lei de Ohm

A propriedade de impedância surge com a generalização da primeira lei de Ohm para correntes alternadas.
Segundo este princípio, a tensão contínua varia linearmente com a corrente como pode ser visto no gráfico 1. Com a
generalização da lei de Ohm para correntes alternadas observa‐se que a razão entre a tensão e a corrente também é
constante, sendo expressa na forma de um número complexo Z, onde R é a parte real equivalente a resistência e Jx é
a parte imaginaria equivalente a reatância. Logo, a parte real mais a parte imaginária é a impedância. Como o
circuito apresentado é alimentado com corrente alternada, a propriedade de impedância permite dizer que, mesmo
sem o capacitor no circuito, o mesmo apresenta uma capacitância parasita.

Z  R Jx
Equação 1
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A impedância não é um fator, mas é expressa como um número complexo, possuindo uma parte real,
equivalente a resistência R, e uma parte imaginária, dada pela reatância. A impedância também é expressa
em ohms, e designada pelo símbolo Z. Indica a oposição total que um circuito oferece ao fluxo de uma corrente
elétrica variável no tempo.
O conceito de capacidade vem desde a antiga Grécia onde se acreditava que a eletricidade era um fluido e
onde se tentava armazená‐la numa garrafa, experimento que ficou conhecido como garrafa de Leyden.
Notoriamente, o princípio de armazenar a eletricidade estava errado, mas o experimento deu certo! Para exprimir
matematicamente o conceito de capacitância, é necessário verificar os fatores que determinam a quantidade de
carga elétrica (q) contida em um condutor esférico com raio (r), o potencial elétrico de um condutor esférico de raio
de raio (r) e a carga que é dada pela expressão:

V k

q
r
Equação 2

Podendo ser reescrita como

q r

V k
Equação 3

Como o raio da esfera (r) é constante e (k) é a constante eletrostática, temos que a razão r também é constante.
k

Essa invariância permanece na quantidade de carga (q) contida em um condutor esférico para determinado
potencial elétrico (v), onde a razão q também é constante. Assim, podemos dizer que a capacitância vai ser
r

constante em qualquer condutor e é fornecida por:

C

q
V
Equação 4

Deseja‐se substituir o capacitor por um diodo 1n4007 gerando uma capacitância não linear que, segundo o
artigo publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 27 – n° 2, é descrita por (Equação 5) ou (Equação 6) ,
onde VD é a tensão do diodo, e é a carga do elétron, T é a temperatura em Kelvin e K equivale a 1,38x10²³ J/K –
constante de Boltzmann. Portanto, o diodo pode ser modelado como uma capacitância dependente da voltagem em
paralelo com um diodo do tipo ideal.

 eVD 
C VD   C exp
VD  0
 KT 
Equação 5

C VD  

C
VD  0
eVD
1
KT
Equação 6
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MATERIAIS E MÉTODOS
Durante a realização do experimento será necessário a utilização de alguns materiais. Estes materiais estão listados a
baixo.
 Protoboard;
 Osciloscópio;
 Gerador de função;
 Resistor de 10Ω;
 Indutor;
 Transistor Mosfet;
 Cabos Ponta de Prova.
O circuito caótico em estudo nada mais é que um circuito RLC não linear – caos devido a não variação da
capacitância em função da tensão –, uma vez que a capacitância é dada pela (Equação 4), onde q é a quantidade de
carga elétrica dada em Coulomb e V é a tensão dada em volts, implicando que a capacitância é proporcional a
quantidade de caga e inversamente proporcional a tensão. Na análise do circuito não existe um capacitor físico, mas
apesar disto, existe uma capacitância parasita gerada pela junção diodo‐indutor, isto é, será acumulada nessa junção
diodo‐indutor certa quantidade de carga elétrica em forma de um campo elétrico.
Analogamente, seria como nas equações de MRUV onde é possível determinar a velocidade e o espaço final
em função do Inicial. Todavia, em um dado valor a equação deixa de funcionar e no circuito a capacitância não varia
em função da tensão. Mas a análise desse parâmetro apresenta certa problemática, uma vez que só é possível medir
a quantidade de carga quando o circuito não estiver energizado através da utilização de um Multímetro.
Como no experimento só faz sentido falar de capacitância parasita, pois não temos um capacitor no circuito,
e também só é possível verificá‐la em função da passagem de uma corrente elétrica, além de que a análise não pode
ser feita no osciloscópio pois o mesmo expressa apenas tensão em função do período, temos que o experimento
deve ser dividido em dois casos. No primeiro caso deve‐se analisar o experimento com o indutor, o resistor e o Diodo
e no segundo caso deve‐se introduzir o Mosfet para provar a existência desta capacitância parasita.
Como citado anteriormente o circuito é um RLC, mas se tiver um capacitor no circuito ocorre uma
associação de capacitância de forma série, onde a capacitância física no circuito se associa a capacitância parasita.
Assim, o capacitor é substituído por um diodo 1n4007 que é ligado em série a um indutor de 1mH e um resistor de
10 Ω. Para interligar esses componentes e montar o circuito é utilizado um protoboard e, após o circuito montado, é
ligada a ele uma fonte de tensão alternada de inicialmente 2volts de amplitude fornecida pelo gerador de função.
Inicialmente, utilizam‐se os dois canais do osciloscópio para acompanhar a tensão aplicada no circuito e a
tensão no diodo (VD), variando‐se a freqüência de 2 à 20 kHz. É possível observar o sinal dos dois canais no
osciloscópio para diferentes frequências, onde fica clara a evolução do sistema quando se varia a freqüência,
apresentando duplicação do período e regiões de caos na tensão do diodo, onde apresenta uma distorção na onda
senoidal na sua amplitude, ou seja, na crista da onda deve‐se constatar uma distorção do sinal. Como pode ser visto
na (Figura 1), a onda superior é referente ao segundo canal que acompanha a diferença de potencial em cima do
diodo, evidenciando a distorção da onda devido à capacitância gerada na junção diodo‐indutor.
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Figura 1 – Distorção do sinal

O sinal de entrada do circuito é dado pela curva inferior e o do diodo pela curva superior, ou seja, utiliza‐se
um canal para acompanhar o sinal de entrada e outro para acompanhar o sinal de saída no diodo onde se verifica
regiões de caos, ao configurar o osciloscópio para mostrar a figura de Lissajous, percebendo‐se uma imagem não
linear (Figura 2).

Figura 2 – Figura de Lissajous sem o Mosfet

Percebe‐se que, devido à distorção da onda da tensão do diodo, a figura de Lissajous também apresenta
uma distorção, de fato, pois se a figura de Lissajous é formada da intersecção das ondas e as ondas apresentam uma
distorção, a resultante da intersecção também apresentará uma distorção.
O caos nesse circuito é dado em uma bifurcação que seria a divisão do gráfico da frequência em função da
tensão em duas trajetórias. Essa bifurcação pode ser vista utilizando softwares específicos, mas o caos também pode
ser observado em uma figura abstrata mostrada no osciloscópio fazendo a interseção dos dois canais.
A partir de 17khz existe uma bifurcação gerando, à 21khz, uma janela de caos – nessa frequência já foi
observada uma distorção nos terminais do diodo. Por outro lado, introduzindo no circuito o transistor Mosfet que
apresenta uma impedância relativamente alta, observada experimentalmente utilizando o Multímetro, e verificando
a resistência entre os terminais referentes à base do transistor, ao coletor e ao emissor, a impedância entre a base e
o emissor é de 0,96 MΩ e entre a base e o coletor é de 0,98MΩ. Dessa forma, foi diferenciado o coletor do emissor,
sendo o coletor o que apresenta uma maior impedância quando medido entre a base e o mesmo.
No que diz respeito à segunda análise, o circuito é aberto e introduzido o Mosfet com o terminal Dreno
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conectado no indutor e o terminal Gate conectado no resistor. Como o transistor tem três terminais e o circuito é
série, a solução encontrada foi conectar o terminal Fonte no negativo do cabo ponta de prova, tal que o transistor
Mosfet funciona inibindo a capacitância parasita do sistema e o problema dos três terminais à serem conectados em
um circuito série seja resolvido.

Figura 3 – Circuito Com o Mosfet

Temos então o novo circuito montado como pode ser visto na (Figura 3). Verificou‐se uma onda que não
apresentava uma distorção significativa do sinal que acompanha a tensão do diodo, como pode ser visto na (Figura 4),
logo nota‐se a eficácia do Mosfet na retirada da capacitância parasita, apesar das ondas ainda apresentarem uma
pequena distorção devido ao ruído dos cabos (discussão mais aprofundada no próximo tópico). Após verificada a
tensão aplicada na entrada do circuito e no diodo, é efetuada a intersecção das ondas através da figura de Lissajous,
mostrando uma figura linear como pode ser visto na (Figura 5), onde fica clara a evolução do sistema e a eficácia do
Mosfet.

Figura 4 – Ondas dos pontos de análise do circuito com o Mosfet
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Figura 5 – Figura de Lissajous no Circuito com o Mosfet

RESULTADOS E DISCURSÕES
O circuito em estudo consiste, na primeira análise, na junção em serie de três componentes eletrônicos: um
resistor, um indutor e um diodo. Já na segunda análise, é introduzido um transistor no circuito anterior e eis o
primeiro problema que foi enfrentado, uma vez que o circuito é serie e o transistor apresenta três terminais. A
solução encontrada foi conectar o terminal referente ao coletor no terra do circuito adotando‐o como referencial.
Ao realizar análises experimentais alguns erros inesperados podem eventualmente surgir. Uma possível
fonte de erro na análise deste circuito foi a quantidade de cabos utilizados na aquisição de dados através do
osciloscópio, onde para cada canal é utilizado um cabo ponta de prova de conector BNC , uma vez que o tamanho do
cabo ponta de prova pode ocasionar ruído no sinal e, em casos extremos, pode até mesmo mascarar o efeito que é
buscado na análise do circuito.
Para acompanhar o caos utilizou‐se dois canais do osciloscópio e duas análises diferentes. Na primeira
análise verificou‐se o caos e na análise seguinte foi introduzido o transistor Mosfet, retirando a capacitância parasita
do circuito e não verificando o caos. A (tabela 1) é um instrumento para comparação dos dados colhidos em ambas as
frequências.

Frequência

Sem o Mosfet

Com o Mosfet

2,94khz

Caosobservado na figura de Lissajous, mais com
pouca distorção

O circuito gerou uma figura Sem
oscilações caóticas.

21,09khz

Ondas distorcidas no segundo canal, referente aos
terminais do diodo

O circuito apresentou uma figura na
qual não se verificava o caos.

Tabela1- Comparação dos dados colhidos nas análises em ambas as frequências (Fonte: Laboratório de Eletrônica- IFPB- Campus Campina Grande)

Como pode ser observado, utilizando as frequências 2,94Khz e 21.09Khz como parâmetros comparativos,
percebe‐se que o caos é observado de maneira nítida apenas no circuito onde não está presente o Mosfet,
demonstrando então a eficácia do mesmo na sua propriedade de retirada da capacitância parasita.

CONCLUSÕES
O objetivo do experimento de verificar o comportamento Caótico em circuitos RLC foi atingido com êxito,
através da análise onde o capacitor foi substituído por um diodo. A irregularidade (não linearidade) se dá quando é
retirado o capacitor e introduzido um diodo, gerando uma capacitância irregular (descrita por equações vistas
acima), possibilitando a visualização de caos por meio de uma bifurcação que pode ser observada utilizando
software específico ou em uma figura de Lissajous vista no osciloscópio.
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Como não há como medir com um multímetro a capacitância em circuitos energizados, a análise do circuito
foi dividida em duas etapas: sem o transistor Mosfet e com o transistor Mosfet. A escolha deste transistor foi devido
a sua propriedade de retirar do circuito a capacitância parasita.
Também foi comprovada a eficácia do Transistor Mosfet, na sua função de retirar a capacitância parasita de
circuitos eletrônicos, apesar das ondas ainda apresentarem algumas regiões de caos, mas isto se dá por existir ruído
nos cabos e no próprio osciloscópio. A eficácia do Mosfet é enorme e foi verificada também quando se aumenta a
amplitude da onda, ou seja, aumenta a tensão alternada. Tendo em vista que a resistência permanece constante,
pela primeira lei de Ohm, a única forma de aumentar a tensão é quando se aumenta a corrente, considerando o
campo magnético do indutor e a equação de força magnética.

F  qvB
v

l
t

 F  ilB
Equação 7

Portanto, a força magnética é proporcional a corrente elétrica. Note que se aumentarmos a corrente e o
campo magnético, a força magnética também aumentará. Apesar disto, o dreno do transistor Mosfet impede o
aumento da capacitância parasita. Assim no experimento quando aumentamos a tensão o Mosfet ainda retira a
capacitância parasita, não sendo possível verificar o caos.
Após a análise se conclui que o comportamento caótico deste circuito se dá através da capacitância parasita
gerada na junção diodo‐indutor, porque a mesma não varia em função da tensão, mostrado regiões de caos na onda
que acompanha a tensão do diodo, tal que essa região se mantém quando se faz a intersecção entre as ondas dos
canais, resultando na figura de Lissajous.
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RESUMO
Este artigo trata de uma atividade lúdica que é executada
no Instituto Federal do Piauí – Campus Piripiri, desde 2011
com as turmas do ensino técnico integrado ao médio. Esta
precisamente trata‐se de um júri simulado com o tema: A
viagem do homem a Lua de 1969. O júri simulado, por
exemplo, potencializa no aluno a sua capacidade
argumentativa e investigativa. Pois o mesmo terá que
procurar conhecer o tema proposto a fundo para ter como
questionar os demais no dia do embate. Como o tema
proposto é: A viagem do homem a Lua de 1969; estes

alunos terão que estudar não só a parte física referente ao
assunto, como também conhecer os aspectos históricos e
os demais conflitos da época como a Guerra Fria entre
Estados Unidos e Rússia. Além de desenvolver a
capacidade de liderança de grupo, capacidade oral e
argumentativa do aluno. Despertar no aluno o interesse
em estudar física, mostrando que esta vai muito além de
um amontoado de fórmulas.

PALAVRAS‐CHAVE: Física, júri simulado, ensino‐aprendizagem.

Rivalry in high school about going from man to the moon in 1969, linking the
historical and technological contexts
ABSTRACT
This article is a leisure activity that is performed at the
Federal Institute of Piauí‐Campus Piripiri since 2011 with
the middle classes of the integrated technical education.
This precisely it is a mock jury with the theme: man's
journey to the moon in 1969. The simulated jury, for
example, empowers the student to their argumentative
and investigative capabilities. Because it will have to
look to know the proposed background theme to have
as questioning the other day in the clash. As the theme

is proposed: A Man's Journey to the Moon, 1969; these
students will have to study not only the physical part
referring to the subject, but also know the historical
aspects and the other conflicts of the time as the Cold
War between the United States and Russia. In addition
to developing the leadership group, oral and
argumentative ability of the student. Arouse student
interest in studying physics, showing that this goes far
beyond a bunch of formulas.

KEY‐WORDS: Physical, simulated jury, teaching and leaning
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Porfia no Ensino Médio sobre a ida do homem a Lua em 1969, relacionando os contextos
histórico e tecnológico

INTRODUÇÃO
Para Silva (2012), A História e Filosofia da Ciência (HFC) possuem um potencial
pedagógico extremamente favorável ao docente que tenha por ambição alcançar melhores
resultados em sala de aula. A sua inserção no ensino possibilita a construção de diversas
estratégias didáticas que abordem práticas pedagógicas diferentes, por exemplo: construção de
textos históricos, peças teatrais, debates, experimentos históricos, entre outras. Neste trabalho
em particular optou‐se por trabalhar o debate (júri simulado), em sala de aula. A HFC pode
funcionar como uma boa saída para a constante desmotivação encontrada nas aulas de ciência.
Neste sentido, estratégias didáticas que envolvam a HFC podem ser mecanismos relevantes para
apresentar aos alunos uma ciência mais viva e dinâmica. Uma das possibilidades muito utilizada,
nos dias atuais, são os textos históricos com fins pedagógicos.
Segundo Martins (2006), a história das ciências não pode substituir o ensino comum das
ciências, mas pode complementá‐lo de várias formas. O estudo adequado de alguns episódios
históricos permite compreender as interrelações entre ciência, tecnologia e sociedade, mostrando
que a ciência não é uma coisa isolada de todas as outras, mas sim faz parte de um
desenvolvimento histórico, de uma cultura, de um mundo humano, sofrendo inﬂuências e
inﬂuenciando por sua vez muitos aspectos da sociedade
Desde os astrônomos babilônicos (Séc. V a.C) e seus registros sobre o ciclo de Saros dos
eclipses lunares, a Lua sempre foi objeto de curiosidade fascinando a humanidade através das
eras, e até mesmo motivo de uma Guerra espacial entre as duas grandes potencias mundiais
como os Estados Unidos e a antiga União Soviética. No século XX, este desejo estava latente no
grande esforço tecnológico empreendido no período da Guerra Fria. Sendo este um período
histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre as potências. Na urgência de se
mostrarem superiores aos rivais, Estados Unidos e União Soviética procuraram melhorar os seus
arsenais militares. Como conseqüência, algumas tecnologias conhecidas hoje foram frutos dessa
corrida.
A rivalidade entre as duas nações tinha origem na incompatibilidade entre as ideologias
defendidas por cada um, uma vez que cada uma possuía um sistema político distinto e organizava
sua economia de modo diferente da outra. Estados Unidos e União Soviética disputavam quem
obteria primeiro maior domínio e conhecimento do espaço. Foi lançado pela antiga União
Soviética em 1961 o primeiro homem ao espaço, Iuri Gagarin, abordo da nave Vostok 1, na qual
deu uma volta completa em órbita ao redor do planeta. Esteve em órbita durante 108minutos, a
uma altura de 315 km, num voo totalmente automatizado, com uma velocidade aproximada de
28.000 km/h. Pela proeza, recebeu a medalha da Ordem de Lenin.
Os Estados Unidos precisavam dar uma resposta rápida para o fato ocorrido. Então, a
viagem do homem a Lua em 1969 foi para os Estados Unidos à demonstração e confirmação da
sua supremacia em relação aos demais países. Bem como foi de certa forma o ponto crucial para
a vitória de uma disputa naquela época chamada de guerra espacial. Os Estados Unidos se
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fortaleceram mais ainda. Tanto tecnológica como politicamente.
Por esse, e outros motivos esse feito é motivo de orgulho e incredulidade para muitas
outras pessoas. Devidos aos grandes interesses políticos envolvidos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Um projeto (júri simulado) foi e é executado no Instituto Federal do Piauí‐ Campus Piripiri,
sempre com as turmas de terceiro ano do ensino técnico integrado ao médio. É proposto aos
alunos um tema para discussão, a ser usado como tema para o júri. Temas escolhidos de tal
maneira que além de polêmicos, trabalhem a Física com um olhar interdisciplinar com as demais
áreas do conhecimento humano. Levando em conta os aspectos políticos e históricos da época. A
atividade é realizada como intuito de desenvolver um ensino por investigação.
Como tema proposto “Viagem do homem a Lua de 1969”, os alunos teriam que estudar
não só a parte física referente ao assunto, como também conhecer os aspectos históricos e os
demais conflitos da época como a guerra fria entre Estados Unidos e Rússia. O aluno teria que
procurar conhecer o tema proposto a fundo para ter como questionar os demais no dia do debate.
Além de desenvolver a capacidade de liderança de grupo, capacidade oral e argumentativa do
aluno.
Realizar uma atividade intitulada comumente como “Júri Simulado”, com um tempo
polêmico, que motive os alunos a estudarem por um processo investigativo. O público‐alvo
desta atividade foi às três turmas do terceiro ano do ensino técnico integrado ao médio. Nesta
atividade o professor dividiu os alunos da sala em três grupos distintos. O primeiro dos grupos
formará o grupo do Juiz e seus respectivos jurados. O segundo grupo formara o grupo da defesa
e suas respectivas testemunhas. O terceiro o grupo da promotoria e este também com suas
respectivas testemunhas. O professor nesta atividade forneceu o tema a ser trabalhado, neste
projeto o tema proposto como dito anteriormente foi o da “Viagem a Lua de 1969: verdade ou
mentira?”. Não se trata e nem temos objetivo de convencer os descrentes que o homem foi a
Lua, como também não tem os objetivo de provar para os que acreditam do contrário. O
objetivo deste trabalho é fazer com que os alunos tenham prazer em estudar Física. E possam ir
além dos limites as explicações Físicas no dia do Júri. Mostrando que a Física está conectada as
outras disciplinas, contextualizando a atividade proposta. Nestas atividades os alunos
descobriram que seriam necessários conhecimentos da guerra fria e guerra espacial entre
Estado Unido e Rússia.
Conhecimentos sobre a tecnologia da época para poderem argumentar sobre a
viabilidade ou não da respectiva viagem espacial, ou se apenas se tratou de uma suposta fraude,
onde os grandes beneficiados seriam os Estados Unidos.
Nestas atividades foram selecionados e repassados aos alunos fontes de pesquisas
como: documentários: A verdade história do primeiro pouso tripulado na Lua (Discovery Science.
Documentário 49 min), Maravilhas Modernas (History Channel. Documentário 49 min), artigos
como (Baldow, Rodrigo; Limeira, Neilton Debatendo o caso Galileu num júri simulado; Reis, José
Claudio; Guerra, A.; Braga, M.; Um julgamento no Ensino Médio ‐ Uma estratégia para trabalhar
a Ciência sob enfoque histórico filosófico, revistas (A viagem do homem a Lua foi uma farsa?
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Superinteressante, Dezembro‐2005; E se o homem não tivesse pisado na Lua?
Superinteressante, Outubro 2011), filmes (Questão de honra. Rob Reiner, 1992), sites como: A
fraude do século em que os conspiracionistas questionam a ida do homem a Lua; e A fraude da
fraude do século em que este já procura desmantelar todas as ideias levantas pelo site anterior,
e outros materiais que sejam relevantes aos temas propostos. E que venham a ser vir de
embasamento para os alunos em suas atividades escolares, para assim desenvolverem com
maior entusiasmo e confiança, obtendo assim um melhor desempenho.
Mas o material e método principal utilizado como sempre são as aulas em que todos
podem trocar ideias e os questionamentos e pesquisas e entrevistas feitas com os demais
professores da instituição de ensino das mais variadas disciplinas, o que caracteriza o trabalho
como uma excelente ferramenta interdisciplinar e contextualizada, na busca de um ensino que
torne o aluno um ser mais crítico, para que o mesmo entenda que não há verdades absolutas e
que o conhecimento e as ideias evoluem com o tempo, e são mutáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Baldow e Limeira (2010) esta atividade afasta‐se do ensino tradicional, no
sentido negativo, que muitas vezes faz com que professores de Física restrinjam‐se ao quadro,
giz e seus cálculos. Este, portanto é um trabalho interdisciplinar que envolveu não só a Física
como sua História, e também a Língua Portuguesa no processo de argumentação que os alunos
procuraram para defender seus objetivos no Júri. E que apesar de parecerem áreas tão
“distantes”, esse debate é mais uma prova de como se pode trabalhar no ambiente educacional
com várias disciplinas diferentes de forma motivadora e unindo‐as de forma simples e
envolvente.
De acordo com Baldow e Silva (2012), para esse tipo de trabalho, é importante estudar
o desenvolvimento do conhecimento, em questão, e os fatores sócio‐culturais e históricos
relacionados. Contextualizando o assunto abordado, visando também, proporcionar ao
estudante comparar, deduzir, conscientizar‐se que as descobertas dos conhecimentos científicos
não acontecem de uma hora para outra e nem ao acaso. Além de mostrar as distintas visões que
os cientistas têm sobre o mesmo conteúdo. Essa prática (Júri simulado) ampliou os
conhecimentos dos alunos envolvidos, proporcionando a realização de reflexões do fazer
cientifico, além de colocá‐los em contato com informações úteis na construção do saber.
Os alunos puderam trabalhar a sua capacidade de organização e mobilização como
pode ser visto na Figura 1. Podemos observar da figura abaixo, que os mesmo procuraram na
medida do possível, atitudes que foram muito além do que simplesmente estudar o tema
proposto. Os alunos trabalharam inúmeras habilidades, bem como estimularam e ou
despertaram outras que nem os mesmo sabiam que teriam.
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Figura 1 – Júri simulado na turma de vestuário 3º ano em 2011
Na figura 2 podemos ver que a Física e a ciência como um todo não pode ser trabalhada
sem a arte, nem a arte sem a ciência. Os alunos desta turma já se organizaram de uma forma
peculiar, assim como a turma anterior. Podemos notar ao longo dos anos como a ciência inspira
a arte e como muitas vezes a arte deu ideia sãos cientistas a cerca de novas teorias (Carvalho,
2006). A escola deve ter espaço para o lúdico. Onde alunos sintam prazer em aprender o que é
ensinado em Física, como também nas demais disciplinas de uma maneira geral. Para isto o
ambiente sempre tem que ser favorável à realização dessas atividades (Ferrer, 2005).

Figura 2 – Júri simulado na turma de vestuário 3º ano em 2013
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CONCLUSÃO
Esta atividade demonstrou que o professor deve ser um facilitador entre o aluno e a
disciplina a ser ensinada em questão. Orientando o mesmo sobre o que e como deve ser estudado.
Mas, sobretudo sem interferir e/ou tirar a oportunidade deste expor a sua criatividade e poder de
iniciativa. É preciso despertar no aluno o interesse em estudar física, mostrando que a física vai
muito além das continhas. Os alunos se sentem motivados a executar esse tipo de atividade, pois
eles adoram competir. Nada é mais motivador para os alunos do que um grande desafio. Mas
sempre levando o aluno a entender que é uma competição saudável.
Oalunoestáacostumadoehabituadoasóficarsentadoenquantooprofessorfalaotempo todo. E
o que notamos é que o aluno quer ser ouvido, e quer participar do processo ensino‐
aprendizagem. E que à medida que os ouvimos mais, descobrimos as controvérsias e divergências
de opiniões a cerca do que possa está sendo estudado. Estes mesmos alunos já trazem consigo
conhecimentos pré‐existentes que devem ser trabalhados e levados em consideração. É nítido
como a pratica dessa atividade mostra‐se cada vez mais eficiente com o passar dos anos. Como
forma de expiração os alunos buscam superar as apresentações superar a apresentação passada
desenvolvendo métodos diferentes de exploração, optam por pesquisar mais fontes com o
objetivo de provar suas teses.
Não pretendemos com este projeto dizer que esta é a melhor maneira de se ensinar Física
ou qualquer outra disciplina. Mas sim que temos que rever como a física vem sendo ensinada e
vista pelos alunos. Na opinião dos alunos se trata de uma disciplina difícil e sem conexão com a
realidade na maioria das vezes pela forma como é transmitida.
Neste sentindo o que propomos é novas maneiras de complementar a avaliação do aluno, e
que não seja exclusivamente por uma prova ou lista de exercícios, que quase sempre estão longe
da realidade. O que torna a aula de física desmotivante, e consequentemente traz prejuízos à
aprendizagem do aluno.
No que diz respeito ao tema trabalho, podemos concluir que o mesmo pode ter resultados
diferentes no mesmo tema, em salas diferentes, devidos a vários fatores observados:
–

Empenho e dedicação dos alunos;

–

Habilidade oral e/ou argumentativa superior de alguns alunos em relação a outros;

–

Capacidade de liderança e organização de alguns alunos;

–

Espírito de coletividade e competitividade de alguns alunos, etc.
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RESUMO
A grande necessidade de ampliação do setor
energético, bem como a descoberta de novas fontes
renováveis torna‐se imprescindível para a população
mundial. Baseando‐se nessa nova fonte o presente
artigo tem como objetivo discorrer sobre o
dimensionamento de biodigestores de modelo indiano e
o tratamento de efluentes orgânicos para a produção do
biogás, que surge como um substituto dos combustíveis
fósseis para a geração de energia elétrica e como uma

fonte de reaproveitamento dos resíduos e materiais que
contaminam os solos e recursos hídricos. Inserindo‐se
nesse processo apresentam‐se os biodigestores onde a
matéria orgânica é digerida por bactérias e
microorganismos tendo como base o modelo indiano e a
necessidade de dimensionamento destes para a
produção de um modelo inovador de baixo custo, e
grande versatilidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Biogás, biodigestores, dimensionamento, energia.

Indian model biodigestors
ABSTRACT
The great need to expand the energy sector as
well as the discovery of new renewable sources
becomes imperative for the world population. Based on
this new source this article aims to discuss the design of
the Indian model biodigesters and treatment of organic
waste to produce biogas, which arises as a substitute for
fossil fuels to generate electricity and as a source of

waste and reuse of materials that contaminate the soil
and water resources. Inserting itself in this process
presents the biodigesters where the organic matter is
digested by bacteria and microorganisms based on the
Indian model and the need to design such for the
production of a novel type of low cost and versatility.

KEY‐WORDS: Biogas biodigesters, sizing, electricity.
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1. Introdução
Para o desenvolvimento sustentável são necessários a busca, desenvolvimento e incentivo
em tecnologias que utilizem fontes renováveis de geração de energia elétrica, possibilitando a
criação de fontes de suprimentos descentralizadas e em pequena escala (COLDEBELLA; SOUZA,
M; SOUZA, J; KOHELER, 2006). Assim como os demais recursos alternativos o biogás, surge em
decorrência das mudanças ocorridas na Revolução Industrial, onde os efluentes ou materiais
orgânicos passaram a contaminar a água e o solo. Esse fator permite mais tarde a utilização de
tais materiais orgânicos para a produção do biogás que vem ocupando espaço por fornecer uma
energia versátil e de baixo custo que pode favorecer também o agronegócio brasileiro, bem
como ser uma solução viável para a não contaminação de recursos naturais, pois possibilita
economizar madeira e carvão, evitando impactos ambientais.
O crescente interesse na produção de biogás gerado a partir de resíduos inorgânicos
associado ao seu uso energético é um assunto amplamente discutido. Anteriormente o biogás
era visto somente como um subproduto obtido da decomposição anaeróbia, sejam eles gerados
por aterros de resíduos ou por digestão anaeróbia de biomassa residual (SALOMON LORA; 2009).
Com a crescente ampliação do biogás surgem então os biodigestores e o dimensionamento que
dão um pontapé inicial para a crescente produção do gás combustível para variados fins.
2. Materiais e Métodos
Nesta seção serão apresentados alguns pressupostos teóricos relevantes para a melhor
análise do biogás, destacando a importância dos materiais orgânicos nesse processo e a
viabilidade de utilizar a técnica de biodigestores e o dimensionamento dos mesmos tanto para a
produção de energia quanto para a diminuição dos gases prejudiciais ao meio ambiente.
2.1 Biogás
Biogás é o nome dado a um combustível gasoso produzido a partir de dióxido de carbono
(CO2) com gás metano (CH4) que pode ser gerado naturalmente por meio da ação de bactérias
em materiais orgânicos (lixo doméstico, residuais industriais de origem vegetal, esterco de
animal) ou de forma artificial, utilizando uma espécie de reator químico, ou melhor, um
biodigestor anaeróbico que produz reações químicas de origem biológica, por meio de uma
biodegradação da matéria orgânica pela ação de bactérias na ausência de oxigênio, sendo o
principal componente desse processo o metano, sendo o poder calorífico do biogás proporcional
a esse gás. É importante destacar também sobre o biofertilizante formado da sobra do biogás
produzido no biodigestor sendo de extrema importância para fortalecer o solo e garantir o
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desenvolvimento de plantas. Não apresenta custo nenhum se comparado a fertilizantes
inorgânicos, não propaga mau cheiro, além disso, é rico em nitrogênio componente muito
carente no solo.
2.2 Composições Químicas
O biogás produz efluentes com propriedades fertilizantes. Além de água, o líquido
efluente, conhecido como biofertilizante, apresenta elementos químicos que são fundamentais
no processo de formação do biocombustível e podem ser usadas em variados fins principalmente
na adubação de espécies vegetais. Segundo Thomas e Deval (1987) existem uma percentagem da
composição média dos gases:
Tabela 1 ‐ Composição química dos gases

Fonte: Castanón; 2005
Essas misturas de gases que compõem o biogás acabam conferindo certas características
específicas. O fato de este gás apresentar uma pequena quantidade de monóxido de carbono
que de acordo com a tabela 1 representa cerca de 0 a 0,1%,faz com que o biogás não seja tóxico.
O mesmo ocorre com o amoníaco, que pode ser altamente corrosivos se não apresentados em
quantidades consideráveis já os demais gases não suscitam problemas em termos de toxicidade e
nocividade com relação ao amoníaco. Como consequência do alto teor de metano, o biogás é um
ótimo gás para geração de energia térmica e para ser usada em motores a explosão.
2.3 Poder Calorífico
Consiste na relação entre a quantidade de calor liberada durante a combustão da massa
de uma substância e a referida massa. Encontra‐se dividida em poder calorífico superior (PCS)
que resulta água na fase de vapor e poder calorífico inferior (PCI) que resulta água na fase
líquida. Onde a faixa de variação do PCS é de 17 a 37(MJ/Kg) e a do PCI de 15 a 34 (MJ/Kg). Em
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posse do poder calorífico do Biogás é possível compará‐lo com outros combustíveis conforme a
tabela 2:
Tabela 2– Poder calorífico de combustíveis em MJ/kg

(Fonte Azevedo 2000)
2.4 Decomposições bacterianas
A decomposição da matéria orgânica ocorre em três fases: hidrólise enzimática, fase ácida
e fase metagênica. Na hidrólise enzimática as partículas são quebradas e originam moléculas
menores e solúveis. Na fase ácida como o próprio nome já diz as bactérias produtoras de ácidos
transformam gorduras, carboidratos, proteínas em ácidos e na fase metagênica as bactérias
conhecidas por metanogênicas atuam sobre o hidrogênio e o dióxido de carbono transformando‐
os em metano . Contudo cabe acrescentar que para que a fermentação seja ótima é necessária
que se tenha ausência de oxigênio, uma temperatura adequada em torno de 300C, a presença de
nitrogênio, carbono, teor de água balanceado, substâncias prejudiciais como, por exemplo, o
NaCl,Cr,NH3 em certas concentrações, tempo de retenção de 35 a 45 dias e o uso do
manômetro para medir a pressão interna.
2.5 Biodigestor
O biodigestor é o principal sistema de obtenção do biogás, sendo este uma tecnologia
muito tradicional no meio rural. Segundo Magalhães (1986) o biodigestor é uma câmara na qual
ocorre um processo bioquímico denominado biodigestão anaeróbica, que tem como resultado a
formação de biofertilizantes e produtos gasosos, principalmente o metano e o dióxido de
carbono. O sistema que permite o mais perfeito funcionamento do biodigestor é constituído
pelos seguintes componentes (MAGALHÃES, 1986):
‐ Tanque de entrada: local onde são depositados os dejetos dos suínos;
‐ Tubo de carga: conduto através do qual se faz a introdução do resíduo no digestor
‐ Digestor: tanque fechado onde se processa a fermentação da matéria orgânica;
‐ Septo: parede que divide e direciona o fluxo do resíduo dentro do digestor;
‐ Gasômetro: câmara em que se acumula o biogás gerado pela digestão anaeróbia;
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‐ Tubo de descarga: conduto por meio do qual é expelido o resíduo líquido depois de
fermentado;

Figura 1 – Modelo de biodigestor indiano
Inicialmente é processada a fermentação aeróbica ácida na qual os açúcares simples
presentes no material são transformados em ácido acético e mais tarde em metano. No entanto
só as bactérias anaeróbicas metanogênicas produzem gás metano, essas bactérias
metanogênicas distinguem‐se em duas fases: a primeira às moléculas orgânicas se transforma em
ácidos graxos e a segunda ocorre à transformação destes numa mistura gasosa essencialmente
constituída por metano e dióxido de carbono.
2.6 Tipos de Biodigestor‐Processo Contínuo
Os biodigestores contínuos são construídos permitindo que a cada entrada de material
orgânico processado exista uma saída de material já processado, Os modelos mais conhecidos
são o indiano e o chinês que são construções de maior porte ao nível do solo.

Figura 2 ‐ Diagrama esquemático do Biodigestor tipo Contínuo
2.6.1 Tipos de Biodigestor‐Processo Descontínuo (batelada)
O biodigestor de batelada é um modelo simples, próprio para produções pequenas de
biogás. Esse tipo de biodigestor recebe um carregamento de matéria orgânica que só é
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substituído após um período adequado. Trata‐se de um tanque de alvenaria fechado e depois de
15 a 20 dias passa produzir biogás.

Figura 3 ‐ Sistema descontínuo (batelada) de produção de biogás
2.7

Biodigestor Indiano

Cada biodigestor tem suas características variando de região, clima, das diferentes
matérias primas e materiais de construção encontrados. Essas características justifica o
desenvolvimento de alguns modelos, dentre eles o modelo indiano.
2.6.4 Modelo Indiano
Em 1978 a Índia já apresentava 75 mil unidades implantadas, sendo a primeira instalação
construída em Bombaim em 1857. No modelo indiano a cúpula vai subindo em torno de uma
guia de metal à medida que se enche de gás, funcionando como gasômetro. Seu peso acaba
imprimindo certa compressão ao gás estocado. Através desse sistema imprime‐se maior pressão
quando for necessário aumentar a velocidade de saída do gás. O modelo indiano ocupa pouco
espaço no terreno, devido a sua extensão vertical, além disso, no processo de fermentação em seu
interior há pouca variação de temperatura o que facilita a produção do biogás, contando também
que o modelo dispensa uso de reforços o que barateia as despesas. Como desvantagem o modelo
indiano está sujeito à corrosão, podem ocorrer entupimentos e sua construção é limitada para áreas
de lençóis freáticos, pois fica vulnerável a possíveis infiltrações.
2.6.6 Dimensionamento
Todo projeto de implantação de biodigestores tem como condição primária a
determinação do biodigestor. Dimensionar o biodigestor significa especificar, dentro de cada
limite de produção de dejetos, o tamanho ideal para a transformação desses na geração de
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biogás.
2.6.7 Dimensionamento do biodigestor de modelo indiano
Para o dimensionamento do biodigestor deve ser feito uma análise da quantidade de
biomassa que estará disponível ou do nível de consumo que será utilizado, como por exemplo,
produção de energia, tratamento de efluentes entre outros. Segundo Ortolani (1991), para o
dimensionamento de biodigestores devemos ter cuidado em armazenar o biogás para que na
hora de pico seja suficiente para permitir o funcionamento de todos os aparelhos, para isso é
necessário conhecer o valor a ser consumido de biogás.
Tomando como base um modelo indiano observe o esquema construtivo desse
biodigestor:

Figura 6‐ biodigestor modelo indiano
Onde:
H‐altura do nível do substrato;
Di‐ diâmetro interno do biodigestor;
DG‐ diâmetro do gasômetro;
Ds‐ diâmetro interno da parede superior;
h1‐ reservatório do biogás;
h2‐ altura do gasômetro;
a‐ altura da caixa de entrada;
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Para a obtenção das dimensões do biodigestor modelo Indiano foram utilizados os cálculos
realizados por Teixeira (2003). Tais cálculos foram utilizados para a obtenção e elaboração de um
programa computacional, o DIMEN. O DIMEN foi desenvolvido todo ele em linguagem FORTRAN 90. Para
tal foi utilizado o algoritmo como segue.

DADOS DE ENTRADA:

INDIANO

CHINÊS

B, V, D, H, hg, hf, Rg,
Rf, De, he, Ds, hs, Vd,
Vc, Vf, Vg, Vb, Pmax,

B, V, Di, H, Dg, h1, h2,
Ds, Pg, Vc, hc, Dc, Cc,
Lc, De, Db, 

FIM
FIG. 7 – Fluxograma ilustrativo da estratégia de aplicação do algoritmo a ser usado na dissertação.

Do ponto de vista construtivo, apresenta‐se de fácil construção, contudo o gasômetro de metal
pode encarecer o custo final, e também à distância da propriedade pode dificultar e encarecer o
transporte inviabilizando a implantação deste modelo de biodigestor. O resíduo a ser utilizado para
alimentar o biodigestor indiano, deverá apresentar uma concentração de sólidos totais (ST) não superior a
8%, para facilitar a circulação do resíduo pelo interior da câmara de fermentação e evitar entupimentos
dos canos de entrada e saída do material.

(DEGANUTTI; PALHACI; ROSSI; TAVARES, 2002). O
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abastecimento também deverá ser contínuo, ou seja, geralmente é alimentado por dejetos bovinos e/ou
suínos, que apresentam certa regularidade no fornecimento de dejetos.

3. Resultados e Discussões
Conforme o que foi apresentado acima à produção de biogás está diretamente
relacionado à temperatura, pois a mesma influencia na digestão anaeróbia e afeta os processos
relacionados à atividade biológica dos microrganismos envolvidos, a temperatura mais favorável
ao crescimento dos microrganismos anaeróbios está na faixa dos 35°C, para temperaturas abaixo
dos 25°C a velocidade de digestão decresce acentuadamente, reduzindo a produção de biogás
(SANTOS 2000). O biodigestor de modelo indiano pode reduzir essas perdas na produção do gás,
pelo fato de o gasômetro estar disposto ou sobre o substrato ou sobre o selo d’água, sendo que
o gasômetro tende a deslocar‐se verticalmente, aumentando o volume deste. Com base na
tabela 2 verifica‐se que o biogás tem um poder calorífico inferior ao metano sendo comparável
com o etanol, metanol, carvão vegetal e madeira. Caso aplicado um processo de depuração para
a separação do metano existente em 55% a 75% no biogás conforme a tabela 1 é possível obter
um poder energético maior podendo superar o gás natural, gasolina e diesel. Um metro cúbico (1
m³) de biogás equivale energeticamente a:
 1,5 m³ de gás de cozinha;
 0,52 a 0,6 litros de gasolina;
 0,9 litros de álcool;
 1,43 kWh de eletricidade;
 2,7 kg de lenha (madeira queimada)
Em função da porcentagem com que o metano participa na composição do biogás o poder
calorífico deste pode variar de 5.000 a 7.500 Kcal por metro cúbico, podendo ainda chegar a
12.000 Kcal por metro cúbico quando eliminado todo o gás carbônico da mistura.
3.1 Desempenhos dos biodigestores
Em termos comparativos tanto o biodigestor indiano quanto o chinês apresentam
características muito semelhantes, porém atualmente o modelo indiano tem ganhado mais
destaque nos experimentos, por ter sido ligeiramente mais eficiente quanto à produção de
biogás e na redução de sólidos no substrato, como pode ser observado na tabela 3:
Tabela 3‐ Resultados preliminares do desempenho de biodigestores de modelo Indiano e
Chinês
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Os dois modelos tanto o chinês quanto o indiano apresentam características semelhantes,
porém o modelo indiano é o mais usado nos experimentos devido sua alta eficiência na produção
do biogás e redução de sólidos no substrato, como demonstrado na tabela 3.
Em relação aos demais aspectos e resultados que podem ser encontrados com a utilização do
biogás, obtém‐se que além da produção de energia elétrica este pode ser utilizado para a geração de
energia térmica e o calor gerado pode ser usado no aquecimento dos próprios biodigestores e também no
uso doméstico como, por exemplo, a queima direta para cozinhar e para iluminação.

4. Conclusão
Até pouco tempo o biogás era considerado apenas um subproduto, porém com o
passar do tempo foi sendo observada a sua importância como fonte de energia alternativa e
percebeu‐se que esta poderia vir a substituir combustíveis fósseis. O biogás é muito importante,
pois tem a capacidade de transformar quaisquer resíduos com potencial poluidor em potencial
energético, fato crucial que permite a diminuição da contaminação de solos e recursos hídricos
considerados e permite manutenção do meio ambiente, uma vez que quando não há queima de
combustíveis fósseis não há geração de gases poluentes ou resíduos sólidos que possam vir a
prejudicara as pessoas.
É por esses e vários outros motivos que se faz necessário o maior desenvolvimento do
biogás no Brasil, pois este é visto como componente importante para manter a participação das
fontes de energia renováveis na matriz energética do país, diante da expectativa de aumento de
demanda por energia que podem vir agregar à cadeia produtiva brasileira. Contudo muitos
obstáculos deverão ser ultrapassados e o principal deles é viabilizar a implantação dessa
tecnologia com mais ações nos projetos que estão sendo construídos; quem sabe assim com tais
medidas a produção de energia do país ganhe uma nova cara com um desenvolvimento limpo e
sustentável.
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CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MACARRÃO: uma alternativa para o ensino de física relacionado
aos impactos ambientais
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RESUMO
Este trabalho tratou‐se da construção de pontos de
macarrão com o objetivo de fazer uma aborgadem
diferente na maneira como são passados os conteúdos
na escola. Neste trabalho especificamente, procurou‐se
trabalhar os conteúdos de Física relacionados ao
equilíbrio dos corpos, bem como as forças envolvidas
em questão. Além disso, aproveitamos a atividade para

estudar e repassar aos demais alunos os impactos
ambientais causados por esse tipo de construção.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de física, pontes de macarrão, impactos ambientais.

BUILDING BRIDGES OF NOODLES: an alternative to the teaching of physics related to the
environmental impacts
ABSTRACT
This work dealt with the construction of points of
noodles with the goal of making a different aborgadem
in the way the contents are passed in school. In this
work specifically, we tried to work out the content of
physics related to the equilibria of bodies and the forces

involved in question. Also, take this activity to study and
pass on to other students the environmental impacts
caused by such construction.

KEY‐WORDS: Teaching physics, bridges noodles, environmental impacts.
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CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MACARRÃO: uma alternativa para o ensino de física relacionado
aos impactos ambientais
INTRODUÇÃO
A escola tem papel preponderante na iniciação dos alunos ao conhecimento e às práticas
científicas. A pesquisa em si busca inovações, estas podem e devem ser estimuladas nos alunos,
para que desenvolvam habilidades e raciocínio mais rápido. Desta forma, torna‐se de grande
relevância desenvolver atividades práticas dentro e fora da sala de aula, principalmente, devido
às necessidades de materiais didáticos e laboratórios de ciências nas escolas públicas.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), no nível Médio os alunos já
apresentam determinada maturidade, que lhes permite alcançar objetivos educacionais mais
audaciosos, citem‐se os conteúdos mais complexos, as atitudes, habilidades e competências,
além de valores éticos e morais que devem ser despertados para que o aluno consiga atingir uma
educação completa (BRASIL, 1999).
Há grande necessidade de que o professor tenha liberdade para elaboração do currículo,
ao passo que ele deva buscar a cooperação dos demais colegas e, se possível da comunidade,
para que juntos possam construir projetos educativos de modo interdisciplinar. Embora enfrente
problemas como a escassez de uma boa estrutura escolar e material didático, condições salariais
injustas, o docente deve buscar desenvolver em sala e fora dela exemplos, organizar trabalhos,
observar e experimentar hipóteses, ler e elaborar textos informativos (RODRIGUES, 2007).
Segundo Merizio; Souza (2010), muitas vezes a prática tradicional do ensino de física dá
ênfase a problemas e situações que são desconectadas do cotidiano do estudante, ou seja,
apresenta‐se descontextualizada. O resultado, é que o estudante não vê significância aquele
conteúdo ou atividade. Nesta ótica, para ajudar no entendimento da estática dos corpos rígidos e
contextualização da teoria, apreendida em sala de aula, e o cotidiano do aluno, propôs‐se o
desenvolvimento de pontes de macarrão, através de disputa entre os alunos do 2º Ano dos
Cursos Técnico de Comércio e Vestuário Integrado ao Ensino Médio.
De acordo com Medeiros (2011), a construção de pontes, gera impactos com escalas e
magnitudes diversas, sejam no meio físico, biótico ou antrópico. Os citados impactos dizem
respeito às ações executadas nas fases de planejamento, implantação e operação do
empreendimento. Alguns impactos podem ser enumerados, tais como: destruição de vegetação
nativa, aceleração de assoreamento de rios, dentre outros processo erosivos, poluição do rio, dos
solos e do ar, perturbação e fuga da fauna, além de induzir a população do local a ocupar áreas
de risco.
Mendes (2010), chama atenção para dois eventos distintos que resultam em
irregularidade da dinâmica de equilíbrio do ecossistema; o momento de execução da obra e o
momento pós‐inauguração. O primeiro diz respeito à duração da obra, pois o tempo de ação é
pré‐determinado, porém as consequências permanecem por tempo indefinido. O segundo está
relacionado à presença da ponte no ambiente, que é ilimitado e modifica permanentemente o
ambiente, obrigando o ecossistema degradado a adaptar‐se e a atingir novo equilíbrio.
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O objetivo principal do trabalho proposto é motivar nos alunos o desenvolvimento de
habilidades que lhes permitam: aplicar conhecimentos básicos de Mecânica dos Sólidos para
resolver problemas de Engenharia, utilizar computadores para resolver problemas de Engenharia,
projetar sistemas estruturais simples, comunicar e justificar seus projetos em forma oral e
escrita, além de desenvolver a habilidade trabalhar em grupo para executar seus projetos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Fazer ciência é recriar o que já existe, é produzir conhecimentos através de um método
confiável e acumulá‐los de modo sistemático. Logo, o estudo em questão tem base no método
hipotético‐dedutivo, que Lakatos; Marconi (2010), diz respeito a toda pesquisa que tenha origem
num problema para o qual se procura uma solução, por meio de conjecturas e eliminação de
erros, através da observação e experimentação.
Procuramos nesta atividade seguir a mesma linha já desenvolvida por outras instituições
de ensino, com pequenas modificações, e inserindo outros conteúdos relacionados para explicar
os impactos ambientais que as mesmas causam. Indo além da mera explicação Física.
Os alunos foram divididos em grupos de cinco alunos, onde cada equipe tinha por meta
construir uma ponte de macarrão com um modelo pré‐definido. E com os seguintes materiais:
macarrão, colar e fita dental. Apenas nas bases da ponte se poderia utilizar madeira para a
sustentação da mesma.
As medidas da ponte não poderiam exceder um metro de comprimento. A altura
deixamos os alunos fazerem de acordo com a necessidade do projeto que eles elaborassem.
Neste projeto eles fariam um desenho esquemático em forma de planta, onde assim trabalha‐se
mais uma habilidade nos alunos. Estes mesmos grupos deveriam ao final de tudo apresentar ao
professor um relatório do projeto executado, onde deveria constar o desenho e todos os dados
relevantes do mesmo. O que desenvolve no aluno a sua capacidade de organização.
No dia 26/07/2013 aconteceu nas dependências do IFPI, a competição entre os grupos que
desenvolveram as pontes de macarrão. A atividade foi planejada para ser exibida no pátio da
escola, para servir de motivação aos alunos que participaram, como também para os demais
professores terem ideia do que os seus alunos são capazes de fazer. E assim proporem atividades
em que possa ser explorada toda a criatividade e capacidade dos alunos. Os alunos ficam o
tempo todo absorvendo conteúdo na sala de aula. Mas quase nunca são chamados a deixar sair o
que eles têm pra oferecer. Foi trabalhando assim que propusemos essa atividade. Uma atividade
em que deixamos os alunos a vontade, para seguires os passos de outros trabalhos semelhantes,
mas ao mesmo tempo sem deixar de exporem suas ideias. O que se tornou motivo de
entusiasmo e motivação para os mesmo. Além da própria competitividade em relação aos
trabalhados apresentados.
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Figura 1 – Exposição das pontes de macarrão
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 2, abaixo temos algumas as pontes construídas pelos alunos do 2º ano. Cada grupo
como foi dito, anteriormente, trabalhou um modelo diferente. Pode‐se notar que estes alunos
em algumas pontes fizeram as medidas e cálculos com precisão, e em outras nem tanto. Tanto os
erros como os acertos mostram o caráter quantitativo e qualitativo da atividade.

Figura 2 – Alguns tipos de pontes confeccionadas pelos alunos
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Na figura 3, os alunos obtiveram um trabalho simples, elegante e bem executado. Com
uma beleza estética e de boa sustentação.

Figura 3 – Ponte de marrão no estilo da ponte de São Francisco
Depois de expostos no pátio da escola, as fotos foram compartilhadas nas redes sociais,
pelos demais alunos. A intenção da exposição é a divulgação da atividade, para mostrar que os
alunos estavam trabalhando os conteúdos que aprenderam em sala de aula de maneira prática e
objetiva. Mas para nossa surpresa, o trabalho rendeu muito. Professores além de elogiaram o
trabalho dos alunos, perguntaram aos mesmos sobre os materiais utilizados. Alguns acharam que
os mesmos teriam utilizado madeira na construção das pontes.
Apesar desta atividade ter sido desenvolvida mais para o lado da Física, Biologia e
Geografia, as habilidades desenvolvidas se estendem para as demais disciplinas, pois os alunos
desenvolveram habilidades como: trabalhar em equipe, capacidade de elaborar planos,
estratégias de execução dos mesmos, aliar teoria e prática, etc. Na elaboração de um plano do
projeto os alunos tiveram que desenhar o projeto no papel primeiramente antes de executá‐lo, o
que pode ser feito com a ajuda dos professores de artes. Os erros cometidos em algumas das
pontes poderiam ter sido evitados se os alunos tivessem pedido ajudo dos professores de
matemática. Como bem provável os alunos que acertaram todas as medidas possam ter pedido
ajuda dos professores nos cálculos.
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CONCLUSÃO
Quando é passada uma lista de exercícios aos alunos, eles pouco se mechem. Somente os
alunos que já tem apitidão para tal atividade. Mas o que se conclui com mais esta atividade
prática, é que os alunos participam e se dedicam muito mais do que outras atividades em que
eles são merecem expectadores. Eles querem ser protagonistas da atividade de ensino‐
aprendizagem.
Este trabalho aproximou o aluno do professor. Além disso, fez os mesmo aprenderem a
trabalhar em equipe e terem espírito de coletividade. Os alunos exercitaram os conhecimentos
apreendidos na sala de aula. Conteúdos estes relacionados com as mais variadas áreas do
conhecimento: Física, geografia, biologia e matemática.
O mesmo nos faz já pensar em projetos futuros e ter uma perspectiva de um melhor
resultado a cada atividade. Pois este mesmo trabalho foi executado em parceria entre um
professor de Física e outro de Biologia, que também tem formação em Geografia. O que
enriqueceu mais ainda a atividade. Tornando mais útil e proveitosa para os alunos. Trabalhos
práticos e interdisciplinares desenvolvem habilidades que são possíveis durante as tradicionais
aulas expositivas.
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RESUMO
Neste artigo apresento a descrição da montagem de
um carrinho acionado por luz construído com
materiais de fácil acesso para a fabricação do circuito
e reaproveitamento de materiais para a construção
da base do veículo. Este carrinho consiste na
utilização de um componente fotoelétrico, neste caso
o LDR que quando incide luz sobre este, o motor com
hélice que está acoplado na extremidade do carrinho
é acionado, fazendo o carrinho se locomover. Por ser
um carrinho de construção simples e que pode ser
trabalhado a sua aerodinâmica para se obter
melhores resultados é um excelente objeto de estudo

tanto no ensino de eletrônica que envolve o
conhecimento dos componentes e sua função neste
circuito para a montagem do circuito, como no ensino
de física com uma boa aula com levantamento de
questões de mecânica (movimento do carrinho e da
hélice) ou eletromagnetismo (funcionamento físico
do circuito). Havendo também a possibilidade de uma
competição entre os alunos, exigindo criatividade no
formato e no material para a construção, procurando
a obtenção de melhores resultados na sua
locomoção.

PALAVRAS‐CHAVE: veículo, luz, tecnologia

DEVICE WITH WHEELS DRIVEN BY LIGHT
ABSTRACT
This article presents the description of the
assembly of a cart driven by light built with easy access
to the fabrication of the circuit and reuse of materials
for the construction of the base vehicle materials. This
basket is the use of a photoelectric component, in this
case the LDR that when light falls on this, the engine
with propeller that is attached to the end of the cart is
fired, causing the cart to get around. Because it is a
stand of simple construction and which can be worked
to their aerodynamic best results is well suited for

studying the electronic teaching that involves
knowledge of the components and their function in this
circuit for the circuit assembly, as in physics teaching
with a good class with raising issues of mechanical (
movement of the carriage and propeller ) or
electromagnetism ( physical functioning of the circuit ) .
Also with the possibility of a competition between
students, requiring creativity in shape and material for
building , trying to get better results in their locomotion

KEY‐WORDS: vehicle, light, phisics.
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DISPOSITIVO COM RODAS ACIONADO POR LUZ
INTRODUÇÃO
A construção de um dispositivo com rodas acionado por luz é basicamente um carrinho
simples de materiais de baixo custo controlado por um circuito com sensor fotoelétrico nesse
utilizaremos LDR para acionar um motor acoplado em sua extremidade com uma hélice, quando
o LDR entra em contato com a luz (solar ou de uma lanterna) é fornecido a este circuito a
passagem da corrente elétrica gerada pelas pilhas ou bateria fazendo o carrinho se locomover.
A execução dessa atividade de construção de um carrinho acionado por luz tem o objetivo
de mostrar de forma prática a montagem de um circuito com um sensor fotoelétrico, observar o
seu funcionamento e compreender a ação dos componentes. É preciso também estar atento às
posições da hélice com motor, pneus, e circuito para conseguir melhor desempenho no
movimento do carrinho e se obter maiores distâncias.
Este tipo de circuito pode ser aproveitado para desenvolver outros tipos de dispositivos
controlados de luz, como: janelas, ventiladores, portas, brinquedos, iluminação de residências e
climatização, acionamento de cortinas, etc. Por conter diversas formas de utilização desse tipo de
circuito e por ser prático no seu acionamento, pode‐se desfrutar de equipamentos que forneça
comodidade e conforto.
MATERIAIS E MÉTODOS
Toda a montagem deste projeto é uma simples junção de eletrônica básica com uma
parte estrutural com objetivos de observação física, de movimento e velocidade. Primeiramente
serão descritos todos os materiais utilizados, dentre eles componentes eletrônicos e estruturais,
após serão descritos os métodos de montagem do carrinho.
 Resistor

Figura 1 – Resistor (INFOESCOLA, 2013)
“Resistores são componentes eletrônicos que quando posto num circuito tem a função de
controlar a intensidade da corrente elétrica que passa pelos componentes que constitui o
circuito, assim limitando a tensão em cada parte do circuito.” (KITOR, 2013)
O funcionamento dos resistores está associado à resistência presente nos materiais por
dificultarem a passagem da corrente elétrica. No interior do circuito a energia elétrica é
convertida em energia térmica por efeito Joule, devido às colisões existentes entre os elétrons. A
figura 2 mostra a representação de um resistor no circuito.
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Figura 2 – Símbolo do resistor (GAUSSMARKOV, 2013)
No circuito que usamos o resistor servi para limitar a corrente que passa pela base do
transistor, no LDR e no Led, assim controlando a intensidade da corrente para não haver queima
desses componentes.
 LDR

Figura 3 – LDR (ELETRONICPIECE, 2014)
Os LDRs (Light Dependent Resistors) são componentes sensíveis à luz, ou seja, dispositivos
eletrônicos que podem agir sobre um circuito em função da luz incidente numa superfície
sensível dos mesmos. (BRAGA ,2013).
Na figura 4, estão os símbolos utilizados pra representar um LDR no circuito.

Figura 4 – Símbolos do LDR (ELETRONICA DIARIA, 2014)
O sensor à luz na construção do carrinho será o LDR, assim com a lanterna teremos o
controle da passagem da corrente elétrica que fornecerá energia para o motor.
 Transistor

Figura 5 – Transistor (VENTOR, 2013)
Os transistores são componentes eletrônicos utilizados principalmente para amplificação
da corrente elétrica ou para o controle de liga‐desliga.
“Muito simples de ser usado, um transistor é basicamente composto por três filamentos:
Base, Emissor e Coletor. O emissor é o pólo positivo, o coletor, o pólo negativo, enquanto a base
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é quem controla o estado do transistor, que como vimos, pode estar ligado ou desligado. Um
transistor ao ser desligado acaba não tendo carga na base, provocando consequentemente a não
existência de corrente elétrica entre o emissor e o receptor. Assim cada transistor funciona como
uma espécie de interruptor, na qual, pode estar ligado ou simplesmente desligado.”
(INFOESCOLA, 2014)
A localização do transistor no circuito irá depender da função que se deseja obter. Os
transistores existem três pinos: coletor (recebe sinal), base, emissor (saída de sinal). Neste caso
no circuito montado será utilizada a função de liga‐desliga. Quando incide luz sobre o LDR o
transistor age como uma chave que permite que a corrente seja conduzida, alimentando o
motor. Na imagem abaixo mostra o símbolo do transistor no circuito e a descrição dos pinos.
 Motor elétrico

Figura 6 – Motor elétrico corrente contínua (CIÊNCIA UOL, 2013)
Os motores elétricos estão presentes em vários lugares, praticamente tudo o que se move
devido à energia elétrica é usado um motor elétrico. Existem motores elétricos movidos a
corrente contínua (CC) e motores elétricos de corrente alternada (CA).
Como no circuito do carrinho será utilizado um motor de corrente contínua, veremos
então o seu funcionamento:
O motor elétrico de dois polos consiste em seis partes: o eixo, comutador, imã de campo,
armadura, escovas e fonte de alimentação. Na figura 7 mostra o funcionamento no interior de
um motor.

Figura 7 – Funcionamento do motor elétrico (CIÊNCIA UOL, 2013)
“Os motores de corrente contínua (CC) ou motores DC (Direct Current), como também
são chamados, são dispositivos que operam aproveitando as forças de atração e repulsão
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geradas por eletroímãs e imãs permanentes. Conforme sabemos, se fizermos passar correntes
elétricas por duas bobinas próximas, conforme mostra a figura 7, os campos magnéticos criados
poderão fazer com que surjam forças de atração ou repulsão.” (BRAGA, 2014)
. Na figura 7, mostra dois imãs existentes no motor, o imã de campo é permanente
enquanto a armadura é um eletroímã móvel (fazendo girar o eixo).
Assim, colocamos uma hélice no eixo do motor e fixamo‐la na traseira do carrinho de
forma que a força que exerce sobre o carrinho seja paralelo ao seu movimento, assim
impulsionará o carrinho fazendo‐o mover para frente.
 Percloreto de ferro

Figura 8 – Percloreto de ferro (MERCADOLIVRE, 2013)
Percloreto de ferro ou Cloreto Férrico é um composto químico que quando dissolvido em
água ocorre hidrólise liberando calor, essa solução é corrosiva e ácida utilizada para corrosão do
cobre em placas de circuito impresso.

Figura 9 – Circuito impresso utilizando percloreto de ferro na corrosão da placa.
(PROFESSORVALFREDO, 2013)
Para a corrosão da placa de fenolite, utilizaremos o percloreto de ferro sempre tendo
cuidado com o manuseio por ser ácido e corrosivo.
 Placa de Fenolite
Os circuitos impressos foram criados a partir da necessidade de reduzir a dimensão da
montagem, antes os circuitos elétricos eram feitos de válvulas a vácuo o que ocupava um espaço
considerável.
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Figura 10 – Placas de Fenolite (MERCADOLIVRE, 2013)
Os circuitos impressos utilizados em equipamentos eletrônicos geralmente são feitos em
placas de fenolite. A chapa de fenolite compõe de uma mistura de resina fenólica com papel
picado ou serragem de madeira prensada, essa chapa recebe uma camada fina de cobre o que
torna a placa condutora. O circuito do nosso carrinho movido à luz será feito em uma placa de
fenolite para melhor organização dentro da caixa de creme dental que é nossa base do carrinho.
Procedimento Experimental
Nesta etapa serão descritos os passos para a construção do carrinho, onde temos a
montagem do circuito, a base do carrinho e a etapa final que é a instalação do circuito no
carrinho.
1. Montagem do circuito
Materiais
01
01
01
01
01
04
01

Led
Resistores de 3,3MΩ
LDR
Transistor Tip 122
Suporte para 4 pilhas
Pilhas AA
Placa de fenolite
Percloreto de ferro
Recipiente em plástico
Água
Perfurador para placa fenolite
Caneta hidrocor
Folha de papel
Solda
Fita isolante
Fios
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Montagem
Na Figura 11, segue o esboço do circuito feito na placa de fenolite.

Figura 11 – Circuito feito na placa de fenolite. (AUTOR, 2013)








Desenhe no papel o esboço do circuito eletrônico, com aproximadamente 3,5x4,5 cm2 de
área tendo cuidado com a posição do transistor.
Fure os pontos para a conexão dos dispositivos na placa e com a caneta hidrocor una os
pontos com linhas por onde a corrente irá passar.
No recipiente dissolva o percloreto de ferro em um pouco de água e deixe a placa
emergida por 30 minutos, retire e lave bem.
Solde todos os componentes na placa (resistor, transistor, LDR, led, motor, suporte para
pilhas) tendo cuidado com a polaridade dos componentes, para o motor e o LDR solde fios
na placa para melhor posicionamento destes.
Enrole o LDR com fita isolante escura deixando apenas uma abertura para controlar a
quantidade de luz que irá passar como mostra na figura 13.
Coloque a roda menor acoplada no eixo do motor.
Certifique se o circuito está funcionando, colocando as pilhas e acionando o LDR com a
lanterna. Na figura 12, mostra o circuito pronto.

Figura 12 – Placa do circuito (AUTOR, 2013)

Figura 13 – LDR enrolado com fita isolante (AUTOR, 2013)
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2. Base do Carrinho
A base do carrinho deveria ser feita de material leve, o qual não houvesse peso para
dificultar a mobilidade do dispositivo com rodas pela força de impulso do motor e da hélice,
apesar desse material não ter se mostrado satisfatório para o pleno movimento e velocidade
almejados, quaisquer outros similares poderiam ser observados os mesmos efeitos físicos.
Com modificações nas rodas e diminuindo o atrito a constituição do carrinho obteria
melhores resultados, todas as modificações nesse sentido agregariam mais movimento ao
dispositivo com o circuito eletrônico funcionando corretamente.
Materiais
01
01
04
01

Tesoura
Caixa de creme dental
Rodas
Canudo

Montagem




Fure as laterais da caixa para serem colocados as rodas e recorte um retângulo na parte
superior e central da caixa para ser colocado a placa do circuito.
Recorte os canudos na largura da caixa e os coloque nos furos.
Coloque as rodas como mostra na figura 15.

Corte retangular

Furos para as rodas

Figura 14 – Furos e recortes na caixa

Figura 15 – Caixa com rodas

3. Instalando o circuito no carrinho
 Coloque o circuito e o suporte para pilhas dentro da caixa.
 Fixe numa extremidade o motor centralizado com a hélice.
 Direcione o LDR num ponto que dê para captar a luz da lanterna.
Abaixo mostra imagens do carrinho pronto.
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Figura 16 – Carrinho pronto (AUTOR, 2013)
Comportamento do circuito
Após todos os testes com a montagem do circuito eletrônico indicado abaixo na figura 17,
todo o circuito e componentes são colocados em prática junto com as placas de circuito impresso
e a estrutura do carrinho. Ao ligar a lanterna e aproximar o LDR, este por ser um resistor sensível
à luz ele permitirá a passagem da corrente elétrica que percorrerá o circuito, porém o LDR não
consegue ter controle sobre a intensidade de corrente que acionará o motor, por isso é
necessário a utilização de um transistor e que servirá como uma chave que ligará quando incidir
luz sobre o LDR. No circuito é colocado um resistor para limitar a corrente permitindo que a
corrente seja mais intensa na base do transistor controlando a corrente para o motor e
acionando a hélice. A função do led será de para exibir se há passagem de corrente ou não. Na
figura 11 mostra o esboço de como foi montado o circuito na placa de fenolite.

Figura 17 – Esboço do circuito (BRAGA, 2013)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este carrinho apresenta um circuito simples e de fácil montagem, tendo apenas cuidado
com a soldagem dos componentes e o manuseio do percloreto de ferro. Com este circuito
podemos ter uma clara noção sobre os componentes eletrônicos, em sua aplicabilidade e função
no qual pode ser usado para aulas de eletrônica no ensino médio e devido aos diferentes
movimentos ao ser acionado (como o seu deslocamento, movimento circular da hélice) e aos
fenômenos elétricos existente no circuito este carrinho pode ser aplicado também nas aulas de
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física. Este circuito pode ser utilizado em outras funções como fazer girar a hélice de um
barquinho sensor a luz, fazer uma roda gigante funcionar a luz, entre outros.
Na conclusão da construção deste carrinho foram encontrados alguns problemas a serem
revistos que impossibilitaram o carrinho de se deslocar, apresento aqui alguns dos problemas: as
rodas deveriam ter menos atritos em sua superfície, procurar tornar o carrinho mais leve para
melhor desempenho no seu movimento, a hélice inicialmente foi feito de uma capa em plástico
de CD, porém não foi suficiente para fazer o carrinho andar trocando então pela hélice de um
ventilador de CPU, a localização dos pneus devem favorecer o movimento do carrinho
procurando centralizar o centro de massa do carrinho nos pneus para que ambos estejam com
pesos iguais. Porém o funcionamento do circuito ocorreu como desejado, o movimento do
carrinho só não foi possível pela descrição acima citada.
CONCLUSÃO
A construção do carrinho foi feita através de materiais de fácil obtenção e reciclagem de
materiais para a base do carrinho como a caixa de creme dental e reaproveitamento de rodas de
carrinho em desuso e hélice de ventilador de CPU sem uso, além da fácil montagem do circuito.
O carrinho sensível à luz pode ser utilizado tanto nas aulas de eletrônica e física, além de
enriquecer as aulas com demonstrações pode sugerir construções e competições de carrinho
entre os alunos. Além do carrinho, este circuito pode ser utilizado em diversos outros
dispositivos.
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RESUMO
As tecnologias promovem uma vida facilitada. Porém, o
desenvolvimento pode trazer consequências benéficas
e/ou maléficas. Em se tratando do meio ambiente é
comum impactar o clima e aumentar a poluição.
Portanto é necessário avaliar tecnologias alternativas.
Os veículos à combustão são responsáveis por parte da
poluição sonora e visual existente. Tal situação poderia
ser parcialmente evitada se adotados veículos elétricos.
A bicicleta elétrica pode ser uma alternativa vigorante,

pois em relação à motocicleta, por exemplo, as
vantagens são facilmente perceptíveis: não polui o ar,
utilizam energias renováveis, ruídos significativamente
baixos, custos menores, etc. Antes de tudo, saber a
opinião dos afetados é essencialmente importante.
Sabe‐se que as melhorias ocorrem quando o ser
humano está propício a aceitar mudanças e
transformações.

PALAVRAS‐CHAVE: Bicicleta elétrica, Sustentabilidade, Energias, Tecnologia.

STUDY OF THE POTENTIAL FOR AN ELECTRIC BIKE COMPARED TO A MOTORCYCLE IN THE
MUNICIPALITY OF ACARAÚ‐CE.
ABSTRACT
The technologies promote a facilitated life.
However, the development can bring consequences
beneficial and/or malicious. In if treating of the
environment is common impact the climate and to
increase the pollution. Therefore it is necessary to
evaluate alternative technologies. The vehicles to the
combustion are responsible on the part of the resonant
and visual pollution existent. Such situation could be
avoided partially if we adopt electric vehicles, the

electric bicycle can be an invigorating alternative,
because in relation to the motorcycle, for instance, the
advantages are easily perceptible: she doesn't pollute
the air, they use renewable energies, noises significantly
low, smaller costs, etc. Before everything, to know the
opinion of the affected ones is essentially important. It
is known that the improvements happen when the
human being is favorable to accept changes and
transformations.

KEY‐WORDS: Electric bicycle, Sustainability, Energies, Technology.
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ESTUDO DO POTENCIAL DE UMA BICICLETA ELÉTRICA COMPARADO A UMA MOTOCICLETA NO
MUNICÍPIO DE ACARAÚ‐CE.

INTRODUÇÃO
A tecnologia existente atualmente promove ao ser humano um misto de comodidade e
flexibilidade, o dualismo pode ser interpretado como algo favorável e ao mesmo tempo ruim.
Obviamente a facilidade ao acesso de coisas do dia a dia através de uma tela ou de um telefone
celular torna a vida mais viável tendo em vista a constante burocracia, trânsito caótico e as
limitações do homem. Por outro lado a comodidade pode gerar grandes problemas, como o
sedentarismo. (ROSSO et al., 2013).
Um dos fatores responsáveis pela aderência às tecnologias por parte da população é a
dificuldade de locomoção. O aumento considerável do número veículos nas últimas décadas tem
provocado lentidão, congestionamentos quilométricos e poluição demasiada do meio ambiente.
(SIQUEIRA, et al., 2012).
Segundo Rosso (2013) os distúrbios climáticos estão sempre associados ao grande
potencial poluente dos veículos motorizados. E como estão sempre em pauta as questões
ambientais, principalmente nos últimos anos, soluções são propostas periodicamente a fim de
solucionar de vez a associação veículos poluição. Uma possível solução sugerida foi o uso do
transporte coletivo, porém as lotações, os horários programados, e os pontos específicos de
embarque e desembarque são alguns fatores pelos quais demonstram a falta de interesse da
adesão. Em contrapartida há uma crescente utilização dos veículos de duas rodas que segundo
Siqueira (2012) as vantagens são claramente perceptíveis: o tempo de viagem no transporte
coletivo é duas vezes mais lento que com veículo de duas rodas, fácil locomoção e agilidade,
baixo custo de aquisição e operação, entre outras.
O que acontece é que os veículos de duas rodas também são movidos por motores à
combustão interna, e da mesma forma poluem o ambiente, foi então que os veículos elétricos
ressurgiram no século XX. Segundo Hauch e Toledo (2010) Há três grandes fatores responsáveis
pelo aumento do interesse nos veículos movidos a motores elétricos: a superação de entraves
tecnológicos, as preocupações com os riscos que a poluição causa ao meio ambiente e a
preocupação com a segurança energética dos países.
A bicicleta elétrica já é uma realidade no mercado atual e pode se tornar uma modalidade
alternativa pelas vantagens dos veículos elétricos de duas rodas apresentadas anteriormente.
O objetivo desse artigo não é solucionar o problema do trânsito, ou o sedentarismo que a
tecnologia causa, nem muito menos salvar o planeta, esse trabalho visa apresentar uma ideia
inovadora numa cidade pequena como a cidade de Acaraú‐ CE com uma população de
aproximadamente 57.551 habitantes (IBGE 2012) e com um trânsito formado em sua maioria por
motocicletas. O propósito é incorporar uma bicicleta adaptada com motor elétrico no trânsito da
cidade a fim de fazer comparações quantitativas e qualitativas com uma motocicleta através de
percursos realizados pelos dois veículos. Serão avaliados: o tempo para chegada ao trabalho, a
velocidade adquirida, o custo de aquisição, o ruído emitido, a quantidade de gases enviada à
atmosfera,
a
eficiência
no
aproveitamento
da
energia,
etc.
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Para tanto é essencialmente importante saber o que a população do município pensa a
respeito dessa ideia, é necessário observar até onde os habitantes estão dispostos a chegar para
melhorar a qualidade do meio em que vivem. E nesse contexto se embasa um dos objetivos
desse artigo, coletar dados de uma parcela da população de Acaraú‐ CE a respeito da
implantação
da
bicicleta
elétrica.
Da mesma forma, observar as impressões que os utilizadores do protótipo tiveram é
fundamental para que possíveis melhorias no mesmo sejam feitas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Local de estudo

A pesquisa foi realizada grande parte no laboratório do IFCE campus Acaraú, onde foi
analisada a matéria prima da construção do protótipo, o qual será utilizado para as futuras
comparações quantitativas e qualitativas em relação à motocicleta. A bicicleta continua em fase
de aprimoramentos, e tais confrontos estão sendo realizados aos poucos.
A princípio esse trabalho baseia‐se na opinião pública dos moradores da cidade de
Acaraú‐ CE representados por alunos do ensino médio. Tais alunos utilizam motocicletas e
transporte coletivo para se locomoverem pela cidade e, portanto, conhecem o trânsito, bem
como as características do mesmo.
A cidade de Acaraú localizada no litoral do Ceará, precisamente a 245 km da capital
Fortaleza, têm 57 mil habitantes (IBGE), possui um trânsito relativamente calmo, apesar do ruído
e da poluição. Geralmente não possui congestionamentos ou paralisações. A maioria dos veículos
são motocicletas o que facilita a mobilidade e a locomoção dos habitantes.

Aplicação de Questionário.
Com o propósito de descobrir a opinião pública, foi realizado um questionário com alunos
do ensino médio, da escola Tomaz Pompeu de Sousa Brasil, os quais representam a população da
cidade. O questionário visa conhecer a opinião das pessoas a respeito da implantação da bicicleta
elétrica na cidade bem como a adesão dos mesmos a essa ideia.
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QUESTIONÁRIO

1- A bicicleta elétrica é uma iniciativa inovadora, na qual uma bicicleta comum é adaptada
com um motor e passa a funcionar graças à energia renováveis fornecidas pela rede elétrica
ou por painéis solares. Você apoia essa ideia?
( ) sim

( ) Não

2- Você acha que a qualidade do ar que respiramos melhoraria com a substituição das
motocicletas por bicicletas elétricas?
( ) sim

( ) Não

3- Você deixaria de andar numa motocicleta para andar em uma dessas bicicletas adaptadas?
( ) Sim

( ) Não

4- Você acha que a situação do trânsito: acidentes, congestionamentos e paralisações
poderiam ser reduzidos com a implantação da bicicleta elétrica?
( ) Sim

( ) Não

5- Disserte em poucas palavras a sua opinião a respeito da substituição das motocicletas por
bicicletas elétricas em sua cidade, justificando os pontos positivos e negativos dessa
proposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________
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Análise de Dados
Os dados obtidos estão expostos na forma de gráfico, ressaltando a opinião pública
quanto à implantação de bicicletas elétricas na cidade. As perguntas foram baseadas nas
possíveis melhorias que a bicicleta traria, e, portanto tais dados são relevantes, pois vai de
encontro
com
os
principais
afetados
dessa
proposta.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para se obter o resultado, foi‐se até a Escola de Ensino Médio Tomaz Pompeu de Souza
Brasil, localizada no município de Acaraú‐CE, e realizado uma pesquisa com alguns alunos. Com
base no questionário aplicado aos participantes obtiveram‐se os resultados mostrados abaixo, os
quais contribuíram com a investigação dos conhecimentos e o nível de esclarecimento sobre a
bicicleta elétrica, bem como o real ponto de vista da população da cidade ali representada. Os
dados ficaram organizados em gráficos divididos por questões. No total, participaram da enquete
61 alunos. Os nomes dos participantes não foram revelados, já que não é relevante no estudo e
as justificativas quando existente estão dispostas no decorrer do texto.
Na primeira pergunta, quando indagado sobre a implantação da bicicleta elétrica na
cidade e o que pensavam a respeito, percebeu‐se que a maioria apoia a ideia.

Figura 1‐ Gráfico do item um do questionário.

A segunda pergunta trata da qualidade do ar respirado na cidade. Como enfatizado
durante boa parte desse artigo, a emissão de gases prejudiciais à saúde seriam diminuídos
parcialmente com a utilização de bicicleta elétrica, movidas à energias limpas, e a retirada das
motocicletas que utilizam combustíveis fósseis para a locomoção. Como foi questionado só em
relação às motocicletas, boa parte dos entrevistados responderam que não, devido ao fluxo de
carros que continuariam emitindo tais gases (conclusão tirada graças as resposta da última
pergunta).
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Figura 2- Gráfico do item dois do questionário.
A terceira pergunta uma das mais importantes, senão a mais importante questiona a
adesão na prática, o resultado foi surpreendente. A maioria dos entrevistados respondeu que
não deixariam de andar em uma motocicleta para andar em uma bicicleta elétrica. O mais
surpreendente é que embora apresentado as possíveis melhorias, e conhecendo os problemas
causados pelas motocicletas, ainda assim se mostraram contra a troca. Por se tratar de jovens, é
provável que a estética tenha influenciado nas respostas, a ideia da velocidade baixa, ou a
própria estrutura da bicicleta elétrica, pode não seja algo atrativo para que optem por essa troca
proposta.

Figura 3 – Gráfico do itêm três do questionário.
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Outra vez levando em consideração o problema que o trânsito causa, foi questionado
sobre os congestionamentos, acidentes e paralisações. A pergunta é baseada na crescente de tais
problemas em todo o país. Seria possível diminuir essas estatísticas implantando a bicicleta
elétrica? 75% dos entrevistados acrditam que sim.

Figura 4 – Gráfico do quarto item do questionário.

A última pergunta não restringia um fator a ser verificado, trata‐se de uma questão
aberta, onde os entrevistados puderam escrever como se sentiam a respeito da substituição das
motocicletas por bicicletas elétricas. Além disso, puderam ressaltar aspectos positivos e
negativos do que foi proposto ou apresentar sugestões.
Entre as respostas dadas, destacam‐se as mostradas abaixo:
“Ela deve ser legal, pois vai evitar muitos acidentes. Um dos pontos positivos é a redução
da poluição e ajuda a diminuir os acidentes de transito. Em minha opinião, essa bicicleta elétrica
não possui pontos negativos.”
“Seria melhor as bicicletas elétricas para economizar dinheiro, preservar o ar puro apesar
de ter uma potência mais fraca em relação à velocidade, deixaria o transito mais leve e
consequentemente reduziria acidentes.”
“Seria muito bom, pois diminuiria a poluição e melhoraria o ar que respiramos e assim
melhorando nossa saúde. Não sei o que dizer do ponto negativo, pois essa proposta é muito boa
para a sociedade.”
A pesquisa apresentada foi realizada antes da conclusão do protótipo, embora seja
relevante para o estudo, não pode ser conclusiva, pois resultados dos testes poderiam ter sido
apresentados e consequentemente poderia haver uma mudança de opinião. Conclusão tirada
graças aos depoimentos de pessoas que utilizaram o protótipo e se mostrou favoráveis a
utilização no trânsito da cidade.
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Tabela de comparação entre ma motocicleta* e a bicicleta elétrica
Motocicleta
Potência
11,6 HP a 8250 RPM
Custo
R$ 6.000
Velocidade Máxima
120 Km/h
Emissão de CO2
132 g/Km
Massa
106 Kg
Ruído
90 dB

Bicicleta
1 HP
R$ 1.200
20km/h
0g/Km
28,7 Kg
76 a 80 dB

Tabela 1‐ Dados obtidos com os testes em laboratório.
A tabela mostrada acima apresenta resultados de testes realizados na bicicleta elétrica e
em uma motocicleta, onde são mostrados pontos relevantes na construção de todo o trabalho. A
motocicleta utilizada nas comparações foi a FAN 125, uma das mais utilizadas na cidade.
Entre os destaques favoráveis, destaca‐se o custo de aquisição, onde a motocicleta custa
cinco vezes mais que a bicicleta. O ruído abaixo do limite prejudicial a saúde. Segundo o Instituto
Nacional de Surdez e Outras Doenças de Comunicação dos EUA, acima de 85 decibéis já é prejudicial a
audição. E a emissão zero de gás carbônico na atmosfera.
A tabela abaixo mostra dados obtidos através da realização de percursos distintos pela
cidade. Os quais aconteceram a fim de avaliar as características de comportamento do meio de
transporte nesses trajetos peculiares.

Distância (km)
Tempo (motocicleta)
Tempo (bicicleta)
Velocidade média (motocicleta)
Velocidade média (bicicleta elétrica)

Percurso curto‐urbano
2,7
7 min
13 min
23,14285714
16,2

Percurso longo‐ urbano‐rural
9
13 min
30 min
41,53846154
18

Tabela 2‐ Dados obtidos com percursos percorridos pelos dois veículos
O ponto mais significativo dessa análise é o tempo do trajeto. A bicicleta se mostrou mais
lenta em percursos longos e fora da cidade e mais rápida em trajeto na cidade onde ha trânsito e
sinal.
Opiniões favoráveis à bicicleta no que diz respeito à mobilidade e a flexibilidade da escolha
em pedalar ou não, já que a bicicleta permite. O ciclista poderá optar por não pedalar quando as
circunstâncias não forem favoráveis ou pedalar quando quiser realizar um exercício físico.
Apesar do motor da bicicleta ter menos potencia, as velocidades não são tão distintas pois
o peso da motocicleta é muito alto para carregar um usuário. O que a torna pouco eficiente, já
que desperdiça bastante energia na forma de fumaça e ruído.
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CONCLUSÃO

O projeto inicial visa implantação de uma bicicleta elétrica na cidade. Um protótipo
utilizado para realização de testes comparativos entre motocicleta e bicicleta elétrica. Apesar de
ser o principal objetivo da realização desse artigo, não é o único. Existe uma preocupação com o
que pensa a população e os possíveis usuários da bicicleta elétrica.
A população apesar de achar que a bicicleta reduziria os acidentes, e a poluição
ambiental, quando perguntada se substituiria sua moto por uma bicicleta disseram em sua
maioria que não. O motivo da não adoção pode ser estudado futuramente. Caberia avaliar se por
velocidades reduzidas, ou pelo apelo da mídia que atrela a motocicleta a um status de sucesso e
felicidade.
Outros aspectos a serem avaliados são a comparação entre a velocidade dos meios, e a
quantidade de fumaça produzida, após isso fazer uma nova pesquisa indicadora de substituição
entre os meios de locomoção após o uso da nova bicicleta pelos usuários.
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RESUMO
O seguinte trabalho simula um modelo da coexistência
entre espécies, as interações entre ambos representa
um
equilíbrio
biológico
presa‐predador.
O
comportamento da coexistência foi estudado através de
simulações computacionais para a identificação da
densidade de predadores (região ativada) e a não
existência
de
predadores
(região
inativada)
direcionando o sistema a uma transição de fase do
estado absorvente na rede fractal do tapete de
Sierpinski. Através das simulações os dados numéricos
fornecem os valores do parâmetro de ordem, as
flutuações críticas do parâmetro de ordem e o

cumulante, que são usados para a identificação dos
expoentes críticos, e a partir destes determinar a que
classe de universalidade pertence ao sistema, as
simulações são construídas a partir de equações
diferenciais que consideram o fator logistíco, além do
método de Monte Carlo e Markov. Os expoentes críticos
da tapete de sierpinski não coincidem com a rede
quadrada e nem para o processo de contato e nem para
o modelo presa‐predador, o expoente crítico do
comprimento de correlação apresenta um alto valor e o
presente modelo coincide com a percolação direcionada
no tapete.

PALAVRAS‐CHAVE: Monte Carlo, Fractal, Sierpinski, equilíbrio biológico

CRITICAL BEHAVIOR OF COEXISTENCE OF A PREDATOR‐PREY STOCHASTIC MODEL OF
ABSORBING PHASE TRANSITION IN A FRACTAL OF SIERPINSKI CARPET
ABSTRACT
Thefollowing
papersimulatesa
modelof
coexistenceamong species, interactions between
themisa biologicalpredator‐preybalance.The behaviorof
coexistencehas been studiedthrough computer
simulationsto identify thepredator density(activated
region) and theabsence ofpredators(inactivated region)
directingthe system to aphase transitionof theabsorbing
stateinthenetworkfractalSierpinski carpet. Through
numerical simulations data provide values of the order
parameter, the criticism of the order parameter and the
cumulant, which are used for the identification of

critical, exponents from these fluctuations and
determine the universality class that belongs to the
system, the simulations are constructed from
differential equations that consider the logistical factor,
besides the Monte Carlo method and Markov.
Thecritical exponentsof theSierpinski Carpetdoes
notmatch
thesquareandnotforthe
contact
processandnotfor
thepredator‐preymodelnetwork,
thecritical exponentof thecorrelation lengthhas a
highvalue and thepresent modelcoincides with
thedirectedpercolationon the carpet.

KEY‐WORDS: Monte Carlo, Fractal, Sierpinski, biological equilibrium

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

COMPORTAMENTO CRÍTICO DE COEXISTENCIA DE PRESA‐PREDADOR EM UM MODELO
ESTOCÁSTICO DE TRANSIÇÃO DE FASE EM UMA REDE FRACTAL DO TAPETE DE SIERPINSKI
INTRODUÇÃO
O trabalho seguinte teve como principal motivação o etimologista americano Carl
Huffaker que realizou um experimento prático para determinar coexistência entre ácaros e
aranhas encontrando duas oscilações. Com o uso de bases matemáticas para representar os
fenômenos de equilíbrio biológico Lotka‐Volterra realizou estudos semelhantes criando equações
que forneciam as mudanças das populações envolvidas a partir de taxas, contudo este não
introduziu o fator logístico que pode ser interpretado como o meio ambiente em que coabitam
as diferentes espécies (presa‐predador).
Usando importantes ferramentas de mecânica estatística o sistema trabalhado consiste
em simular a coexistência entre presas e pedradores em uma rede fractal do tapete de Sierpinski
de dimensão
8⁄ 3. Uma propriedade importante do tapete é a existência de espaços
vazados que simbolizam regiões que não podem ser habitadas.
Para um regime de campo médio, todos os sítios são vistos igualmente, o conjunto padrão
dos expoentes críticos são
1,
= ½,
1, e = 0, onde o é o expoente crítico do
∥
parâmetro de ordem, ∥ representado expoente crítico do tempo de correlação,
é o expoente
crítico do comprimento de correlação, é o expoente de susceptibilidade e corresponde ao
expoente que rege as flutuações críticas do parâmetro de ordem.
Todos os expoentes acima citados são de grande importância para identificação da classe
de universalidade do sistema e para entender o comportamento crítico do mesmo.
MATERIAIS E MÉTODOS
O modelo é simulado através de programas criados para esta finalidade em linguagem
Fortran f.90, a dinâmica inicia com todos os sítios da rede habitáveis ocupados por predadores
que ao decorrer da simulação pode morrer. O aparecimento das presas ocorrer de forma
gradativa até o ponto que ambas as espécies coexistam em equilíbrio, quando isto acontece
tratamos de transição de fase, ou seja, ponto que determina a transição de maior ou menor
densidade de predadores.
A simulação é desenvolvida a partir da equação diferencial 1 e 2, a equação 1 corresponde
a densidade de população de presas ( ) para
1, ou seja, a densidade de cada passo em
relação a anterior e a equação 2 a densidade de população dos predadores com os mesmos
correspondentes estabelecidos para as presas.
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equação 1
equação 2
A os valores de e são as densidades anteriores, após novas interações a densidade
adquirirá valores que correspondem a
e
, é a taxa de nascimento das presas, é a
taxa de nascimentos dos predadores e a taxa de morte do predador, a morte das presas é
determinada pela predação e o surgimento da grama ( ‐ meio ambiente ‐ fator logístico) pela
morte do predador, portanto
1
. O modelo descreve um ciclo → → → .
Os resultados mostrados correspondem a uma simulação em uma rede de
6 , k
corresponde à geração do número do fractal. Calculamos o parâmetro de ordem, a densidade de
sítios ativosconformeaequação3, onde
,
é a média do número de indivíduos
infectados, no regime estacionário em função de p.
,

,

⁄

equação 3

RESULTADOS
Os resultados foram obtidos para após
varridas na rede. Como foi realizado estudos
com o método estacionário e o método de tempo curto, para a validação dos resultados. Foram
usadas distintas gerações (k), os valores de utilizados estão interpolados entre 0.68286
0.685 com o passo de 10 próximo ao ponto crítico.
A densidade de sítios ativos, representado pelo parâmetro de ordem, pode ser visualizada
na figura 1, para menor que 0.683 a densidade de sítios ativos caminha para o zero, enquanto
que para valores maiores é perceptível o crescimento da densidade de sítios ativos, representado
por .
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k=3
k=4
k=5
k=6
k=7

0,16

0,12


0,08

0,04

0,00

0,120

0,125

0,130

0,135

0,140

0,145

0,150

c
Figura 1 – densidade do número de sítios ativos em função de .

Para a melhor observação e localização do
foi utilizado o momento do parâmetro de
ordem, livre de escala, definida na equação 4, onde o ponto coincidente para os diferentes k
pode ser visto na figura 6.
⁄

equação 4
k=3
k=4
k=5
k=6
k=7

2,0

1,8

UL(c)

1,6

cc=0.1394(1)

1,4

1,2

1,0
0,120

0,125

0,130

0,135

0,140

0,145

0,150

0,155

c

Figura 2 ‐ Momento do parâmetro de ordem, para diferente k, com estimativa para o
0.1394 5 .
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é necessário calcular as flutuações do
Para definir o expoente crítico γ e ⁄
parâmetro de ordem Δ , onde Δ
,
, os gráficos para a
obtenção dos expoentes críticos que estão em função de Δ podem ser visto na figura 7 e 8, e
⁄

obedecem as seguintes leis de potência Δ

eaΔ

,

.
k=3
k=4
k=5
k=6

2,5

2,0



1,5

1,0

0,5

0,0

0,120

0,125

0,130

0,135

0,140

0,145

0,150

c
Figura 3– Flutuação do parâmetro de ordem, em função de , para diferentes k e com maior pico
para k=6, sinalizando o ponto crítico.

CONCLUSÃO
Em suma, investigamos o comportamento crítico de um modelo dinâmico de sistema
predador presa em uma rede fractal de tapete de Sierpinski ( 8⁄ 3), com o uso do método
de Monte Carlo, através de simulações computacionais com o objetivo de identificar
propriedades para este sistema. Foi possível observar a transição de fase fora do equilíbrio, assim
como a localização do e observar o comportamento do modelo.
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MODELAGEM EDUCATIVA: O ENSINO DA FÍSICA UTILIZANDO LIBREOFFICE CALC

1,2

T. B. Marcello (IC)¹ ; A. M. Bastos (PQ)2 ;
Instituto Federal do Amapá (IFAP) ‐ Campus Macapá ‐e‐mail: tbmarcello.ap@gmail.com

RESUMO
A aprendizagem de física requer grande atenção e
dedicação dos alunos, pois há necessidade da
realização contínua de atividades para melhor
entendimento. Fazer com que o aluno tenha maior
atenção e resolva problemas têm sido cada vez mais
difícil para os professores. A dificuldade é maior ainda
quando os alunos não conseguem assimilar
satisfatoriamente os conteúdos abordados no ensino
fundamental e associá‐los aos conceitos e problemas
físicos. Como forma de auxiliar no ensino, o uso de
tecnologias da informação nas escolas já vem sendo
testado no país. Para constatar a eficiência de
ferramentas tecnológicas, foi desenvolvido um
projeto de modelagem educativa que propõe o uso
do software LibreOffice Calc, similar ao Excel
pertencente ao pacote Office da Microsoft, como

minimizador das dificuldades de aprendizagem e
auxiliador no repasse de informações pelo docente. O
desenvolvimento do projeto ocorreu primeiramente
com a aplicação dos questionários, no Instituto
Federal do Amapá‐ campus Macapá no ano de 2013,
com o intuito de obter informações relacionadas ao
uso de tecnologias pelos alunos, saber quais são as
suas dificuldades no entendimento da Física, quais os
temas que os mesmos têm maior dificuldade de
aprendizagem no decorrer do ano e se conhecem o
software proposto para realização de atividades de
modelagem. Após a aplicação dos questionários, os
dados foram tabulados e a partir das informações
obtidas foram confeccionadas duas propostas de
planilhas para facilitar a aprendizagem de óptica e
gravitação.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Física, Tecnologia, LibreOffice Calc.

MODELING EDUCATION: TEACHING PHYSICS USING LIBREOFFICE CALC
ABSTRACT
Learning physics requires great attention and
dedication of the students, because there is need for
continued implementation of activities for better
understanding. Making the student having more
attention and to solve problems have been increasingly
difficult for teachers. The difficulty is even greater when
students fail to successfully assimilate the content
covered in primary and associate them with concepts
and physical problems. For an aid in teaching, the use of
information technology in schools is already being
tested in the country. To verify the efficiency of the
technological tools, it was developed an educational
modeling project that proposes the use of software
LibreOffice Calc, similar to Excel belonging to the
Microsoft Office suite, as minimizer of learning

disabilities and helper in the transfer of information by
the teacher. The project development occurred initially
by application of questionnaires, at the Federal Institute
of Amapá (Macapá ‐ campus) in 2013, with the aim of
obtaining information relating to the use of technology
by students, knowing what their difficulties in
understanding of the physics themes which they have
greater difficulty learning throughout the year and if
they know the software proposed for conducting
modeling activities. After the questionnaires, the data
were tabulated and with the information obtained two
worksheets were prepared to facilitate the learning of
optics and gravitation.

KEY‐WORDS: Education, Physics, Technology, LibreOffice Calc.
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MODELAGEM EDUCATIVA: O ENSINO DA FÍSICA UTILIZANDO LIBREOFFICE CALC
INTRODUÇÃO
Ensinar Física não é uma tarefa fácil para o profissional da área. A aprendizagem em Física
pressupõe análise de atividades cognitivas fundamentais como a conceptualização, a resolução
de problemas e também a compreensão de textos. Há então a necessidade de diversificar as
ferramentas que auxiliem o aprendizado do aluno e concorram para a construção do
conhecimento de forma plena. O sistema de ensino brasileiro tem experimentado, com a
utilização do computador, um novo impulso de qualidade vista por muitos como uma revolução
no meio educacional, atendendo a necessidade de utilizar novas ferramentas tecnológicas no
ensino. Nesta perspectiva, o projeto de modelagem educativa vem lançar um novo olhar sobre
esta questão. Utilizando o LibreOffice Calc (software livre), o projeto propõe o desenvolvimento
analítico de atividades de modelagem relacionadas aos conteúdos que apresentarem maior
dificuldade de entendimento por parte dos alunos d do Ensino Médio.
A carência da base teórica dá‐se por inúmeras razões bem conhecidas: qualificação
profissional insuficiente do professor, precariedade das condições de trabalho, métodos de
ensino ineficientes, ausência de laboratórios de ciências, falta de interesse por parte de alguns
alunos. A principal consequência de tudo isso é o insucesso na aprendizagem dos alunos na
componente Física. No entanto, mesmo que as condições anteriores sejam atendidas, observa‐se
que as dificuldades apresentadas, pelos alunos, no primeiro ano dos cursos técnicos integrados
ofertados pelo IFAP, por exemplo, não se referem às disciplinas em estudo, mas à falta de
assimilação dos conteúdos do ensino fundamental e dificuldade de compreensão de conceitos
abstratos em componentes como a Química e a Física.
Considerando que a escola deve oferecer educação de qualidade, é imprescindível buscar
meios e formas que ajudem a melhorar a construção de conhecimento pelo aluno, melhorem seu
desempenho em sala de aula proporcionando um interesse maior pelos conteúdos ministrados e,
por conseguinte diminuam os índices de evasão. A necessidade de diversificar métodos de ensino
para contrariar o insucesso escolar fomentou o uso crescente do computador no ensino da Física.
A utilização de programas apropriados, por exemplo, de modelagem e/ou simulação, vem
facilitar o ensino (BRASIL, 2002).
O uso do computador em uma simulação ou na modelagem matemática é uma
possibilidade de transição dos modelos tradicionais de ensino para a construção de formas
alternativas de ensinar Física. O LibreOffice Calc é um software livre similar ao Excel, destinado à
criação de planilhas eletrônicas, ou seja, ao invés de trabalhar com números usando um lápis,
uma folha de papel e uma calculadora, estes são digitados em uma tabela eletrônica onde é
possível alterar e atualizá‐los sempre que necessário (OLIVEIRA, 2012). Gráficos servem para
visualizar o comportamento de grandezas físicas envolvidas em uma situação problema de
maneira fácil e rápida. É através de um gráfico que podemos verificar como varia uma grandeza
(por exemplo, espaço) em função de outra (por exemplo, tempo).
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O software livre se apresenta como uma solução eficiente para este fato. Além de ele
possuir ferramentas de alta qualidade, capazes de funcionar em máquinas com uma configuração
de hardware “menos robusta”, também proporcionam ao usuário uma maior liberdade, visto que
ele tem acesso ao código‐fonte e pode modificá‐lo para que o software atenda às suas
necessidades e particularidades. Ainda se pode obtê‐lo e utilizá‐lo com custo acessível às escolas.
Essas são algumas das formas com que o software livre tem contribuído no meio educacional.
Sem contar a oportunidade de promover a inclusão digital e liberdade que este tem por natureza
e que é sua essência (DA SILVEIRA, 2003).
O ensino de física alcançará sucesso quando o aluno aprender a aprender e a pensar, a
relacionar o conhecimento com dados da experiência cotidiana, a dar significado ao aprendido e
a captar o significado do mundo, a fazer a ponte entre teoria e prática, a fundamentar a crítica, a
argumentar com base em fatos, a lidar com o sentimento que a aprendizagem desperta. Neste
sentido, o uso da modelagem é uma ferramenta que busca associar e correlacionar o que é
previsto (teoria) e o que é observado (experiência). O uso de planilhas do LibreOffice Calc pode
apresentar resultados numéricos das medidas realizadas ou propostas que ao serem
confrontadas com a formulação teórica do fenômeno enriquecerão a interação dos alunos com
os conceitos da Física de forma proveitosa do ponto de vista tanto didático como vivencial.
MATERIAIS E MÉTODOS
O método dialético foi utilizado no desenvolvimento do trabalho, onde o problema proposto
é analisado a partir da realidade vivenciada na sala de aula através das práticas pedagógicas
utilizadas. Havendo contato direto do pesquisador com a situação estudada, verificou‐se por
meio de questionários a forma como está sendo discutida a base teórica e os fenômenos
associados que possam ser utilizados com exemplos.
O projeto foi desenvolvido com 81 alunos, no período de março/2013 a fevereiro/2014, nas
turmas 1012‐A Alimentos (1ª série), 4022‐A Mineração (2ª série) e 1032‐A Alimentos (3ª série),
turno vespertino, dos cursos integrados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFAP). A escolha dos cursos deve‐se a dois aspectos: primeiro porque o bolsista que desenvolveu
o projeto estuda no turno da manhã; segundo, porque estes cursos têm apresentado alto índice
de reprovação na componente Física em anos anteriores. As turmas escolhidas têm aula da
componente Física em um mesmo dia, desta forma foi otimizado o deslocamento para aplicação
de questionário e coleta de dados.
A partir da análise das dificuldades de aprendizagem relatadas pelos alunos, foram propostas
2 (duas) atividades de modelagem. Nestas atividades (a serem aplicadas no 2º semestre) os
alunos trabalharão preferencialmente em grupos uma situação problema, que após ser
modelada (simulada) será discutida em razão de suas variáveis e seus resultados. As discussões
sobre a precisão, aplicabilidade cotidiana e mudanças de variáveis serão confrontadas com a
base científica que explica o problema. O objetivo deste procedimento é comprovar a lógica dos
resultados obtidos e ao mesmo tempo observar a influência de fatores ausentes ou desprezados
na execução da modelagem.
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Porcentagem da turma

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com as devidas orientações e a contribuição dos professores e alunos presentes nas salas
visitadas, os questionários foram aplicados com excelência nas seguintes turmas 1012‐A
Alimentos 1ª série, 4022‐A Mineração 2ª série e 1032‐A Alimentos 3ª série, e a partir da
aplicação se fez possível gerar dados e informações significativas referentes à utilização de
softwares e equipamentos pelas turmas, a importância do uso de recursos tecnológicos para o
ensino e aprendizagem, as maiores dificuldades na aprendizagem e se estes conhecem o
software proposto para a confecção das atividades de modelagem. A partir da pesquisa foram
gerados os gráficos de disponibilidade de equipamentos e materiais para o desenvolvimento das
disciplinas (Figura 1) e frequência de uso de softwares educacionais no laboratório e em sala de
aula (Figura 2).
Há disponibilidade de equipamentos e materiais
para o desenvolvimento das disciplinas?
80%
60%
40%
20%
0%

1012‐A
4022‐A
1032‐A
Sempre

Quase
sempre

Ás vezes

Nunca

Frequência

Porcentagem da turma

Figura 1 ‐ Disponibilidade de equipamentos e materiais para o desenvolvimento das disciplinas.
Qual a frequência de uso de softwares
educacionais na sala de aula?
60%
40%
20%
0%

1012‐A
4022‐A
Sempre

Quase
sempre

Ás vezes

Nunca

1032‐A

Frequência

Figura 2‐ Frequência de uso de softwares educacionais no laboratório e em sala de aula
A partir dos resultados fica visível que as turmas visitadas possuem uma baixa
disponibilidade de equipamentos e materiais em sala de aula e pouco se utilizam de softwares
como ferramentas educacionais, mesmo quando vão ao laboratório de informática.
Equipamentos e softwares são excelentes auxiliadores no ensino e aprendizagem, a partir do
momento que sugerem aos alunos uma forma diferente para a obtenção e construção de
conhecimento. Com laboratórios de informática disponíveis, só resta ao professor entender a
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necessidade de se utilizar novos recursos tecnológicos, se capacitar e o aluno ser incentivador da
utilização dos mesmos.
“O professor deve assenhorar‐se rápida e profundamente dos novos instrumentos
materiais postos à sua disposição para a tarefa educativa; e o aluno deve sair de uma
antiga posição passiva, adotando uma postura mais reflexiva e de investigação” (ARAÚJO
E BORGES, 2003)

Acima de 70% dos alunos nas três turmas consideram importante a utilização de recursos
tecnológicos na sala de aula, pois o uso de softwares facilita a aprendizagem. A pesquisa reflete o
interesse dos alunos em se ter um aprendizado com o auxílio de tecnologias, algo que não podia
ser diferente tendo em vista que nos dias atuais o acesso à informação tem sido facilitado por
meio das tecnologias, com diversos recursos e informações disponíveis em dispositivos portáteis
e desktops, fazendo com que o aluno reflita sobre a possibilidade de melhora do ensino e
aprendizagem com uso das novas tecnologias da informação. Segundo Liguori (1997), é claro que
em um contexto em que os alunos têm abundante capital de conhecimentos, concepções
ideológicas e preconcepções sobre os diferentes âmbitos da realidade, as instituições
educacionais possuem o desafio não somente de incorporar as novas tecnologias da informação
como conteúdos de ensino, mas também de elaborar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas
que promova o desenvolvimento sobre os conhecimentos e os usos tecnológicos.
Quanto às dificuldades dos alunos na aprendizagem da Física, destacam‐se a falta de
concentração e a falta de interpretação, fatores esses que podem ter sido originados por conta
de um ensino que pouco atraí a atenção dos alunos e não desperta interesse nos mesmos,
dificultando o entendimento e concentração nas aulas (Figura 3). Uma solução para isso seria a
aplicação de atividades de um modo mais lúdico, fazendo com que o aluno tenha mais interação
com o assunto estudado, algo que poderia ser feito com o auxílio de ferramentas tecnológicas,
como a proposta por este trabalho, qual seja a utilização do software LibreOffice Calc na
facilitação do entendimento da Física e aplicação dos seus conceitos: “Aprender precisa ser uma
atividade interessante (...) uma ótima maneira para tornar o aprendizado uma experiência
divertida é investir na tecnologia” (ABÉLLON).

Porcentagem da turma

Dificuldades que você apresenta na aprendizagem
dos conteúdos de Física
80%
60%

1012‐A

40%

4022‐A

20%

1032‐A

0%
Falta de
Falta de Não gosto de Não tenho
concentração interpretação
Física
dificuldades
Dificuldade

Figura 3 ‐ Dificuldades enfrentadas pelos alunos das turmas visitadas.
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São vários os temas de Física (Figura 4) que, na opinião dos alunos, são difíceis de
aprender. Na turma 1012‐A foi detectado uma variedade maior de assuntos que tiveram
dificuldades para serem entendidos, pelo fato do plano de aula das turmas de 1ª série possuir um
número muito maior de assuntos comparados aos das demais séries, mas o assunto que maior
teve dificuldade de ser compreendido foi gravitação universal. As turmas 4022‐A e 1032‐A
tiveram assuntos semelhantes apontados como dificuldades devido a 1032‐A está desenvolvendo
o mesmo conteúdo que as turmas de 2ª série ao invés do conteúdo de 3ª, decorrente de
problemas ocorridos nos anos anteriores. O assunto com maior dificuldade de entendimento nas
duas turmas foi óptica geométrica.
Qual assunto você achou mais difícil de entender?

Temas

Quantidade de movimento
Nenhum
Hidrostática
Acústica
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Porcentagem do total de alunos respondentes

Figura 4 ‐ Temas que foram mais difíceis de entender pelos alunos.
A maioria dos alunos (68%, 59% e 71% de cada turma) conhece o software e isso é bom,
ainda assim foi necessário nivelar as informações sobre o software para a continuidade das
atividades previstas no projeto.
CONSTRUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MODELAGEM EDUCATIVA
Por meio das constatações feitas a partir da análise dos questionários, e pesquisa da base
teórica dos temas identificados pelos alunos como os de maior dificuldade de compreensão, foi
possível desenvolver inicialmente duas atividades de modelagem educativa.
Os temas reportados como de maior dificuldade de compreensão por parte dos alunos da
turma de 1ª série 1011‐A foi gravitação universal, e nas turmas de 2ª e 3ª série, por estarem
estudando o mesmo assunto, foi óptica geométrica. Identificando essas dificuldades e o interesse
dos alunos no uso de ferramentas tecnológicas para seu aprendizado, foram confeccionadas duas
atividades de modelagem educativa nomeadas como Gravitação Universal e Óptica Geométrica
utilizando o software proposto pelo projeto, LibreOffice Calc.
Como forma de organizar e tornar as atividades mais intuitivas, cada arquivo criado no
Calc foi divido em 04 (quatro) planilhas: Abertura, Teoria, Prática e Bibliografia.
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A figura 5 apresenta as planilhas de abertura das atividades de modelagem Gravitação
Universal e Óptica Geométrica, contendo figuras referentes ao assunto, o título do projeto
destacado na barra superior, um cabeçalho com informações a respeito do autor, e logo abaixo
no quadrado verde no centro, esta o título da atividade e um sumário com hiperlinks que levam
às demais planilhas. Como alternativa de navegação, na parte inferior encontra‐se um hiperlink
com a inscrição próxima, possibilitando a navegação para segunda planilha.

Figura 5 ‐ planilhas de abertura das atividades de modelagem Gravitação Universal e Óptica
Geométrica.
Na Figura 6 é possível visualizar os ambientes fornecidos pela planilha 2 (dois), que tratam
da parte teórica das atividades, nesta planilha são descritas as propriedades físicas e teóricas dos
assuntos tratados, possuindo nas mesmas fórmulas e imagens para representação e
exemplificação dos conceitos físicos fornecidos.

Figura 6 ‐ Planilha 2 das atividades de modelagem Gravitação Universal e Óptica Geométrica.
Para o acesso para as demais planilhas há hiperlinks com a numeração e nome da
planilha, podendo o aluno selecioná‐los ou simplesmente clicar em anterior para voltar à planilha
1(um) ou próxima para ir à planilha 3 (três).
Na figura 7 estão representadas as planilhas que envolvem a aplicação da teoria vista na
planilha de número 2, por meio de simulações ocorridas com a inserção de valores pelo usuário,
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a planilha do lado esquerdo da figura refere‐se à planilha prática da atividade voltada para
Gravitação Universal, e a planilha do lado direito à atividade envolvendo Óptica Geométrica.

Figura 7 ‐ Planilha 3 das atividades de modelagem Gravitação Universal e Óptica Geométrica.
As duas atividades possuem três simulações cada, na planilha da esquerda as simulações
dizem respeito a obtenção da força de atração entre dois corpos celestes, velocidade e período
de um corpo em determinada órbita e aceleração gravitacional na superfície de um corpo, cada
simulação contém ao lado as fórmulas físicas que estão sendo usadas no Calc para calcular o
desejado, assim o usuário pode verificar manualmente e conferir se o que ele fez esta correto ou
precisa ser refeito. Como para maioria das simulações deseja‐se descobrir informações a respeito
dos corpos celestes do nosso sistema solar, foi inserida na planilha uma tabela com a massa dos
planetas do sistema solar e as suas respectivas distâncias ao sol. Para facilitar o acesso ao
conteúdo da tabela, foi configurada a inserção de dados por validação de lista (ampliação
destacada pela seta), se quem estiver utilizando a planilha quiser utilizar valores diferentes do
proposto poderá digitar normalmente. Na planilha da direita, como ocorre a formação de
imagens em espelhos esféricos, posicionamento do objeto em relação ao espelho, da imagem e
do raio de curvatura, podem ser observadas propriedades físicas a respeito da imagem e espelho.
Visualizando as propriedades, o usuário saberá o tipo de espelho empregado na simulação, se a
imagem é virtual ou real, se é direita ou invertida, e ainda se é menor, maior ou igual ao tamanho
do objeto, ou se não há formação de imagem (imprópria). Essas propriedades são demonstradas
abaixo do resultado fornecido (Figura 8).

Figura 8 - Propriedades ópticas que podem ser identificadas na modelagem.

As propriedades são fornecidas por meio de funções lógicas SE e OU inseridas na fórmula
das células, que dependem dos valores fornecidos, um exemplo dessas funções lógicas
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empregadas é a utilizada para determinar se a imagem é menor, maior ou igual ao tamanho do
objeto (Fórmula 1).
=SE(J23=1;"Igual";SE(J23>1;"Maior";SE(J23<1;"Menor";)))

(Fórmula 1)

Como pode ser observado a fórmula define o texto a ser exibido de acordo com o valor da
célula J23 em comparação ao valor 1, isso se trata de condições empregadas pela função lógica
SE. Outro exemplo de funções lógicas utilizadas é o usado na orientação dos usuários para não
digitarem um valor nulo (0) (Fórmula 2), senão haveria divisão por zero, algo que não é aceito
pelas regras matemáticas.
=SE(OU(I23=0;I24=0);"Por favor insira um valor diferente de zero!";" ")

(Fórmula 2)

Neste segundo exemplo de fórmula que pode ser encontrada nas duas atividades de
modelagem, há o emprego do OU utilizado para uma condição que vale para dois ou mais
valores.
Finalmente, a Figura 9 apresenta as referências bibliográficas utilizadas para a confecção
das planilhas teóricas e práticas, esta disponibilização é uma forma de possibilitar os usuários de
encontrar mais informações a respeito do que viram nas planilhas, para aumento de
conhecimento e consulta.

Figura 9 - Planilha 4 das atividades de modelagem Gravitação Universal e Óptica Geométrica.

CONCLUSÃO
Sabendo que os alunos têm interesse no aprendizado por meio de recursos tecnológicos, e
que é presente a dificuldade no entendimento da Física por conta da realização de cálculos
matemáticos, se faz necessário a busca por meios tecnológicos que sanem essas dificuldades e
correlacionem o conteúdo das disciplinas. O LibreOffice Calc pode ser utilizado para minimizar as
dificuldades de aprendizagem dos alunos, pois além de ser um software livre possui fácil uso e
manipulação. Os alunos visualizando modelos que podem ser apresentados e se familiarizando
com o programa aos poucos construirão seus próprios modelos para solução de problemas.
Esperamos que ações como esta possam fomentar o uso desses recursos em diferentes
componentes curriculares.
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RESUMO
O estudo da fotoionização de moléculas de interesse
biológico tem aumentado muito nos últimos anos,
devido ao interesse básico na natureza fundamental de
estruturas eletrônicas e de processos moleculares de
espalhamento. Nesse trabalho, apresentamos o estudo
experimental do processo de fotoabsorção e
fotoionização do formaldeído e ácido fórmico. A faixa de
energia de interesse foi de 10,8 a 21,5 eV, que
corresponde à energia de ionização de elétrons dos

últimos orbitais dessas moléculas. O experimento foi
realizado no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron
(LNLS) onde utilizamos a linha D0‐5A TGM (Toroidal
Grating Monochromator). A técnica utilizada foi da
dupla câmara de ionização. Essa técnica nos fornece
dados necessários para a determinação da seção de
choque de fotoabsorção e fotoionização.

PALAVRAS‐CHAVE: Radiação SÍncrotron, fotoinização.

STUDY OF MOLECULES PHOTOSTABILITY POLYATOMIC INTERSTELLAR FOUND IN MEDIA IN THE REGION OF
VALENCIA

ABSTRACT
The study of photoionization of molecules of biological
interest has increased greatly in recent years due to the
basic interest in the fundamental nature of electronic
structures and molecular scattering processes. In this
paper, we present an experimental study of the
photoabsorption process and photoionization of
formaldehyde and formic acid. The energy range of
interest was from 10.8 to 21.5 eV, which corresponds to
the ionization energy of the electron orbital last of these

molecules. The experiment was conducted at the
National Synchrotron Light Laboratory (LNLS) where we
use the line D0‐5A TGM (Toroidal Grating
Monochromator). The technique used was the double
ionization chamber, that was proposal first to Samson.
This technique provides the data necessary for the
determination of the cross section of photoabsorption
and photoionization.

KEY‐WORDS: Synchrotron radiation, fotoinização.
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ESTUDO DA FOTOESTABILIDADE DE MOLÉCULAS POLIATÔMICAS OBSERVADAS EM MEIOS INTERESTELARES NA
REGIÃO DE VALÊNCIA

INTRODUÇÃO
Os constituintes do universo, átomos e moléculas, são à base de estudo da Física
Atômica e Molecular. Para tal estudo, utiliza‐se a radiação Síncrotron. Esta radiação fundamenta
os experimentos realizados em um acelerador de partículas, contido no Laboratório Nacional de
Luz Síncrotron (LNLS). Neste acelerador, as partículassão aceleradas próximas a velocidade da luz,
em um campo magnético forte. As moléculas chocam‐se com a radiação síncrotron, sofrendo
perda de elétrons de valência, este fenômeno da perda de elétrons da molécula pela ação de
uma radiação de natureza eletromagnética denomina‐se fotoionização.
Fotoabsorção é o processo de interação entre um ou mais fótons e um átomo ou
molécula, cuja consequência é a absorção deste. Se durante um processo de fotoabsorção a
energia do fóton for suficiente para promover a excitação de um elétron de um orbital de energia
mais baixa para um orbital de maior energia, a molécula passa para um estado excitado[8].
Fotoionização é um processo no qual um ou mais fótons são absorvidos pelo alvo, induzindo uma
transição eletrônica na qual, elétrons são excitados para a região do contínuo, deixando o alvo
ionizado [1].
A Física Atômica e Molecular compreende uma série de fenômenos que envolvem
átomos e moléculas e, por isso mesmo, se coloca numa região de fronteira com a Química. Os
fenômenos de colisões de fótons em moléculas são de importância fundamental no estudo da
Física Atômica e Molecular. A partir da década de 60, do século passado, passou a haver um
grande aumento no interesse pelos estudos desses processos. Parte deste crescente interesse,
também, vem do fato que nas últimas décadas houver um avanço considerável na tecnologia dos
computadores, em especial nas áreas envolvidas no aumento tanto da velocidade dos
processadores e das memórias computacionais quanto na capacidade de armazenamento de
investigação dos problemas científicos possibilitando, assim, realizar estudos de sistemas que
antes eram impossíveis devido à falta desta tecnologia. Apesar dos esforços teóricos e
experimentais para se entender a dinâmica da excitação ou ionização eletrônica de moléculas
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por fótons a baixas energias, existe ainda um pequeno número de cálculos da seção de choque
de excitação ou ionização eletrônica por impacto de fótons[1].
Da astrofísica sabe‐se que os cometas, as regiões das atmosferas planetárias e
meteoritos se destacam como depósitos de moléculas. Entretanto, a maior contribuição
molecular advém das regiões do meio interestelar, como as nuvens moleculares densas, regiões
circunstelares e regiões de formação estelar. A distribuição de matéria, composta de gases e
grãos moleculares, corresponde a cerca de 10% do material da Via Láctea[6]. Em 1935, Lindblad
sugeriu que estes grãos interestelares poderiam ser formados pela condensação direta de gases
expelidos das proximidades de algumas estrelas[1].A partir desta sugestão, ter Haar e van de
Hulst, ambos em 1943, iniciaram os estudos de mecanismos para formação destes grãos em
nuvens moleculares interestelares[6].
O modelo apresentado por van de Hulst é um dos pilares importantes nas teorias sobre
evolução química de grãos interestelares. Nesse modelo, os átomos mais abundantes nos meios
interestelares, depois do hidrogênio, (C, O, N) se fixariam na superfície de grãos interestelares
cuja temperatura está na ordem de 10K e se combinariam com átomos de hidrogênio ali
presentes, formando moléculas de água (H2O), amônia (NH3) e metano (CH4)[1].
Com o avanço das técnicas espectroscópicas em especial na região do infravermelho, em
1965 foi feita a primeira identificação química direta da banda H2O congelada na região de
estrelas altamente escuras. No entanto, a quantidade de água nestes grãos era 10 vezes menor
do que o valor esperado. A interpretação deste resultado negativo indicava que o modelo
apresentado por van de Hulst não estava totalmente correto, basicamente porque era assumido
que todo oxigênio deveria ser encontrado em forma de gelo[1].
Como alternativa, uma nova proposta foi sugerida por Greenberg[6]. Este sugeriu que as
moléculas de H2O, presentes na superfície destes grãos, sofreram fotodissociação devido à
radiação ultravioleta, reduzindo a intensidade da banda de H2O no espectro de infravermelho.
Esta linha de raciocínio foi bastante impulsionada quando foi detectado formaldeído, e outras
moléculas complexas, em meios interestelares[1].
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O experimento foi realizado no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), na linha de
luz D05A‐TGM (Toroidal Grating Monochromator). A técnica utilizada foi da dupla câmara de
ionização, que foi proposta primeiramente por Samson[5]. Nessa técnica são fornecidos os dados
necessários para a determinação da seção de choque de fotoabsorção e fotoionização. Uma vez
que as regiões de formação estelar apresentam um forte campo de radiação ionizante, na faixa
do ultravioleta de vácuo (UVV) e dos raios X, seria necessária uma fonte muito intensa de
radiação para produzir tal condição. Buscando simular essa condição, é que usamos os recursos
disponibilizados pelo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) em Campinas (SP) que foi
construído com tecnologia nacional e inaugurado em 1997. O LNLS possui uma fonte de luz
síncrotron e dispões da infraestrutura necessária para que pesquisadores desenvolvam pesquisas
que utilizam esse tipo de radiação. Chamamos de radiação síncrotron a energia eletromagnética
emitida por partículas carregadas com velocidade relativísticas. As principais características da
radiação síncrotron são:
Sua alta intensidade e a ampla faixa espectral de energia, indo do infravermelho até os raios –X
duros; A radiação síncrotron é extremamente colimada, linearmente polarizada no plano da
órbita elipticamente polarizada abaixo e acima do plano; Pode ser emitida de modo pulsado
(estrutura temporal formada por pulsos bem curtos com intervalos da ordem de
aproximadamente 311ns) a partir da aceleração periódica de pacotes de elétrons.
MATERIAIS E MÉTODOS
Estamos interessados na obtenção experimental da seção de choque de fotoionização
absoluta de moléculas pré‐bioticas, em particular o formaldeído, para tal utilizamos a técnica
proposta por Samson na qual consiste na utilização da dupla câmara de ionização onde
utilizamos radiação síncrotron monocromatizada. Considerando um feixe de luz que interage
com certo volume de gás a luz pode ser espalhada, absorvida ou transmitida. A luz transmitida se
propaga na mesma direção da luz incidente e a luz espalhada tem uma direção diferente a da luz
incidente. Para tal, partimos da lei de Beer‐Lambert que relaciona a intensidade da radiação à
seção de choque de absorção.
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IX = I0 exp [ ‐ P 273 kL /760T]

( 1)

Onde Ix é a intensidade da luz incidente, I0 é o fluxo de fótons do feixe, k é a absorvidade, L é a
espessura das placas coletoras e T é a temperatura. A seção de choque de fotoabsorção é dada
por

σa(E) =

ଵ


lnቀ

ଵ

ቁ=
ଶ

ோ்

(2)



Onde n é o número de moles, R é a constante universal dos gases ideais e m é a inclinação. A
seção de choque de fotoionização é dada por
σi= γσa

(3)

onde γ é a eficiência quântica.
Como proposto por Samson, na região do ultravioleta de vácuo podemos medir a
corrente iônica, em duas regiões, em vez de medir diretamente a intensidade da radiação para
determinar a seção de choque. Além da seção de choque da absorção, podemos medir o
rendimento de fotoionização e a intensidade do feixe. A câmara de dupla ionização é
representada esquematicamente na figura abaixo.

Figura 1 – Esquema da Câmara Dupla de Ionização [3]
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RESULTADOS
O projeto visou o estudo experimental da seção de choque de fotoabsorção e
fotoionização absoluta de moléculas pré‐bioticas, em particular o formaldeído e ácido fórmico.
Considerando um feixe de luz que interage com certo volume de gás a luz pode ser espalhada,
absorvida ou transmitida. A luz transmitida se propaga na mesma direção da luz incidente e a luz
espalhada tem uma direção diferente a da luz incidente. Para tal, partimos da lei de
Beer‐ Lambert que relaciona a intensidade da radiação à seção de choque de absorção.
Como proposto por Samsom, na região do ultravioleta de vácuo podemos medir a
corrente iônica, em duas regiões, em vez de medir diretamente a intensidade da radiação para
determinar a seção de choque. Além da seção de choque da absorção, podemos medir o
rendimento de fotoionização e a intensidade do feixe. A partir dessa técnica, consegui‐se obter,
utilizando o software Oringin, o gráfico abaixo.

Fígura 2 − Gráﬁco da Seção de Choque de fotoabsorção do formaldeído.
Os pontos pretos são referentes aos dados experimentais realizados por COOPER [9],enquanto as curvas em azul e vermelho
são os dados experimentais realizados (LNLS).

O gráfico acima representa a secção de choque de fotoabsorção do formaldeído em
função da energia incidente. Esta energia é proveniente de uma onda eletromagnética com a
mesma frequência dos elétrons de valência da molécula anteriormente citada. Esta energia
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excita as partículas portadoras de carga, ou elétrons, de valência a oscilar entre os níveis de
energia. Os dados em vermelho e em azul são os nosso resultados, já os pontos em preto são os
dados de referência (Cooper et. al.) Os pontos do gráfico acima foram plotados em um intervalo
de energia entre 11‐21 eV produzindo um número de pontos mais condizentes que os dados
teóricos encontrados na referência (Cooper et. al.). Na produção deste gráfico os dados são
totalmente experimentais. Os nossos dados são absolutos e possuem uma gama de valores
plotados incomparavelmente superior, produzindo assim uma resolução gráfica muito mais
confiável comparado com referência.

Fígura 3 − Gráﬁco da Seção de Choque de fotoabsorção do Ácido Fórmico.
Em vermelho os nossos resultados. Em preto as medidas do Cacelli [10].

O gráfico acima é da seção de choque do ácido fórmico. Os dados em vermelho são os
nossos resultados, e os pontos em preto são de referência (Samson et. al.). Novamente
conseguimos reproduzir os resultados encontrados na literatura. Lembro que nossos resultados
têm uma resolução muito boa. No passo de energia de 0,01 eV. Na região de 12 a 21 eV temos
um espectro com muitas estruturas e que pode ser um futuro projeto analisar essas estruturas.
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Fígura 4 − Gráﬁco de Eﬁciência Quântica do Formaldeído.

O gráfico acima representa a eficiência quântica da molécula de formaldeído. Sendo que a
eficiência quântica relaciona‐se com o fenômeno de fotoionização, representado pela equação 3
por meio da variável gama (γ), pois esta determina o número de íons formados pela absorção de
fótons. Os pontos vermelhos são referentes aos dados experimentais realizados por COOPER [9],
enquanto a curva em preto são os dados experimentais realizados (LNLS).

CONCLUSÕES
A partir de uma técnica relativamente simples, conseguimos obter os valores absolutos
das seções de choque de fotoabsorção, fotoionização e eficiência quântica. Tal técnica pode ser
utilizada com as mais diversas moléculas. Nossos resultados se encontram com coerência quando
comparados com os da literatura. Com essa técnica, conseguimos ter mais resolução, e por isso
temos estruturas finas e modos vibracionais (que podem ser mais trabalhos no futuro). Temos
interesse de estudar mais moléculas que contém carbonos na sua estrutura e que possam ter
estudos teóricos para compararmos (estudo teórico e experimental) e dar mais credibilidade ao
trabalho.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta uma proposição
para o ensino de física com base em metodologias
alternativas e traz uma discussão de como inserir o
currículo de ciências numa proposta interdisciplinar a
partir de temas mais amplos e de interesse comum.
Partindo dessa ideia, há uma tentativa no sentido de
estabelecer um elo com a educação técnica integrada de
nível médio, que tem ganhado grande incentivo no
sistema educacional brasileiro. Nossa análise toma como
referência uma experiência de inserção do tema “fontes
convencionais e não convencionais de energia elétrica”

em uma turma de técnico integrado em informática do
Instituto Federal da Bahia – Câmpus Ilhéus. Os
resultados
apresentados
nessa
pesquisa
são
promissores e sugerem a necessidade de investimento
por parte dos docentes em práticas pedagógicas que
valorizem a realidade dos nossos estudantes,
conciliando sempre que possível, com a formação
técnica em questão.

PALAVRAS‐CHAVE: ensino de física, metodologias alternativas, educação técnica integrada.

CHALLENGES ON THE BUILDING OF AN INTEGRATED CURRICULUM: CREATION OF WEBSITE TO
EXPLORE THE CONCEPTS OF CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL SOURCES OF ELECTRIC
ENERGY
ABSTRACT
The present work brings a proposition for the
teaching of physics based on alternative methodologies
and also brings a discussion of how to insert the
curriculum of sciences in an interdisciplinary proposal
from wider and common interest themes. From this
idea, there is an attempt of establishing a link with the
integrated high school technical education, that has
gained great incentive on Brazilian educational system.
On our analysis, we take as a reference an experience of
the theme insertion “Conventional and unconventional

sources of electric energy” in a group of integrated high
school technical education on Informatics from the
Federal Institute of Bahia – Câmpus Ilhéus. The results
presented in this research are promising ones and they
suggest the necessity of teachers investment in
pedagogical practices that highlight the reality of our
students, always relating what is possible, with the
technical development.

KEY‐WORDS: physics teaching, alternative methodologies, integrated high school technical education.
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DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CURRÍCULO INTEGRADO: ELABORAÇÃO DE WEBSITE PARA
EXPLORAR OS CONCEITOS DE FONTES CONVENCIONAIS E NÃO CONVENCIONAIS DE ENERGIA
ELÉTRICA
INTRODUÇÃO
Nunca se investiu tanto em educação profissional e tecnológica no Brasil. As recentes
políticas do governo, sobretudo com a reestruturação, pela qual passou os antigos Centros
Federais de Educação Tecnológica (CEFET´s), que culminaram na implantação dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, são mostras reais de que o país estaria atento e
disposto a conciliar a educação básica de nível médio, com as necessidades do mercado
produtivo nacional.
A lei nº 11.892 de 28 de dezembro de 2008, que cria os institutos federais, estabelece em
seu artigo 7º a obrigatoriedade dessas instituições em ofertar educação profissional e tecnológica
em todos os níveis de ensino, prioritariamente, numa razão de cinqüenta por cento, na forma de
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de
jovens e adultos.
Embora discursos sobre educação integrada não seja recente, somente agora esse tema
tem se disseminado e adquirido credibilidade em espaços que não a academia. Alguns
pesquisadores já consolidados da área como CIAVATTA, já definia a importância e a necessidade
de se fazer educação profissional integrada:
“A idéia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão
social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata‐se de
superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado,
escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico‐tecnológica e na sua
apropriação histórico‐social. Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente,
ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e
para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade
política. Formação que, nesse sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a
todos os fenômenos”.
(CIAVATTA, 2005)

Inserir o currículo das disciplinas chamadas propedêuticas, e integrá‐la de fato, para que
não seja apenas um aporte as de cunho técnico, tem sido um desafio tomado por diversos
docentes e evidenciado em documentos oficiais do governo:
“Os cursos assim desenvolvidos, com projetos pedagógicos unificados, devem visar
simultaneamente aos objetivos da Educação Básica e, especificamente, do Ensino Médio e
também da Educação Profissional e Tecnológica, atendendo tanto a estas Diretrizes, quanto às
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, assim como às Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica e às diretrizes complementares definidas pelos
respectivos sistemas de ensino”.
(BRASIL, 2012)
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Nesse cenário, além da preocupação em se fazer um currículo integrado, cabe destacar a
dificuldade no aprendizado por parte dos estudantes, que algumas disciplinas acarretam por si
só. Dentre as quais, aquelas que englobam a matemática, ciências da natureza e suas
tecnologias, têm se destacado por liderar número de reprovação nas escolas de educação básica
e apresentarem menor desempenho em sistemas de avaliação como no Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes (PISA).
Tratando‐se especificamente da disciplina física, o ensino desta, tem se propagado no país
de maneira mecanizada e pouco interativa. O uso dessa metodologia tem levado a formação
deficiente de nossos estudantes, onde estes aprendem apenas a “instrumentalizar os algoritmos
de solução de cada tipo de problema”, se restringido a resolver problemas semelhantes aqueles
anteriormente vistos. Isso pode ser facilmente verificado quando estes se submetem a avaliações
que requerem dos estudantes conhecimentos e habilidades que integre a teoria aprendida pelo
aluno e sua aplicação em situações adversas. Como descreve BATISTA:
“No ensino de Física, a ausência da experiência e do pensamento crítico são questões que podem
ser percebidas pela dificuldade ou, até mesmo, impossibilidade de o aluno relacionar a teoria
observada em sala com a realidade a sua volta, comprometendo‐se, assim, a percepção do
conteúdo pelo insucesso do processo. O processo de aprendizagem compreende uma série de
analogias e inferências necessárias à abstração das leis científicas, sendo incapaz de compreender
a teoria o aluno que não reconhece o conhecimento científico em situações cotidianas”.
(BATISTA, 2009)

De modo a eliminar os problemas associados ao ensino de física e ainda, seguir passos de
modo a integrar o currículo discente com sua formação profissional, nossa estratégia de trabalho
se fundamentou na abordagem de conteúdos, que embora tenha como foco principal a física,
não se limitasse a essa disciplina; tornando sua abrangência interdisciplinar com discussões que
permeiem nas áreas de química, educação ambiental, história e geografia. Um bom candidato
para cumprir nosso objetivo fora a produção de energia elétrica no Brasil e no mundo em uma
visão mais ampla.
Por todo exposto acima, promovemos discussões, sobre fontes convencionais e não
convencionais de energia elétrica em uma turma de técnico integrado em informática do
Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Câmpus Ilhéus. O seguimento do trabalho se deu com a
produção de resenhas críticas, que além de explorar os princípios físicos envolvidos, dessem
conta de uma visão crítica das formas de produção de energia elétrica, e como estas, estariam
inseridas no processo político‐social do país. Por fim, uma maneira de apresentação dos
trabalhos, foi à produção de um site que além de englobar um maior número de pessoas, se
configurou como a melhor estratégia usada para conciliar o conhecimento técnico adquirido
pelos estudantes, em situações fora das disciplinas específicas.
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METODOLOGIA
Não há dúvidas de que para um país que almeja um grande desenvolvimento econômico,
ou mesmo aqueles que se mantém entre os mais desenvolvidos, um dos pontos principais que
tem ganhado destaque é o consumo energético. No Brasil, por exemplo, embora isso apareça
timidamente, se comparado as grandes potências econômicas mundiais, seu consumo de energia
elétrica teve um elevado salto dentro dos últimos quarenta anos. Nesse cenário, algumas
questões vêm aparecendo reincidentemente, entre elas, a construção de novas usinas
hidrelétricas, assim como a instalação de novas matrizes de energia nucleares em diferentes
regiões do Brasil.
Trazer a temática ambiental para o ensino de física, numa perspectiva de uma discussão
dialogada tem sido uma boa estratégia para romper a educação tradicional disseminada no
ensino de ciências, além de estimular o aluno a ter capacidade de visão crítica em relação a
situações sociais que envolvam aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes.
“O processo de produção de energia elétrica em larga escala, por exemplo, reveste‐se de
inúmeros condicionantes que não são passíveis de consenso entre diferentes grupos da
sociedade, ou seja, há uma série de questões reconhecidamente controversas que devem ser
incorporadas em qualquer análise sobre os processos de produção e utilização de energia elétrica
em nossa sociedade”.
(SILVA; CARVALHO, 2006)

Nosso universo de pesquisa foi uma turma de alunos do curso integrado em informática
do IFBA ‐ Câmpus Ilhéus cursando o segundo ano. Como metodologia para o desenvolvimento da
proposta, sugerimos à elaboração de um trabalho único para a turma a ser realizado em quatro
etapas distintas a serem descritas a seguir.
A primeira etapa foi o lançamento da proposta e introdução ao tema através de aula
expositiva; nesse momento a turma foi dividida em oito grupos que estariam responsáveis por
pesquisar os temas a ser explorado no website, planejar a estruturação do mesmo e seguir com a
escrita das resenhas críticas.
O segundo passo se constituiu de algo mais direcionado por parte dos grupos juntamente
com o professor através de um trabalho de orientação. As resenhas deveriam explorar temas
sobre fontes convencionais e não convencionais de energia, seguindo a definição de OKUNO:
“O termo fontes convencionais de energia é usado para designar aquelas cujas tecnologias
e
conversão de uma forma de energia em outra estão desenvolvidas,
e
cujos
custos
são
considerados economicamente aceitáveis, sendo utilizadas na produção de energia para o
consumo comercial. Em contrapartida, por fontes não convencionais entendem‐se aquelas cujas
tecnologias podem estar ou não completamente desenvolvidas, e que apresentam problemas de
aceitação pela sociedade industrializada por razões quase sempre econômicas”.
(OKUNO, 1982)

Exploramos em nossa pesquisa as diferentes formas de produção de energia, num viés
que fosse levado em conta o consumo de energia elétrica no Brasil e no mundo e as principais
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matrizes energéticas (panorama qualitativo e quantitativo através de uma discussão política,
social e econômica).
Na terceira etapa, foi explorado o conhecimento que os estudantes tinham a respeito de
construção de páginas web levando em conta toda a técnica obtida até o momento em sua
formação profissional. Para isso, o grupo elegeu três representantes que tiveram a tarefa de
gerenciar o material produzido pela turma, pensar de maneira conjunta a página virtual e de fato,
conduzir a construção do website.
Por fim, o site foi divulgado a comunidade acadêmica do IFBA – Câmpus Ilhéus, e foi
organizada uma sala temática, durante a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
para oportunizar aos visitantes uma discussão direta com os autores do trabalho.
RESULTADOS
A proposta de trabalho apresentada, sem dúvidas trouxe uma nova concepção para o
aprendizado da disciplina física, através da abordagem de temas transversais, aliado a tentativa
de conciliar a formação técnica, própria de uma educação de nível médio integrado, com as
diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação básica.
O website nomeado pelos estudantes de “FísicanaNet”, junto ao conteúdo ali explorado,
representa uma construção coletiva; resultado de um trabalho diferenciado, pautado em uma
educação que valorize a formação integral do estudante, em um currículo dinâmico e atual.
A
página
construída
pelos
estudantes
está
disponibilizada
em
“http://fisicananet.t15.org/home.html”, e pode ser visualizada na figura 01. O site é dividido em
oito páginas principais, contendo nelas, uma variedade de informações sobre o tema.

Figura 01 – Página inicial do “FísicanaNet”
Além do aprendizado dos conteúdos, que podem ser claramente vistos pela leitura das
resenhas críticas, alguns elementos foram pensados exclusivamente para a proposta, tendo em
vista os objetivos do trabalho.
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O design foi algo que demandou tempo, e discussão por parte da equipe responsável pela
diagramação do website. Primeiramente, os alunos queriam desenvolver algo inovador, e que
correspondesse à proposta estática da página, ou seja, um instrumento de acesso de informação
que apesar de não ser atualizado constantemente, tivesse caráter informativo atual e interativo
com o usuário. Fazer algo parecido com a atual tela de apresentação do Windows 8, lançado em
2012 pela Microsoft, parecia ser um desafio interessante de ser encarado. Ainda, este
demandaria um conhecimento técnico mais refinado do que aquilo que eles detinham no
momento; fazendo do trabalho algo duplamente desafiador.
Alguns elementos foram pensados exclusivamente para as características próprias do site,
como o editorial, que explica a proposta, as dificuldades enfrentadas na empreitada, e o
sentimento dos estudantes ao realizar esse trabalho. Esse foi um elemento norteador, que
deixou claro a receptividade da proposta por parte dos alunos, e como a tentativa de conciliar os
conhecimentos inseridos nas disciplinas de formação geral, com as de cunho profissional, pode
motivar os alunos a encará‐las com outra postura.
As guias disponibilizadas na página inicial dão acesso às resenhas críticas produzidas pelos
estudantes sobre cada fonte de energia elétrica, equipe que desenvolveu o trabalho, entrevista
com profissionais que atuam e/ou conhecem sobre matrizes energéticas brasileiras, além de
oferecer uma lista de referências bibliográficas suplementares para abordar o tema com maior
profundidade.
A finalização do trabalho se deu com a construção de uma sala temática na Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia – 2013, de modo que os alunos tiveram a oportunidade de
discutir juntamente com a comunidade do IFBA e visitantes em geral, sobre o trabalho
desenvolvido por eles, apresentação do website construído e partilhar experiências com outros
estudantes de educação básica que trabalham com temas adjacentes.

Figura 02 – Sala Temática de Física
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Figura 03 – Apresentação de elementos do “FísicanaNet”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As recentes reformas pela qual passa a educação brasileira têm desafiado a comunidade
de como inserir os componentes curriculares com uma realidade mais próxima da vida dos
estudantes. Atrelado a isso, a educação integrada, vem cada vez mais ganhando força no cenário
nacional, tanto na rede federal de educação profissional tecnológica, como nas escolas técnicas
estaduais. Isso tem feito com que docentes revejam suas práticas pedagógicas e reflitam sobre
com as inserir, nos diferentes contextos.
O trabalho apresentado traz uma abordagem que ataca duas problemáticas. Uma a de
fazer uma educação em ciências mais atualizada, abandonando o ensino tradicional, que ainda é
predominante na maioria das escolas brasileiras. Para a outra, apresenta uma tentativa de
conciliar a formação técnica que o estudante vai adquirindo no decorrer do seu curso, com
disciplinas gerais; tornando o currículo de fato integrado e mais atrativo.
Os resultados apresentados demonstram claramente que o ensino de física, pautada em
situações problema que permeiam os debates da comunidade geral, se configuram num especial
atrativo para os estudantes. O empenho demonstrado por parte desses, que são refletidos na
qualidade final do trabalho apresentado, é um fator determinante que nos põe a refletir sobre a
importância de trazer esses temas para a sala de aula.
Não distante, tratando‐se de uma educação integrada, relacionar essa abordagem sempre
que possível, com aquilo que está atrelado a sua formação profissional, é uma boa estratégia
para melhorar a formação do aluno como um todo; não formando o aluno apenas para o
trabalho, mas sim para a vida.
Por fim, acreditamos que a inserção de novas metodologias para o ensino, sobretudo na
área de ciências, se configura numa boa estratégia de tornar o aprendizado dessas disciplinas
interessante e realmente efetivo. Ademais, essas ações consolidadas, serão extremamente
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necessárias para o avanço do Brasil nos índices educacionais, assim como na formação de
profissionais extremamente qualificados, que pensem, reflitam e possam emitir juízo de valor
sobre os mais diferentes assuntos.
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RESUMO
Esse trabalho propõe uma atividade experimental
desenvolvida por licenciandos em Física bolsistas do
PIBID/CAPES do IFPE‐Campus Pesqueira, realizado em
uma turma do Ensino Médio Integrado em Eletrotécnica
da referida instituição. Buscando possibilitar aos alunos
do curso técnico uma aplicação dos conceitos teóricos
em uma prática experimental sobre o tema as leis de
Ohm é um nome de uma lei, Letra Maiúscula,
foram utilizados utilizando experimentos disponíveis no
laboratório estruturado de Física da instituição. A a

partir de uma abordagem problematizadora e de caráter
investigativo. A as atividades desenvolvidas ajudaram
aos alunos ampliar o conhecimento sobre o conteúdo,
proporcionou um primeiro contato com a prática
experimental e uma correlação com a ciência,
tecnologia, sociedade e meio ambiente. A iniciação dos
alunos na prática experimental pode ajudar na sua
formação no decorrer do curso. Os resultados
alcançados indicam a importância de aulas
experimentais que possibilitam a relação com questões
do dia a dia do aluno.

PALAVRAS‐CHAVE: Leis de Ohm, Experimentos, PIBID, Ensino de Física.

PROPOSAL EXPERIMENTAL FOR LAWS OF OHM
ABSTRACT
This paper proposes an experimental activity
performed by undergraduates in physics scholars PIBID /
CAPES of IFPE ‐ Campus Pesqueira, held in a class of high
school in Integrated Electrotechnical of that institution.
Seeking giving students the technical course an
application of theoretical concepts in a practical
experiments on the subject laws Ohm, using
experiments available structured Physics laboratory of
the institution from a problem‐solving approach and

investigative character. The activities helped students
expand knowledge about content, provided a first
contact with the experimental practice and correlation
with science, technology, society and environment. The
initiation of students in the experimental practice can
help you with your training during the course. The
results indicate the importance of experimental classes
that allow the relationship to issues of everyday life of
student.
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PROPOSTA EXPERIMENTAL PARA 1ª E 2ª LEIS DE OHM
INTRODUÇÃO
A experimentação em aulas de Física é uma ferramenta que possibilita ao professor
abordar de forma demonstrativa ou investigativa os conceitos científicos discutidos em sala de
aula de forma teórica. Existe uma preocupação na área de Ensino de Ciências Naturais em
relacionar os conteúdos teóricos com uma aplicação experimental tais conceitos. As aulas
práticas de Física ajudam os alunos a compreenderem e a terem um contato direto com os
fenômenos físicos através de experimentos (CARVALHO, 2010).
Durante a formação dos professores em Licenciatura em Física podem existir disciplinas e
programas que possibilitem uma construção de práticas de caráter experimental. Essas
disciplinas são fundamentais para que os professores tenham um domínio das atividades
experimental, que consequentemente poderão aplicar na sala de aula. Um dos exemplos de
programa nacional que possibilita o desenvolvimento de tais práticas na formação de professores
é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), programa este implantado no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) desde 2011.
A ausência de atividades que possibilitassem aos alunos observarem na prática os
assuntos estudados durante as aulas teóricas de quê??? serviram de influencia para que
pudéssemos elaborar uma intervenção, em que os alunos pudessem buscar na pratica
experimental uma relação com os assuntos vistos na em sala de aula. Como os alunos
participantes cursavam o técnico em Eletrotécnica, essa relação entre a teoria e a pratica poderia
ajudá‐los os alunos durante o curso técnico (a intervenção foi desenvolvida com alunos do curso
técnico em Eletrotécnica), já que existem cadeiras específicas que se baseiam nos conceitos ????
para as suas áreas de aplicação durante o curso.
Outro (por que, outro???) fato a que ressaltar mos é que o laboratório de Física foi o
espaço propício para o primeiro contato dos estudantes com as práticas em eletricidade.
Diante de tal panorama, questionamos como poderíamos abordar conteúdos de
eletricidades, mais especificamente as leis de Ohm é um nome de uma lei, Letra Maiúscula, a
partir de uma prática experimental de caráter problematizador e investigativo.
Esse tipo de prática pode estimular os alunos a desenvolverem competências
procedimentais, como também possibilitar uma maior compreensão dos assuntos vistos nas
aulas de física. Por se tratar de uma matéria que utiliza muitas equações, os alunos observam a
física como uma “segunda” matemática e muitas vezes não observam o fenômeno físico
apresentado nas questões, se preocupam apenas com os cálculos.
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A seguir descrevemos os passos metodológicos utilizados na construção e aplicação da
intervenção.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada com 17 estudantes, entre 15 e 18 anos, do 5º período do Ensino
Médio Integrado com curso técnico em Eletrotécnica do IFPE‐Campus Pesqueira. A intervenção
foi realizada dentro da disciplina de Física V, por dois bolsistas do PIBID, com a orientação do
professor supervisor do programa que também é o professor da referida disciplina.
A intervenção foi desenvolvida em dois encontros de frequência semanal, com duração
de duas horas cada e no primeiro semestre de 2014 . As atividades foram desenvolvidas no
laboratório de Física da Instituição. , por se tratar de um ambiente mais adequado para a
realização das atividades.desnecessário dizer isso!
Aplicamos uma sequência didática em que o professor busca facilitar a enculturação
cientifica explicar isso! Acentuar palavras! dos alunos. Para tal proposta buscamos seguir as
características das atividades experimentais de caráter investigativo sugerido por Carvalho
(2010). Tais características possibilitam uma maior interação dos alunos com o experimento e
que pudessem tirar suas próprias conclusões das situações que apareciam na execução do
experimento. Essa proposta é uma alternativa ao ensino tradicional que normalmente não é
utilizada pelos professores em sala de aula, (FOUREZ, 2003). confuso esse trecho! Descreveremos
a seguir as etapas da intervenção didática, assim como seus objetivos:
Essas etapas podem ser utilizadas para aulas de demonstração ou aulas de laboratório
investigativo.
1º Etapa: Proposição de uma problemática compreensível aos alunos
Nas aulas de laboratório investigativo, como os alunos serão divididos em grupos, deve haver
uma interação do professor com os grupos. Sempre com o cuidado de não indicar ou mostrar a
resolução do problema proposto.
2º Etapa: Os alunos levantarão propostas de resoluções do problema colocado pelo professor;
Tendo em mente o conhecimento de que “aprendemos mais quando erramos e conseguimos
superar esse erro do que quando acertamos sem dificuldades (CARVALHO, A. M. P., 2010, p.61)”,
a observação do trabalho dos grupos se mostra como o papel principal do professor nessa etapa
da intervenção.
3º Etapa: A apresentação dos resultados
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É considerada uma das etapas cruciais. Pois, é nesse ponto que os alunos, a partir da
apresentação das propostas e dados levantados por eles. Faz com que o raciocínio metacognitivo
(explicar isso!) se desenvolva e uma consciência das relações entre as variáveis dos fenômenos
físicos estudados apareça.
4º Etapa: Procura de uma explicação do fenômeno
Também conhecida como etapa teórica. É nesse ponto que se demonstrar o porquê da proposta
de resolução deu certo.
5º Etapa: Produção de relatório de atividade
Outro ponto importante da enculturação cientifica é o escrever ciências. Tomando como base o
trabalho de Rivard e Straw (2000) que declaram: “o discurso oral é divergente, altamente flexível,
e requer pequeno esforço de participantes, enquanto eles exploram ideias coletivamente, mas o
discurso escrito é convergente, mais focalizado, e demanda maior esforço cognitivo do escritor”,
mostra que o escrever (apesar de se caracterizar como uma atividade complementar a (a, com
crase) argumentação das atividades anteriores), também é uma atividade fundamental para o
mundo das ciências.
Para que a proposta da prática experimental tivesse o resultado esperado, buscamos
dividir nossa intervenção em alguns “passos”, a fim de possibilitar a oportunidade de todos os
alunos manusearem os experimentos e que fossem debatendo os resultados obtidos durante as
medições.


O Primeiro Encontro da Intervenção:

O primeiro encontro da intervenção teve como tema, a apresentação dos instrumentos de
medição utilizados para conceitos físicos e elétricos, com ênfase nas características e funções do
multímetro. Apresentamos os tipos de aparelhos mais utilizados e como foram evoluindo ao
longo do tempo. Após o debate foram apresentados os materiais didáticos que foram utilizados
na intervenção. Para possibilitar uma melhor interação com o experimento, a turma foi dividida
em cinco grupos separados aleatoriamente, cada grupo recebeu um painel Dias Blanco para leis
de Ohm, um Multímetro e as tabelas que serviram para a anotação dos dados. De acordo com a
proposta estabelecida para o desenvolvimento da pesquisa, as atividades foram dividas por
partes.
Durante a aplicação das atividades, antes que as medições fossem feitas procuramos
estimular os alunos a criarem hipóteses sobre o que poderia acontecer. Buscando fazer com que
eles utilizassem a teoria para criar explicações para o que provavelmente aconteceria no
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experimento. Esse tipo de questionamento antes da aplicação do experimento gerou um debate,
possibilitando ao aluno expor o seu conhecimento sobre o fenômeno.
Primeiro passo: Os alunos fizeram a escolha por dois resistores, para que pudessem medir a
resistência através da variação da distância, utilizando o painel de resistência e o multímetro. Os
resultados coletados nas medições foram anotados nas tabelas, pois seriam utilizados nas
atividades seguintes. Cada grupo foi questionado sobre o que acontecia com o valor da
resistência quando alterava o seu comprimento.
Segundo passo: Os alunos recorreram aos dados obtidos anteriormente para calcular
teoricamente o valor da resistividade. Os resultados obtidos foram colocados na segunda tabela.
Tabela 1: Medição da resistência variando o comprimento do resistor.
Resistor

Comprimento (L)

Valor da resistência

Terceiro passo: Com os dados encontrados nas atividades anteriores os alunos foram
questionados se percebiam a relação entre a teoria e a pratica.


O Segundo Encontro da Intervenção:

O segundo encontro da intervenção ocorreu novamente no laboratório da instituição. Mais uma
vez os alunos foram divididos em grupos para que o manuseio do experimento fosse feito pelo
maior numero de alunos. De modo que foram formados quatro grupos e ambos receberam os
mesmo materiais para a realização das atividades: um painel Dias Blanco para leis de Ohm, um
multímetro, uma fonte CC, um painel Protoboard, resistores, cabos do tipo banana e as tabelas
para a coleta dos dados.
Primeiro passo: A proposta para os alunos agora, consistia em construir um circuito elétrico
como os materiais que eles receberam e utilizando apenas o resistor R1 do painel de resistência.
Para a sequência da atividade os alunos tinham que calcular o valor da resistência utilizando o
multímetro.
Segundo passo: Com o circuito montado, os alunos tinham que fazer a medição da corrente
elétrica do circuito, para as tensões de 1 Volt, 2 Volts e 3 Volts. Os cálculos foram feitos de forma
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teórica e comparados com os valores encontrados nos aparelhos de medição. Os resultados
encontrados foram colocados na tabela que receberam previamente.
Tabela 2‐ Calcular a corrente elétrica no resistor R1, variando a tensão de 1V, 2V e 3V.
Resistor

Tensão (V)

Corrente (I)

R1
R1
R1

Terceiro passo: Os alunos agora tinham que calcular o valor da resistência de três resistores
através da tabela de código de cores. Com os valores dos resistores encontrados, a próxima
atividade era montar um circuito elétrico utilizando o painel Protoboard e calcular o valor da
corrente elétrica no circuito para uma ddp de 1 (um) Volt.
Ao final dessas etapas realizadas na intervenção, os alunos puderam aplicar os conceitos
teóricos em experimentos que podem auxiliá‐los nas próximas etapas do curso de Eletrotécnica.
Pois os conceitos trabalhos durante os encontros são frequentemente utilizados durante a
formação desses alunos.

RESULTADOS E DISCURSSÃO
Depois de seguirmos todos os passos metodológicos propostos na prática experimental,
conseguimos observar que os alunos ampliaram o seu conhecimento através da manipulação dos
experimentos e nos debates com seus colegas. Utilizamos um diário de bordo para registrar esses
diálogos para que esses momentos de interação entre os alunos pudessem nos dar os indícios
que precisávamos durante nossa pesquisa.
Durante as atividades procuramos fazer com que os alunos levantassem suas hipóteses
sobre os fenômenos físicos contido no experimento. E conseguimos este objeto em alguns
momentos quando questionamos os alunos sobre o que eles achavam que ia acontecer antes da
execução do experimento e se eles continuavam com a mesma opinião depois de realizarem as
medições.
No decorrer das atividades os alunos se depararam com uma situação em que um
resistor do painel de resistência, apresentava uma variação dos valores das medições em alguns
grupos e em outros não acontecia essa variação, quando eles aumentavam o comprimento da
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resistência. Com essa problemática ocorreu um debate onde cada grupo deu sua explicação
sobre o que estava acontecendo de diferente nesse resistor, já que era o mesmo material para
todos os grupos. Ref?
O Aluno 1 do grupo A deu a seguinte explicação: A medição do resistor no nosso grupo teve uma
variação por causa da resistividade do material. Então quando aumentamos o comprimento
ocorreu uma variação na medição do resistor.
Já o Aluno 2 do grupo B explicou suas medições: O valor da nossa resistência não variou devido a
precisão do multímetro que é pequena. Se possuíssemos um resistor em que as escalas pudessem
dar uma precisão maior das medições, conseguiríamos visualizar uma variação do valor da
resistência.
A Figura 1 retrata o momento em que um dos grupos dava sua explicação sobre o que acontecia
nas suas medições.

Figura 1 ‐ Estudantes do Curso Técnico em Eletrotécnica a paticipando da intervenção didática.

Esse tipo de debate é importante para a construção do aprendizado, já que a linguagem
utilizada pelos alunos para dar suas explicações facilita no entendimento dos fenômenos pelos
mesmos. Segundo Leite, Silva e Vaz (2008), além de exporem suas explicações, os alunos
aprendem a respeitar a opinião dos seus colegas durante o debate.
Os resultados colocados nas tabelas que foram entregues para anotação dos dados
experimentais apresentam o resultado dessa interação. A grande maioria dos alunos chegou a
um ao consenso de que o multímetro precisaria ser mais preciso para que a variação na medição
fosse visível. Ref?? (é bom usar um referencial de conteúdo, por exemplo, Halliday Resnick...)
CONCLUSÃO

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

Com a metodologia utilizada durante os encontros, foram propostas atividades práticas
em que os alunos puderam desenvolver os conceitos teóricos em experimentos que ajudam na
construção do conhecimento e possibilitam uma maior interação entres os alunos o que
normalmente não acontece nas aulas teóricas. Sobre isso Leite, Silva e Vaz (2008) afirmam que,
quando os alunos põem em pratica os conceitos teóricos, a tendência é que seu entendimento
sobre o fenômeno seja ampliando e que a interação com o experimento gere discussão sobre o
que acontece durante a execução do experimento.
Os encontros tiveram como objetivo aprimorar os conhecimentos sobre as leis de Ohm,
através da pratica experimental. As atividades no laboratório despertam uma maior curiosidade
nos alunos e consequentemente um maior estimulo pelo aprendizado, já que quando os alunos
veem uma aplicabilidade do que aprende nas aulas regulares, dão uma maior importância aos
conteúdos físicos.
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RESUMO
Este trabalho aborda a conscientização dos alunos da com que os conteúdos abordados tornassem
rede pública de ensino do Distrito de Juritianha (Acaraú‐ significativos para os discentes. A experiência mostrou
CE), para o uso da geração eólica e também que o interesse e a motivação dos alunos aumentaram
considerações sobre questões ambientais. Para isso, foi significativamente, através da utilização do protótipo. E,
confeccionado um protótipo de gerador eólico a fim de quando há um aumento de interesse, a aprendizagem
trabalhar diretamente questões de geração de energia torna‐se mais prazerosa e, provavelmente, mais
elétrica e também meio ambiente. Durante o eficiente, houve uma mudança positiva refletida pelo
desenvolvimento foi utilizado a Teoria Aprendizagem interesse e aproveitamento dos alunos na aula.
Significativa de Daivid Ausubel com a finalidade de fazer
PALAVRAS‐CHAVE: conscientização, energia renovável,aprendizagem.

A BASIS OF INFORMATION ON WIND POWER: A PROJECT AIMED AT BRINGING KNOWLEDGE TO
STUDENTS THE PUBLIC IN JURITIANHA,ACARAÚ‐CE.
Abstract:
This paper discusses the awareness of students of the
public schools (Acaraú‐CE) District Juritianha, for the
use of wind power and also considerations on
environmental issues. For this, we made a prototype
wind generator to work directly issues of power
generation and also the environment. During
development we used the Theory of Meaningful
Learning Daivid Ausubel with the purpose of making
KEYWORDS: awareness, renewable energy, learning.

the content covered become meaningful to students.
Experience has shown that the interest and motivation
of students increased significantly through the use of
the prototype. And when there is increased interest,
learning becomes more enjoyable and probably more
efficient, there was a positive change reflected the
interest and enjoyment of students in class.

IX Congresso Norte Nordeste de pesquisa e Inovação, 2014

1

_______________________________________________________________________________________

UMA BASE DE INFORMAÇÃO SOBRE ENERGIA EÓLICA: UM PROJETO QUE VISA LEVAR
CONHECIMENTOS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA LOCALIDADE DE JURITIANHA,ACARAÚ‐
CE.
INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos e o acelerado cenário de desenvolvimento no qual o Brasil se
encontra atualmente têm feito com que o consumo de eletricidade tenha se elevando
abruptamente nas últimas décadas. Como esse aumento no consumo, surge então uma
preocupação quanto ao desperdício de eletricidade e suas implicações, desde geração,
distribuição e consumo. No que abrange a geração de eletricidade, as fontes ou meios de
produção de energia limpa, as denominadas de Energias Renováreis são as conhecidas e debatidas
no meio social.
Existem diversos tipos de produção de energia limpa e de fontes renováveis, e destes, a
Energia Eólica (aquela que é gerada por meio da conversão da energia cinética dos ventos em
energia elétrica) é a que mais tem recebido atenção. O processo de mudança de energia de uma
forma para outra. Este processo está acontecendo o tempo todo, tanto no mundo como dentro
das pessoas. Quando as pessoas consomem alimentos, o corpo utiliza a energia química nas
ligações dos alimentos e transforma‐a em energia mecânica, numa nova forma de energia química
ou em energia térmica. O estudo de transformação de energia é importante na aplicação das
ciências físicas. A capacidade de transformar energia automatiza, gera luzes, diverte e aquece o
mundo de maneiras surpreendentes. O conceito de transformação de energia pode ser ilustrado
em uma série de atividades comuns. Um motor, tal como o motor de um carro, converte a energia
química do gás e oxigênio em energia mecânica para o movimento do motor. A lâmpada muda
a energia química do bulbo em radiação eletromagnética, criando luz. Moinhos de vento
aproveitam a energia do vento, convertendo‐a em energia mecânica para o movimento das pás da
turbina, gerando, assim, energia elétrica. Painéis solares transformam a luz em eletricidade.
Durante qualquer tipo de transformação de energia, alguma quantidade energética é
perdida para o meio ambiente. Como resultado dessa perda, nenhuma máquina é 100% eficiente.
Comumente, uma parte da energia perdida durante a transformação energética é perdida na
forma de calor. Isto pode ser percebido na prática, observando o calor emitido por um
computador, um carro, ou outro tipo de máquina que tenha sido usado por um determinado
período de tempo.
Tendo como preocupação a conscientização do uso racional de energia elétrica, as escolas
tem uma importância impar, no que diz respeito à formação de cidadãos conscientes. Logo, é
necessário que a temática Energia seja trabalhada nessas escolas. Esta é uma temática que vem
sendo pouco trabalhada no ensino de nível médio, embora esteja presente no cotidiano de todos
os alunos.
Como o objetivo do presente trabalho é levar para a sala de aula o conhecimento sobre o
funcionamento de um gerador eólico, visa‐se então focalizar a evolução do consumo de energia
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nos últimos anos, tendo como motivação destacar a importância do tema ENERGIA na educação,
pensando na realidade de alunos, temas como esse não tem merecido o devido destaque, e não
são explorados no ensino médio, mas vivenciado por muitos ao se perguntar sobre o que é energia
alternativa? O que é energia eólica? Como Ocorre? Diante disso é que o uso exclusivo do giz e
quadro negro (método padrão utilizado pelos professores) distancia o ensino. O que é energia
alternativa? O que é energia eólica? Como Ocorre? Diante disso é que o uso exclusivo do giz e
quadro negro (método padrão utilizado pelos professores) distancia o ensino e a aprendizagem do
aluno, tornando o ensino algo metódico e repetitivo, segundo SAAD:
A escola é um local onde as maiorias de nossos estudantes frequentam, geralmente,
contra suas vontades... Uma análise mais profunda nos concluirá á triste conclusão
de que, o que se tenta ensinar em nossas escolas muitas vezes está tão distante ou
dissociado da realidade vivencial do aluno, que as preocupações do mesmo não se
situam em aprender, mas simplesmente em passar de ano( SAAD, 1997, p.8 )

Entre as tecnologias de energia limpa, a força gerada pelo vento parece ser a mais
promissora para o Brasil. É mais barata que a energia solar, embora requeira um grau
relativamente alto de conhecimento técnico. Dentre os estados brasileiros, o Ceará é atualmente
o detentor do maior potencial eólico instalado. (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2013).
É de notório conhecimento, que muitos alunos da rede pública e privada não tenham uma
estrutura de ensino que busque incentivar a busca por conhecimentos sobre energia alternativa.
Segundo Furukawa a principal preocupação da escola do ensino médio, está voltada apenas para
os exames vestibulares. Essas escolas têm sido uma ponte entre o ensino fundamental e superior,
temas de importância como a ENERGIA não tem tido o merecido destaque, muito menos está
sendo explorado, que estão entre as principais preocupações da sociedade além das questões
tecnológicas, econômicas, sociais, culturais e principalmente as ambientais.
FUNCIONAMENTO DE UM GERADOR EÓLICO
Pode ser difícil considerá‐lo assim, mas o ar é um fluido como qualquer outro, exceto que
suas partículas estão na forma gasosa em vez de líquida. A figura 1 demonstra todo o processo do
funcionamento de um gerador eólico. Quando o ar se move rapidamente na forma de vento, essas
partículas também se movem de acordo com sua intensidade esse movimento significa energia
cinética (passo 1) No caso de uma turbina eólica, as pás da turbina são projetadas para capturar a
energia cinética contida no vento, quando as pás da turbina capturam a energia do vento e
começam a se mover, elas giram um eixo que une o cubo do rotor(passo 2) a um gerador assim
transformando essa energia rotacional em eletricidade.(passo 3). Gerar eletricidade a partir do
vento é só uma questão de transferir energia de um meio para outro. Toda a energia eólica
começa com o sol. Quando sol aquece uma determinada área de terra, o ar ao redor dessa massa
de terra absorve parte desse calor. A certa temperatura, esse ar mais quente começa a se elevar
muito rapidamente (pois um determinado volume de ar quente é mais leve do que o mesmo
volume de ar frio). As partículas de ar que se movem mais rápido (mais quentes) exercem uma
pressão maior do que as partículas que se movem mais lentamente, de modo que são necessárias
menos delas para manter a pressão normal do ar em uma determinada elevação.
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Energia Cinética (Vento)

Energia Mecânica (rotor)

Energia Elétrica (gerador)

Armazenamentos
acumuladores

Cargas isoladas
Rede de distribuição

Ex : (Vila remota)

Figura 1.Esquema da geração de energia.
É visível no cotidiano escolar a ausência de discussões que relacionem os conteúdos
trabalhados à realidade dos alunos e da comunidade ao qual a escola está inserida. Os conteúdos
são tratados, na maioria das vezes, em seu aspecto global e de maneira muito rápida, dando a
impressão que estes fazem parte de uma realidade distante. Porém, muitos destes estão
presentes na realidade e no cotidiano de alunos e professores.
Neste contexto, um dos assuntos que mais chamou a atenção foi o conteúdo relacionado
às Fontes de Energia (especificamente a ENERGIA EÓLICA). Observa‐se que os conteúdos
relacionados a essa temática são divididos em fontes convencionais e alternativas, além de
recursos naturais renováveis e não renováveis. Enfatiza‐se, basicamente, a importância da
utilização e da preservação dos recursos, trazendo mapas que localizam os principais recursos
naturais e gráficos que mostram dados de produção e exportação desses recursos pelos países.
Além disso, os livros também trazem esse tema estudando‐o a partir de outros países, sendo uma
abordagem totalmente distante da realidade ao qual o aluno está inserido. Estes aspectos citados
são de suma importância e servem como base para o aluno ampliar sua visão de mundo e
percepção espacial, porém, é fundamental que este tema seja trabalhado de modo a construir um
conhecimento significativo por parte do aluno, partindo do seu cotidiano, do seu lugar de vivência
e de suas experiências. (SAAD, 1997)
Dessa maneira, o interesse da realização do presente trabalho foi o fato deste assunto ser
trabalhado de maneira desconectada do local de vivência dos alunos e necessitar ser desenvolvido
sobre diferentes condições, ou seja, ser trabalhado de uma maneira diferente da que, na maioria
das vezes, é realizada, visando despertar e instigar os alunos para a realidade que eles estão
inseridos. Levando aos alunos da rede pública o conhecimento sobre energia eólica visando à
conscientização da população sobre o agravamento do efeito estufa, tendo essa energia renovável
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como fonte de energia limpa (não poluente).Montando um protótipo de um mini gerador eólico,
palestrando em sala de aula sobre o funcionamento de um mini gerador de energia eólica e sobre
o conceito da mesma, aplicando avaliações antes e depois da palestra aos alunos , medindo a
aprendizagem do conteúdo.
MATERIAIS E MÉTODOS
LOCAL DE ESTUDO
O trabalho foi realizado na escola de ensino fundamental EEIEF Hermínia Franklina da
Silveira, com alunos do 9º ano do ensino fundamental, especificamente uma turma de 25 alunos
de Juritianha (Acaraú).
A cidade localiza‐se próximo a foz do rio de mesmo nome e tem como principal fonte de
economia a pesca, a agricultura e a pecuária, sendo a pesca da lagosta o principal produto, tendo
importante destaque na economia do país. Este município já respondeu por 31%da produção
oriunda da pesca artesanal, com produção media de 7,9 mil toneladas. Localizada a 245 km da
capital de Fortaleza, tem 57 mil habitantes (IBGE) e também é conhecida por fazer parte da Região
da Costa Negra e por ser um grande produtor de camarão. Acaraú está situado na zona litorânea
da Região Extremo Oeste do Estado do Ceará, com extensão territorial de 843,0 km² e localização
geográfica privilegiada, com suas terras banhadas pelo mar e pelas águas perenes do Rio Acaraú. A
cidade passa por processo de modernização e crescimento econômico, alavancados pelo setor
educacional, comércio e de serviços, pesca, agricultura, carcinicultura, parques eólicos e turismo ‐
por estar próxima à região da Rota das Emoções, do Ministério do Turismo.
Considerando se um grande desafio de educar e, principalmente, o de educar em tempos
de tecnologias cada vez mais avançadas, torna‐se muito difícil nos dias de hoje ensinar de maneira
em que o aluno consiga repassar os conhecimentos adquiridos, foi pensando desta maneira que
decidimos trabalhar uma ferramenta educacional, que tem como objetivo explorar os
conhecimentos prévios dos mesmos, e a partir da aí manipulá‐lo para a aquisição de uma
aprendizagem significativa. Segundo Ausubel,
[...] a essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente
expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária ao que
o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente
relevante para a aprendizagem dessas ideais. Este aspecto especificamente relevante
pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito, uma proposição, já
significativo. (Ausebel, 2011, p.25)

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO
Como o propósito do trabalho era levar os conhecimentos a cerca de informações de
energia eólica, tema que não é abordado nas escolas, descobrindo assim por meios de aplicação
de questionários antes e depois da aula expositiva com protótipo de energia eólica, segue abaixo a
figura 02,protótipo,realizado por nós, que contribui com grande significância para que a nossa
aula pudesse ter ocorrido de maneira tão prazerosa, onde os alunos puderam visualizar todo o
processo de uma torre eólica, pelas observações feitas percebemos que nosso trabalho foi
realizado, baseado nos estudos que nos forneceram informações de grande importância, para o
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enriquecimento do nosso conhecimento, os conceitos abordados foram muito bem estudados e
com base nos resultados comprovamos que aplicamos bem o trabalho e que houve grande
compreensão medindo dessa forma o conhecimento que esses alunos obtiveram. O questionário
serviu como base para conhecer a opinião dos alunos a respeito dos parques eólicos na cidade.
Segue logo em seguida o questionário aplicado antes, que o mesmo foi aplicado depois.

Figura 02:Protótipo.Fonte:Autora
01º Você sabe o que é energia eólica?
sim( )
não( )
não sei ( )
02º Você sabe os benefícios dessa energia?
sim( )
não( )
não sei ( )
03º Você sabe os malefícios dessa energia?
sim( )
não( )
não sei ( )
04ºA energia eólica é gerada através do vento.
sim( )
não( )
não sei ( )
05º Você sabe o que é energia renovável?
sim( )
não( )
não sei ( )
06ºA energia eólica é uma energia renovável?
sim( )
não( )
não sei ( )
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados obtidos estão expostos na forma de gráfico, ressaltando a opinião dos alunos
quanto às informações deixada a eles. As perguntas foram baseadas no que pretendíamos explicar
de acordo com a nossa aula expositiva. O gráfico está da seguinte maneira: antes e depois, sendo
o antes o conhecimento que eles já tinham e depois os conhecimentos adquiridos após a nossa
aula.
O resultado das aplicações dos questionários está disposto na fig.3
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Conforme se pode visualizar na figura 3, há uma quantidade considerável de alunos que
desconhecem a energia eólica. Perante as circunstâncias vividas, e constadas no questionário,
constatamos a necessidade de se trabalhar mais detalhadamente sobre energia eólica.
Constatando‐ se assim que da turma de 25 alunos, uma quantidade mínima sabia sobre esta
energia que vem crescendo a cada ano, e que não é abordada nas escolas, já que eles são pessoas
muito próximas de campos eólicos.
Na pergunta 1 quando perguntamos você sabe o que é energia eólica, ficou constatado que
poucos tinham esse conhecimento mais os poucos que sabiam não tinha um significado certo do
que era energia eólica, mas logo depois , constatamos que eles obtiveram resultados muito bons e
que muitos já estavam explicando de uma forma bem relativa ao conceito. Nas perguntas 2 e 3
quando se pergunta os malefícios e os benefícios desta energia, foi percebido que alguns já teria o
conhecimento que esta energia é uma energia limpa , mas não sabiam porque que era limpa,
presumia que ocorria a migração de aves mas não sabia que esta era um malefício da energia
eólica, mais que logo depois foi detectado que estes obtiveram mais conhecimentos a respeito. Na
pergunta 4 quando se perguntava a energia eólica é gerada através do vento, ficou constado que
muitos tinha essa ideia que era do vento ,mas na realidade eles não sabiam, como do vento?
Como que o vento originava energia? Foram essas e outras séries de perguntas que no decorre da
aula eles obtiveram os resultados esperados. Nas perguntas 5 e 6, quando se pergunta se você
sabe o que energia renovável e se a energia eólica é uma energia renovável, os resultado prévios
vistos por nós foi parecido com os das perguntas 2 e 3 que eles tinham um pouco do
conhecimento, mas não sabia expô‐los de maneira adequada.
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Com base na experiência de uma aula expositiva de acordo com a teoria de David Ausubel
que diz que os conteúdos prévios deverão receber novos conteúdos que, por sua vez, poderão
modificar e dar outras significações àquelas pré‐existentes. Nas palavras de Ausebel “[...] o fator
mais importante que influi na aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Isto deve ser averiguado
e o ensino deve depender desses dados” (Ausubel, Novak e Hanesian, 1983).
Segundo Ausebel repassar um conhecimento sem levar em conta o que a criança já sabe, é
uma prática em vão, pois o novo conhecimento não terá uma base para servir de apoio, sendo um
desafio para tornar a escola um ambiente motivador, porque é o aluno quem define se houve ou
não a compreensão do tema dado.
De nada adianta desenvolver uma aula divertida se ela for encaminhada de forma automática,
sem possibilitar a reflexão e a negociação de significados.
Foi uma aula de grandes conhecimentos, que vistos na figura 4, podemos concluir que
estes tiveram bons êxitos, e que foi de um aprendizado enorme para com eles, onde que estes
alunos, tinham uma visão distorcida do assunto abordado, mas que os mesmos adquiriram um
grau de conhecimento muito amplo a respeito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho leva‐nos a conclusão que temas relacionados á energia alternativa não vem
sendo discutindo em sala de aula, apesar de ser um tema importante, já que esses alunos são
vizinhos de um parque eólico, mas não sabem como ele funciona, nem para o que serve. Este
trabalho levou para dentro da sala de aula conhecimento, e despertou a curiosidade dos alunos.
Nota‐se que a evolução no nível de conhecimento foi visível, alunos que vivenciavam, mas não
entendiam hoje já conhecem os benefícios, os malefícios, e o pouco do funcionamento desse
parque.
Este tema vem constantemente crescendo, sendo debatido mundialmente por seus
benefícios, mas é esquecido na hora de expô‐lo para os mais interessados e curiosos, que são os
alunos, estes que estão inteiramente por fora do assunto e são os que mais se interessam. É
notável o interesse dos mesmos pelo assunto quando exposto a eles, a participação que vem por
meio de perguntas curiosas, ou de colocamentos de quem acha está por dentro do assunto.
Com a realização deste trabalho chegasse à conclusão que não se devem levar apenas
conteúdos metódicos para a sala de aula, mas que a implantação de assuntos novos e que muitas
vezes são vivenciados pelos alunos é de suma importância, pois a escola não é apenas para jogar
conteúdos, para primeiramente para preparar e formar cidadãos, deixando‐os informados e
buscando despertar o interesse destes sobre esses assuntos que não vem livro escolar, mas
essenciais em nosso dia‐a‐dia.
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RESUMO
O ensino de Física torna‐se mais significativo quando é
dinamizado e participativo. Isso ocorre com a
aplicabilidade do assunto estudado. Limitar‐se ao
caráter matemático dessa disciplina torna a
aprendizagem
sistematizada.
É
necessário
complementar o conteúdo didático, aproximando‐o à
realidade vivida pelo aluno. O trabalho objetiva mostrar
a relação entre conteúdo escolar (Movimento
Uniformemente Variado‐MUV) e cotidiano, promovendo
educação para o trânsito em uma escola pública do
município de Acaraú‐CE. Para realizá‐lo baseou‐se na
Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por

David Ausubel, a qual considera o conhecimento prévio
do aluno. Com um universo de 56 estudantes foi
aplicado um questionário antes e um depois da
explanação do conteúdo, para avaliar o desempenho
dos participantes, e durante a explicação realizou‐se
uma demonstração de cálculo de velocidade. Por fim
teve‐se a atenção voltada para a aula, sendo que 96,43%
dos alunos compreenderam a importância do uso de
equipamentos de segurança.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação no Trânsito. Equipamentos de segurança. Movimento Uniformemente Variado.
Aprendizagem Significativa.

APPLIED PHYSICS EDUCATION IN TRANSIT
ABSTRACT
Physics teaching becomes more significant when it is
energized and participatory. This occurs with the
applicability of the subject studied. Be limited to the
mathematical character of this discipline makes
systematic learning. It is necessary to complement the
educational content, bringing him to the reality
experienced by the student. The paper aims to show the
relationship between educational content (Uniformly
Varied Motion) and everyday by promoting traffic
education in a public school in the municipality of
Acaraú‐CE. To realize it was based on the Theory of

Meaningful Learning, proposed by David Ausubel, which
considers the student's prior knowledge. With a
population of 56 students was administered a
questionnaire before and after the explanation of the
content, to evaluate the performance of the
participants, and for the explanation held a
demonstration of speed calculation . Finally had to
attention on the class, and 96.43 % of the students
understood the importance of using safety equipments.

KEY‐WORDS: Traffic education, Safety equipments, Uniform Motion Varied, Meaningful Learning.
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A FÍSICA APLICADA À EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
INTRODUÇÃO
A Física, ao contrário do que muitos pensam, não é uma disciplina limitada apenas a
cálculos, a sua funcionalidade é muito mais abrangente. Todos os fenômenos e fatos naturais, ou
não, têm explicações físicas. O simples fato de atravessar uma rua após observar o semáforo, de
acelerar um veículo, por exemplo, requer certos cuidados submetidos a análises específicas dessa
ciência. (SIXPENCE, 2012)
Observando um pouco mais a situação atual do tráfego nas vias, facilmente nota‐se que a
educação nesse momento dar lugar a vícios de desrespeito e imprudência. O comportamento
incorreto de pedestres, motoqueiros e condutores de veículos chega muitas vezes a causar danos
graves e irreversíveis. Falta consciência em muitos atos. Portanto, uma educação para o trânsito
deve existir desce cedo, visando formar cidadãos conhecedores do respeito e da harmonia de
uma boa convivência nas ruas. (SILVA, 2009)
Assim como tudo o que existe está submetido a uma explicação científica, o trânsito
também não está fora dessa realidade. É imprescindível a necessidade de instrução dos cidadãos
perante os perigos de circulação nas vias, pois são grandes e cada vez mais frequentes os
números de acidentes. A maioria destes têm causas provenientes de irregularidades triviais,
como: o não uso do cinto de segurança, a condução em alta velocidade, consumo de bebida
alcoólica, ausência de habilitação e também anormalidades no veículo. Simples práticas
poderiam evitar tamanhos estragos. Porém, mesmo com enormes facilidades de acesso a
notícias, muitos infelizmente ainda não desfrutam de uma consciência sadia, de ética e de
educação diante do caso comentado. (GOMES, 2009)
O aumento do número de automóveis trouxe mais conforto e sensação de liberdade.
Porém, ao lado desse caráter positivo, veio um avanço na quantidade de acidentes de trânsito,
levando a conclusão de que é preciso atentar‐se para o bom uso dessas máquinas. (SPARTI, 2003)
No mundo de hoje se faz acessível o contato com informações sobre como viver em
consonância perante as leis que regem a sociedade. Porém é muito comum infrações e
desrespeitos pelas normas sociais. O trânsito reflete claramente essa realidade. Portanto torna‐
se necessário à boa formação nessa área. Sendo assim, a escola pode ser vista como um
ambiente favorável para essa prática e a Física, ciência que se dedica ao estudo dos fenômenos
naturais e suas relações com o meio, uma das ferramentas que mais pode auxiliar na
concretização desse ideal.
Esse tema pode ser trabalhado durante as aulas, mais precisamente na parte da Mecânica:
conceitos de velocidade, aceleração, força e princípios, como as Leis de Newton. Essa é uma ideia
bem proveitosa, já que se almeja a inovação no processo metodológico da disciplina e a instrução
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devida para os cidadãos quanto pedestres ou motoristas. A partir disso é possível também
explanar a importância atribuída ao uso dos equipamentos de segurança, o porquê de não poder
dirigir alcoolizado, o cuidado em manter o sistema de motor, volante e freios em perfeito estado,
entre outros pontos que se deve ficar atento. Enfim, toda essa ação de conscientização
contribuirá tanto para o bom aprendizado dos alunos quanto para a educação no tráfego da
comunidade.
O presente trabalho tem como objetivo realizar na Escola de Ensino Fundamental e Médio
Maria Conceição de Araújo, do distrito de Aranaú – CE, a aplicação de conteúdos relativos à
Mecânica, aproximação dos ensinamentos didáticos à realidade dos alunos, promoção de
educação para o trânsito e identificação de alguns pontos que podem ser melhorados para o
ensino de Física. Tudo isso será trabalhado sob as dimensões da Teoria da Aprendizagem
significativa, de David Ausubel, ou seja, trabalhando os conceitos e leis do Movimento através do
aprimoramento das noções já pré‐adquiridas pelos discentes, sobre esse assunto.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada nas duas turmas de terceiros anos do turno tarde na Escola de
Ensino Fundamental e Médio Maria Conceição de Araújo do distrito de Aranaú, na cidade de
Acaraú, estado do Ceará. Cada uma delas contou com o número de 28 alunos, totalizando um
universo de 56 estudantes. O distrito possui cerca de12 mil habitantes e localiza‐se a 25
quilômetros da sede da cidade e a 270 km da capital Fortaleza. Apesar de possuir um fluxo
considerável de carros e motos, em sua maioria, as vias de Aranaú ainda não possuem
semáforos, estes podem ser encontrados apenas no centro de Acaraú. Conta somente com
placas de sinalização para a regularização do tráfego.

Figura 1‐ Mapa do Estado do Ceará destacando o município onde aconteceu a pesquisa.
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Vivendo em uma realidade onde o fluxo de veículos é considerado baixo, os estudantes
pouco conhecem, ou pouco se interessam, em saber sobre as leis que regem o trânsito. Porém,
mesmo nesse cenário, é necessário que eles tenham informações a respeito da maneira correta
de se portar em cada ocasião, pois independente do fluxo, sempre haverá acidentes. Diante
disso, supõe‐se que os alunos já tinham consigo uma noção acerca do tema, e a partir desse
conhecimento foi desenvolvido o trabalho.
Baseando‐se na Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel, para
obter resultados positivos é necessário explanar o tema de acordo com o conhecimento prévio
dos alunos, acrescentando uma nova informação. Segundo Pelizzarina (2002, p.3):
[...]na aprendizagem há três vantagens essenciais em relação à aprendizagem
memorística. Em primeiro lugar, o conhecimento que se adquire de maneira significativa
é retido e lembrado por mais tempo. Em segundo, aumenta a capacidade de aprender
outros conteúdos de uma maneira mais fácil, mesmo se a informação original for
esquecida. E, em terceiro, uma vez esquecida, facilita a aprendizagem seguinte – a
“reaprendizagem”.

Assim sendo, no primeiro momento foram aplicados questionários de conhecimento
prévio acerca de segurança no trânsito. Posteriormente, baseando‐se pela Teoria da
Aprendizagem Significativa de David Ausubel, fez‐se uma explanação aproveitando e
relembrando conhecimentos prévios (já existentes na estrutura cognitiva do aluno), pois todo
aluno traz consigo alguma informação importante, a qual merece atenção do professor para ser
aperfeiçoada. Diante desses resultados, foram explorados assuntos de Física, na área da
Mecânica(noção de velocidade, aceleração e forças), mesclados a temas como equipamentos de
segurança (dentre eles cinto, encosto de cabeça e airbag), comportamentos de pedestres,
motociclistas e motoristas e leis do Código de Trânsito Brasileiro.

Figura 2‐Equipamentos de segurança abordados: Cinto de segurança, Encosto de Cabeça e
Airbag, respectivamente.

Foi aberta uma discussão a respeito de acidentes que ocorreram na região, a fim de
verificar a presença das leis da física nas situações citadas. Aproveitando o momento de
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participação da turma, realizou‐se uma demonstração referente a cálculos de velocidade e
aceleração. Por fim, aplicou‐se um questionário de conhecimento adquirido, com a intenção de
verificar o desempenho apresentado pelos educandos, pois depois de explanado todo o
conteúdo baseado no que já é de conhecimentos deles, o resultado torna‐se uma aprendizagem
significativa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do trabalho consolidou‐se na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria
Conceição de Araújo com o universo de 56 alunos. Esses, no primeiro momento, responderam a
um questionário de conhecimento prévio. Após, foi feita a explanação e executado outro
questionário, para averiguar se houve uma aprendizagem significativa.
O questionário de conhecimento prévio para os alunos das duas turmas está na Tabela 1.
Nele foram colocadas somente perguntas sobre segurança no trânsito.
Tabela 1 – Questionário de conhecimento prévio respondido pelos alunos.
Quantidade de
perguntas

Perguntas (conhecimento prévio)

1

Você considera o trânsito de sua cidade seguro?
( ) Sim
( ) Não

2

Ao utilizar um veículo ou motocicleta, você considera importante o uso de
equipamentos de segurança?
( ) Sim
( ) Não ( ) Não sei

3

O airbag é um dos equipamentos de segurança que durante uma colisão pode aumentar,
em até 10 vezes, as chances de vida do motorista e dos passageiros. Para que isso ocorra é
necessário está usando:
( ) Somente o cinto
( ) Cinto e airbag
( ) Não conheço o airbag
( ) Somente o airbag

4

Em sua opinião, é importante um carro possuir o encosto de cabeça?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

Fonte‐ Elaborada pelos autores.

Sabendo que o trânsito da cidade é bastante tranquilo, porém repleto de irregularidades
(motoristas sem habilitação e sem o uso devido dos itens para segurança) o questionário visa
conhecer qual a opinião, conscientização e o conhecimento dos educandos em relação a um
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tráfego seguro e aos itens que fornecem proteção em caso de acidentes. O resultado das duas
turmas foi analisado, contabilizado e está disposto na Figura 2:

Figura 2‐ Resultado do questionário de conhecimento prévio. 1: Questionamento sobre os
alunos que consideram o trânsito da cidade seguro. 2: Pergunta relacionada a quem considera
importante o uso de equipamentos de segurança. 3: Questionário referente ao uso do airbag. 4:
Pesquisa sobre a importância do uso do encosto de cabeça.
Conforme pode‐se visualizar na figura 2, há uma quantidade considerável de alunos que
desconhecem o encosto de cabeça e o airbag. Perante as circunstâncias vividas por eles, sabe‐se
que nem todos têm acesso ao uso desses equipamentos. Na maioria dos casos automóveis com
airbag não podem ser adquiridos pela população local, pois eles têm um alto custo com relação à
condição financeira dessa. Outro fator relevante é a pouca conscientização existente na região.
Os condutores mais velhos da cidade não demonstravam preocupação com a segurança devido à
falta de fiscalização. Esse mau hábito foi incorporado pelas gerações seguintes e tornou‐se um
clico vicioso, onde poucos sabem a importância de dirigir corretamente. Faria (2002, p. 4) afirma
que “ações educativas que promovam a formação e a mudança de atitudes, que por sua vez se
materializam em comportamentos adequados, tanto de crianças e adolescentes como de
adultos, podem contribuir para um trânsito mais seguro”.
Nesse contexto constatou‐se a necessidade de se trabalhar mais detalhadamente sobre os
mecanismos de funcionamento do airbag e do encosto de cabeça, através de explicações físicas,
enfatizando suas vantagens e efeitos. De acordo com Silva (2009, p.13):

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

para a educação para o trânsito acontecer, mediante o ensino de física, é fundamental
que o professor: a) explique o objetivo do trabalho, os procedimentos envolvidos e a
sequência a ser seguida; b) explique a funcionalidade e os benefícios a serem alcançados
e c) refira‐se às possíveis dificuldades e erros que possam aparecer, proporcionando
caminhos e ajudas necessárias para que os alunos construam os conhecimentos.

Logo após a abordagem do assunto foi executado o questionário de conhecimento
adquirido, o qual está disposto na Tabela 2. Nele foram colocadas todas as questões
apresentadas na Tabela 1, adicionada de uma questão subjetiva envolvendo uma das leis da
Física.
Tabela 2‐ Questionário de conhecimento adquirido pelos alunos.
Quantidade de
perguntas

Perguntas (conhecimento adquirido)

1

Você considera o trânsito de sua cidade seguro?
( ) Sim
( ) Não ( )Não sei

2

Ao utilizar um veículo ou motocicleta, você considera importante o uso de
equipamentos de segurança?
( ) Sim
( ) Não ( ) Não sei

3

O airbag é um dos equipamentos de segurança que durante uma colisão pode aumentar,
em até 10 vezes, as chances de vida do motorista e dos passageiros. Para que isso ocorra é
necessário está usando:
( ) Somente o cinto
( ) Cinto e airbag
( ) Não conheço o airbag
( ) Somente o airbag

4

Em sua opinião, é importante um carro possuir o encosto de cabeça?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

5

Um corpo desloca‐se com velocidade inicial V=20m/s e aceleração constante a=2m/s².
Qual a velocidade do corpo após 10 segundos?

Fonte‐ Elaborada pelos autores.

O resultado de todas as perguntas desse segundo questionário foi precisamente analisado. Os
dados obtidos pelas perguntas de números 1, 2, 3 e 4 foram tabulados e estão apresentados na
Figura 3:
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Figura 3‐ Resultado do questionário de conhecimento adquirido.5: Questionamento sobre os
alunos que consideram o trânsito da cidade seguro. 6: Pergunta relacionada a quem considera
importante o uso de equipamentos de segurança. 7: Questionário referente ao uso do airbag. 8:
Pesquisa sobre a importância do uso do encosto de cabeça.
De acordo com a figura é possível observar que as turmas tiveram um desempenho
considerável tratando‐se da conscientização sobre o uso do airbag e do encosto de cabeça. Esse
dado mostra que 96,43% dos alunos compreenderam a necessidade desse uso. Os resultados
também permitem afirmar que a dinamização das aulas de Física, com a associação dos
conteúdos à situações do cotidiano de cada um, os auxiliaram na compreensão das questões,
correspondendo assim ao objetivo esperado. Segundo Andrade (2012, p. 24):
a inclusão de práticas dotadas de atributos instrumentalistas, garantido espaços de
diálogo e discussão evidenciam‐se como muito relevante e significativo para uma
adequação aos preceitos pedagógicos contemporâneos apresentados nos documentos
educacionais oficiais e as reais demandas do ensino de física.

Em relação à pergunta subjetiva, metade da turma A e apenas 13 (dos 28) alunos da
turma B conseguiram respondê‐la corretamente. Pela análise dos dados obtidos, muitos não
conseguem responder uma expressão algébrica, outros não sabem ao menos retirar os dados da
questão. Esse fato mostra o pouco domínio da matemática, o que acaba por comprometer o
aprendizado de Física. Para a resolução dessa última, a teoria da questão necessita ser associada
a cálculos, porém com o baixo nível de conhecimento matemático os educandos têm dificuldades
para compreender o que está sendo proposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após concluído todo o trabalho, nota‐se que o resultado foi positivo. Inovar a aula,
demonstrar um fato através de um momento prático, mostrar a presença do conteúdo didático
na vida diária do aluno, ajuda a manter firme a atenção da turma. Grande parte dos estudantes
revelou‐se interessada, porém com muitas dificuldades em relação à interpretação e aplicação
das leis da Física. Sabem o conceito, mas não têm discernimento suficiente para usá‐lo na
resolução de exercícios.
Em todas as perguntas objetivas do segundo questionário, o resultado foi satisfatório.
Alguns não tinham conhecimento sobre o airbag e o encosto de cabeça. Após a exposição do
conteúdo, passaram a conhecer a importância do uso desses equipamentos. Em relação à
pergunta subjetiva o resultado foi diferente. Metade da turma A e apenas 13 (dos 28) alunos da
turma B conseguiram respondê‐la corretamente. Isso leva a concluir que os estudantes têm uma
boa compreensão da teoria, mas o momento de aplicá‐la ficam tentando encontrar uma forma,
pois pouco sabem sobre como a teoria irá ajudar. Esse fato também aponta o baixo grau de
aprendizagem em relação à matemática, muitos não conseguem responder uma equação do 1°
grau, outros não identificam os dados da questão. Essa carência acaba comprometendo o
aprendizado de Física.
Contudo, a preocupação em envolver a turma durante a explicação teve um retorno
positivo. Dar exemplos próximos a realidade dos alunos, “fugir” um pouco do livro didático e
“entrar” no mundo vivido por eles, utilizar uma linguagem que eles possam compreender e
dinamizar a aula, fazendo uma demonstração prática (como foi feita a demonstração do cálculo
de velocidade média) contribuem significativamente para prender a atenção durante a aula.
O tema trânsito chamou bastante atenção dos estudantes. Muitos mostraram‐se
interessados quando relacionou‐se as leis da natureza com seu cotidiano. Eles chegaram a ver a
Física fora da sala de aula e, quando associada ao trânsito, compreenderam que as leis, como o
uso dos equipamentos de segurança, representam orientações para um tráfego seguro.
Defronte a isso conclui‐se que é preciso tornar o ensino o mais próximo possível do aluno, e
fazer sempre que estiver ao alcance do professor, uma aula que “abra” a mente para fora da sala
de aula, pois ver a Física no contexto extra escolar ajuda a despertar a curiosidade para saber por
que os fenômenos naturais não acontecem sem explicação e instiga o aluno a procurar as
respectivas respostas.
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RESUMO
A Mecânica Clássica, aborda os mais variados estudos de
partículas e sistemas de partículas. Entre tantos, há a
cinemática, estudo do movimento ou da trajetória dos
corpos, um dos primeiros assuntos na área da física
introduzidas aos alunos egressos do 1º grau (ou ensino
fundamental). A experiência prática mostra que um
corpo ao ser lançado obliquamente em relação à
horizontal descreve uma curva no espaço devido às
variações na posição, velocidade. Nosso estudo, como
ferramenta didática de ensino‐aprendizagem, consiste
em analisar os gráficos da posição, da velocidade e da
aceleração de um objeto, por computador, quando o

mesmo é arremessado com uma certa velocidade inicial
no qual esta velocidade faz um certo ângulo com uma
certa direção de referência. Tal procedimento permite
estudar com mais detalhes o fenômeno, analisando a
posição, a velocidade e a aceleração além de simular
valores diferentes para a velocidade de lançamento e
para o ângulo de lançamento verificando quais as
consequências que isso acarreta à trajetória do objeto.

PALAVRAS‐CHAVE: Mecânica, Lançamento oblíquo, velocidade, aceleração.

LAUNCH OBLIQUE: GRAPHICS POSITION, VELOCITY AND ACCELERATION
ABSTRACT
Classical mechanics, discusses the various studies of particles and particle systems. Among many, there is the
kinematics study of motion or trajectory of bodies, one of the first subjects in physics introduced to former students
of the 1st grade (or elementary school). Practical experience shows that a body to be thrown obliquely to the
horizontal describes a curve in space due to variation in position, speed. Our study, as a teaching tool for teaching
and learning, is to analyze the graphs of position, velocity and acceleration of an object, for computer, when it is
thrown with a certain initial velocity at which this speed makes a right angle with some reference direction. This
procedure allows studying the phenomenon in more detail, analyzing the position, velocity and acceleration as well
as simulating different valuesfor the launch speed and launch angle checking what consequences this entails the
trajectory of the object.
KEY‐WORDS: Mechanics, oblique Release, velocity, acceleration.
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LANÇAMENTO OBLÍQUO: GRÁFICOS DA POSIÇÃO, VELOCIDADE E ACELERAÇÃO
INTRODUÇÃO
Nosso estudo é constituído de um corpo de massa m, o qual é lançado com o vetor velocidade
inicial v0 fazendo um ângulo θ com a horizontal. O movimento pode ser descrito por equações
de movimento totalmente independentes.
Na direção horizontal, temos um movimento retilíneo uniforme (MRU) pois nesta direção não
há forças atuantes sobre a partícula. Já na direção vertical, temos um movimento retilíneo
uniformemente variado (MRUV) pois na direção vertical a força gravitacional atua no sentido
de retardar o movimento. Desprezamos a resistência do ar. Como consequência a trajetória da
partícula é descrita como mostra a figura 01.

Figura 01 – Trajetória de uma partícula em um lançamento oblíquo
As equações da cinemáticas valem:
x(t) = x0 + v0x.t
v0x = v0.cos(θ) = vx
vx(t) = v0.cos(θ)
y(t) = y0 + v0y.t – gt2/2
v0y = v0.sen(θ)
vy(t) = v0.sen(θ) – g.t

equação (01)
equação (02)
equação (03)
equação (04)
equação (05)
equação (06)

Substituindo a equação(02) na equação (01) e a equação (04) na equação (03), temos:
x(t) = x0 + v0.cos(θ).t
equação (07)
y(t) = y0 + v0.sen(θ).t – gt2/2
equação (08)
Considerando, que a partícula parte da origem (x0 = y0 = 0). As equações (05) e (06) tornam‐se:
x(t) = v0.cos(θ).t
equação (09)
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y(t) = v0.sen(θ).t – gt2/2

equação (10)

De acordo com as equações (07) e (08):
t = x(t)/ v0.cos(θ)

equação (11)

Substituindo a equação (09) na equação (08), temos:
y = v0.sen(θ). x/ v0.cos(θ) – g [x/ v0.cos(θ)]2 /2
y = x.tg(θ) – g.x2/ 2v02.cos2(θ)

equação (12)

Vemos pela equação (12) que a partícula descreve uma trajetória parabólica como mostrado
na figura 01.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a simulação é a plotagem de gráficos bidimensionais para
verificar do comportamento da posição vertical e horizontal assim como da velocidade
horizontal e vertical da partícula, além da trajetória da partícula para diversos ângulos de
lançamentos diferentes. Dividiremos em duas fases. Na primeira fase, para valores fixos da
velocidade de lançamento plotaremos a posição e a velocidade verticais e horizontais da
partícula em função do tempo. Na segunda fase estaremos interessados na trajetória da
partícula para vários ângulos de lançamentos diferentes. Nos dois casos, consideraremos a
velocidade iguais assim como a aceleração da gravidade g = 10m/s2.
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS
Na figura 02 plotamos o gráfico conforme a equação 09, no intervalo de 0 a 10 s, para v0 = 30
m/s e θ = 45°.

Figura 02 ‐ Posição horizontal (x) em função do tempo (t)
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Na figura 03 plotamos o gráfico conforme a equação 10, no intervalo de 0 a 5 s, para v0 = 30
m/s e θ = 45°.

Figura 03 ‐ Posição vertical (y) em função do tempo (t)

Na figura 04 plotamos o gráfico conforme a equação 02, no intervalo de 0 a 10 s, para v0 = 30
m/s e θ = 45°.

Figura 04 ‐ Velocidade horizontal (vx) em função do tempo (t)
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Na figura 05 plotamos o gráfico conforme a equação 06, no intervalo de 0 a 5 s, para v0 = 30
m/s e θ = 45°.

Figura 04 ‐ Velocidade horizontal (vx) em função do tempo (t)

Agora plotaremos os gráficos referentes às trajetórias da partícula para diferentes ângulos de
lançamentos. Considerando que para cada caso exposto abaixo a velocidade inicial v0 = 30 m/s
e aceleração da gravidade vale g = 10 m/s2.
Na figura 05 plotamos a trajetória da partícula para θ = 30°.

Figura 05 – Trajetória da partícula para θ = 30°
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Na figura 06 plotamos a trajetória da partícula para θ = 45°.

Figura 06 – Trajetória da partícula para θ = 45°

Na figura 07 plotamos a trajetória da partícula para θ = 60°.

Figura 07 – Trajetória da partícula para θ = 60°
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CONCLUSÕES
Vemos que a partícula realmente descreve uma parábola independente do ângulo de
inclinação e da velocidade de lançamento. Para os diferentes ângulos o alcance máximo e a
altura máxima atingida depende da projeção da velocidade de lançamento na direção vertical
ou horizontal. Por isso, no lançamento com ângulo de inclinação de 45° o alcance é maior do
que nos lançamentos com ângulos de inclinação de 30° e 60°. Trata‐se de uma ferramenta
importante no estudo de lançamento oblíquo usando gráficos, visto que a percepção visual
torna‐se a assimilação do conhecimento mais acessível. Para cada valor de velocidade de
lançamento e ângulo de inclinação simularemos a trajetória da partícula.
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RESUMO
O presente artigo traz o relato de uma experiência de
ensino de física contextualizado com a música.
Buscamos trabalhar a física de um modo mais
envolvente, aproximando‐a da realidade do aluno e de
outras áreas de conhecimento, como a biologia. Nosso
principal
objetivo
foi
justamente,
construir
conhecimentos sobre a física (acústica e ondulatória) de
modo mais descontraído e agradável. Foram construídos
alguns instrumentos musicais utilizando materiais de
baixo custo, favorecendo discussões sobre diversos
conteúdos de física, assim como de biologia, artes e

musicalidade. Em geral, o grupo mostrou‐se bastante
comprometido com o projeto, além de que, esta
experiência trouxe para todos os integrantes, grandes
evoluções cognitivas e intelectuais. Assim, nossa equipe
composta por membros de diferentes níveis de
formação, vem abrindo espaço para a troca de
experiências e de conhecimentos de uma forma menos
impositiva e mais agradável.

PALAVRAS‐CHAVE: instrumentos, musicais, física, som.

MUSICAL INSTRUMENTS AND SCHOOL PHYSICS
ABSTRACT
The present article gives an account of a teaching
experience of physical contextualized with music. We
seek to work the physics of a more engaging way,
bringing it closer to the reality of the student and other
fields of knowledge. Our main objective was precisely to
build knowledge about the physics (acoustics and wave)
more relaxed and enjoyable way. We built some musical
instruments using low cost materials, favoring various

discussions on physics content, as well as biology, arts
and musicality. In general, the group has proved very
committed to the project, and that this experience has
brought to all members, major cognitive and intellectual
developments. Thus, our team consists of members
from different levels of training, has opened space for
the exchange of experiences and knowledge in a less
imposing and pleasant way.

KEY‐WORDS: instruments, music, physics, sound.
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OS INSTRUMENTOS MUSICAIS E A FÍSICA ESCOLAR

INTRODUÇÃO
A disciplina de física no ensino médio, por muitas vezes, é enfrentada pelos alunos como algo
extremamente difícil e sem sentido. Nesta direção, nós do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) campus Belo Jardim, temos nos esforçado no sentido de
proporcionar um novo olhar sobre a física escolar. Assim, dentre várias outras ideias que surgem
espontaneamente ao longo dos debates realizados em sala de aula, fez‐se construída esta
proposta de utilizar instrumentos musicais para discutir e aprofundar conhecimentos físicos e
biológicos.
O grande desafio está em se fazer pensar e conceber a física como uma ciência presente na
natureza e que não só deve créditos a sua “matematização”, mas também, é fundamentada em
suas teorias, que são extremamente ligadas aos acontecimentos do cotidiano. Esta preocupação
é apresentada “na perspectiva de romper com a tradição de encarar a física escolar, como aquela
afastada da realidade, que visa apenas confirmar, através da experimentação, de forma
dogmática, as teorias físicas” (BRITO, 2009, p.1).
Desta forma, na expectativa de superar um ensino meramente tradicional, partimos para uma
construção de conhecimento mais voltada para o exercício da cidadania, em busca de “uma
ampla aprendizagem, onde os alunos consigam compreender e explicar os acontecimentos
diários, relacionando‐os com as questões trabalhadas na escola” (BRITO et al., 2010, p.1). Nosso
trabalho parte desta relação entre a física acústica/ondulatória e os instrumentos musicais,
buscando trazer para o contexto dos alunos e da sala de aula de ciências, conteúdos científicos
importantes.
A música é algo bastante presente no cotidiano de todos os indivíduos, e é inevitável essa
estreita relação ao longo de toda a nossa trajetória de vida. A música consiste em ondas sonoras
que são emitidas, apresentando um perfil de regularidade, e desta forma, se fazendo agradável
aos nossos ouvidos. As ondas sonoras são ondas consideradas mecânicas, e por isto sempre
precisam de um meio para se propagar, seja ele o ar, a água ou um objeto. Como precisam de um
meio e, as ondas são perturbações no ambiente, a maior parte dos sons, é produzida a partir da
vibração dos objetos.
Os instrumentos musicais, por sua vez, são dispositivos capazes de produzir estas ondas
regulares, sendo estes apresentados de diversas formas e especificidades. “Cada instrumento
musical tem a característica de emitir uma mesma nota com timbre diferente dos demais
instrumentos. Isso dá ao instrumento uma qualidade particular, que o torna único” (OLIVEIRA,
2004, p. 1). Os instrumentos musicais são divididos em três principais grupos, os de corda, sopro
e percussão, de acordo com as características físicas e o som emitido.
Juntamente com as questões físicas e artísticas, contribui de forma significativa para entender o
processo de construção de conhecimentos relacionados ao som. O aparelho auditivo é composto
pelo ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo recebe as ondas
sonoras, é no estudo do ouvido médio que se discute, mais detalhadamente, os conceitos de
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intensidade da onda sonora, nível de intensidade, frequências de sensibilidade da audição
humana e o no ouvido interno as vibrações estimulam os receptores e sofrem transdução para
impulsos nervosos que vão alcançar o sistema nervoso central, via nervo acústico (OKUNO,
1982).
Assim, nossas ações seguiram no sentido de organizar um grupo de estudos, composto por três
alunos do ensino técnico integrado em agropecuária, que possuem uma forte relação com a
música, e as professoras de física e biologia da escola. Visando “contribuir no processo ensino‐
aprendizagem e desmitificar o ensino de acústica” possibilitando que os estudantes percebam
que existe uma forte relação entre as diferentes áreas do conhecimento (CAVALCANTE et al.,
2012, p. 110).
MATERIAIS E MÉTODOS
Este projeto emergiu diante das aulas de física 2, na turma do 2º ano A, do curso integrado
(médio/técnico) em Agropecuária. Enquanto era visto em sala de aula conceitos como: tipos de
ondas, características das ondas sonoras, fenômenos ópticos, entre outros. Foi percebida a
relação que um grupo menor de alunos possuía com a música. Partindo deste envolvimento,
fomos movidos a realizar esta proposta de construção de instrumentos musicais, utilizando
materiais recicláveis, com o intuito de discutir e avançar nossas compreensões conceituais.
Desta forma, a equipe envolvida passou a se reunir semanalmente no laboratório de física da
escola, e informalmente, fomos elevando nossa relação de compromisso com o projeto. Em um
dos nossos primeiros encontros, discutimos quais seriam os instrumentos que deveríamos
confeccionar, na oportunidade, a professora responsável disponibilizou diversos modelos de
instrumentos musicais de baixo custo, para que os alunos da equipe pudessem analisar e optar
entre eles.
Posteriormente, os alunos trouxeram a escolha do grupo de instrumentos definidos, entre os
quais, alguns não teriam sido indicados anteriormente pela professora. Após a escolha dos
instrumentos, os alunos partiram para a construção destes, e a cada encontro semanal, novas
discussões, dúvidas e conceitos foram (e estão sendo) trabalhados de um modo menos
impositivo e mais informal.
O grupo de alunos também decidiu que seria interessante realizar com os instrumentos, uma
apresentação musical simples, onde os próprios jovens seriam os “músicos”, e realizam ensaios
para sua futura apresentação. Os alunos optaram pelos instrumentos: pífano, triângulo, agogô,
zabumba e a bateria, favoráveis ao ritmo forró.
Dentre os materiais utilizados ao longo do trabalho estão: canos de PVC, rolhas, pedaços de ferro
encontrado nos arredores da escola, cordas, baldes de diferentes tipos, chocalhos velhos, cabo
de vassouras, buchas de uso doméstico, pregos, arames, entre outros. Estes materiais foram
encontrados nos arredores da escola ou coletado em locais comuns ao grupo.
Além dos estudos sobre a acústica e a física em geral, estamos aprofundando nossos
conhecimentos diante das histórias dos instrumentos musicais escolhidos, o estilo musical forró,
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com um perfil de artes e da biologia da audição humana. Trazendo para nosso trabalho questões
de cunho interdisciplinar, juntamente com a professora de biologia da instituição, visto que a
complexidade da realidade exige mais que conhecimentos de uma única disciplina. Mas sim, da
união de todos os conhecimentos adquirido ao longo da nossa vivência, em prol da compreensão
do mundo que nos cerca (PERRENOUD, et al., 2002).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer desta atividade foi perceptível o crescente envolvimento dos estudantes com a
disciplina de física ensinada na escola, além da melhoria na afinidade professor X aluno,
aumentando relações de confiança, respeito e o vínculo de amizade entre o grupo. Também é
percebido o compromisso estabelecido por todo o grupo, que vem cumprindo as etapas
propostas com bastante compromisso e pontualidade. Aproveitando para citar os momentos
descontraídos e de envolvimento mútuo estabelecidos nos encontros, como é possível observar
na figura 1, a seguir.

Figura 1 – Imagem do encontro do grupo para discussões e preparo para apresentação do
trabalho, em futuros eventos.

Além de que, a utilização de materiais recicláveis e de baixo custo para a confecção dos
instrumentos musicais vem contribuindo, perceptivelmente, na criatividade dos alunos ao longo
dos quatro meses de trabalho, que ainda se encontra em andamento, em aprofundamentos.
Na oportunidade foram construídos quatro instrumentos musicais (figura 2 e 3) que foram um
pífano, triângulo, um agogô e uma zabumba, que estão sendo aprimorados e testados pelo
grupo. O fato dos estudantes terem a liberdade na escolha dos materiais, percebemos que a
questão cultural do nosso grupo, fez emergi a escolhas destes. A cultura do forró é bastante
aguçada em nosso meio do interior nordestino, e quatro dos cinco instrumentos confeccionado
são utilizados como base em músicas do estilo de forró conhecido como “pé de serra”.
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Figura 2 e 3 – Imagens dos primeiros instrumentos musicais construídos pelos alunos,
respectivamente, o triângulo e o pífano.

Tivemos espaços de construção de conhecimento para aprendermos, por exemplo, que o som é
produzido quando criamos mecanismos que alterem a pressão do ar a nossa volta. E que nesta
produção, a velocidade com que esta pressão é alterada tem grande influência neste som.
Podemos perceber que estas discussões envolvem conteúdos de física que, convencionalmente,
não são trabalhados apenas no 2º ano do ensino médio, mas sim, em demais níveis de
escolaridade. Acreditamos que este modelo de trabalho é gratificante para proporcionar
mobilizações conceituais, inclusive para os professores envolvidos.
Na maioria dos livros e demais materiais que tratam da biologia do sistema auditivo, esse
conteúdo é meramente descritivo. No contexto do presente trabalho, pode ser desenvolvida, de
forma prática, a sensibilidade auditiva dos alunos, frente ao som liberado através dos materiais
elaborados pelos mesmos, partindo de uma perspectiva teórica para a realidade em laboratório e
sala de aula.
CONCLUSÃO
Concluímos então, que trabalhos como o nosso possui um grande potencial para despertar bons
resultados entre todos os envolvidos no processo. Para os docentes, é gratificante a relação de
confiança e respeito por parte dos alunos. Também no crescimento profissional, pois diante das
aprendizagens permitidas no âmbito do grupo novas ideias e experiências vão se somando as
consolidadas até o momento.
No que diz respeito aos alunos, a criatividade, o senso de compromisso, o respeito aos
professores, a possibilidade de participação em eventos científicos são algumas das
possibilidades de crescimento pessoal e intelectual, permitidas quando se trabalha conteúdos de
física e de biologia de um modo mais contextualizado e divertido. Os ensaios musicais entre o
grupo também parecem evoluir a cada dia, inserindo em todo o trabalho fortes características
individuais de cada um dos discentes integrantes do grupo.
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Outras literaturas partilham destas conclusões de benefícios diante do ensino por meio de
experimentos deste mesmo gênero, conforme assumem Moura e Neto (2011), Oliveira (2004) e
Cavalcante, et al. (2012) em seus trabalhos. E por fim, nosso grupo vem sendo alvo de constantes
questionamentos e desafios que fazem com que novas ideias continuem surgindo.
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RESUMO
Este presente artigo pretende apresentar e discutir os
dados coletados sobre a forma de utilização dos
aparelhos celulares por jovens do ensino médio. A
pesquisa foi realizada por um grupo de professores e
alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Campus Belo
Jardim e resolveu mergulhar nesta temática tão

contemporânea e conhecer mais sobre o perfil dos
jovens e sua relação com os dispositivos. Percebemos
que os jovens possuem uma relação bastante íntima
com estes aparelhos e indicam que o utilizam por
grande parte do seu dia. Além de identificarmos
aproximações com outras pesquisas de mesma
temática.

PALAVRAS‐CHAVE: Celular, uso abusivo, física.

THE USE OF MOBILE DEVICES BETWEEN YOUNG MIDDLE SCHOOL

ABSTRACT
This present article intends to present and discuss the
data collected on how the use of mobile phones by
young high school. The survey was conducted by a group
of teachers and students of the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Pernambuco
(OPSI) campus Belo Garden and decided to dive in this

topic and learn more about the profile of young people
and their relationship with the devices. We realize that
young people have a very intimate relationship with
these systems and indicate that the use by a large part
of your day. In addition to identifying approaches with
other studies of the same topic.

KEY‐WORDS: Cellphone, abuse, physical.
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USO DOS APARELHOS CELULARES ENTRE JOVENS DO ENSINO MÉDIO

INTRODUÇÃO
Os aparelhos celulares são hoje instrumentos comuns entre os nossos jovens do todo o país.
Neste sentido, muito se comenta com relação ao seu uso abusivo no cotidiano e em especial em
sala de aula. Também é percebida na literatura, a preocupação em conhecer todos os possíveis
benefícios desta tecnologia para a juventude que se apresenta bastante afinada com este recurso
tecnológico.
Em várias cores e modelos, o uso dos telefones móveis vem ganhando proporções significativas
entre os adolescentes do mundo. Estes aparelhos são “símbolo de status” trazendo inclusive,
características de nossas personalidades, neles. As questões do uso do telefone celular
atualmente supera a necessidade de utilização dos recursos disponíveis nestes modelos,
chegando a atingir questões de relacionamentos interpessoais diante da contemporânea
sociedade tecnológica. Diante de nossa percepção, “possuir um aparelho próprio pode ser um
pressuposto básico para fazer parte de um grupo; quem não é “encontrável” acaba excluído da
comunicação de algumas turmas” (SCHÄFER, 2009, p. 1).
Assim, nosso trabalho de pesquisa se deu em meio a discussões sobre os tipos de ondas
eletromagnéticas nas aulas de física da escola. Mediante os momentos de aulas de ondulatória,
surgiu a curiosidade de alguns dos alunos com relação à interação destas ondas com o corpo
humano. Neste sentido, baseados nos questionamentos levantados em sala de aula, tivemos a
oportunidade de debater mais abertamente sobre as ondas eletromagnéticas mais comuns em
nosso cotidiano. Diante desta discussão, surgiu também a possibilidade de iniciarmos um grupo
de pesquisa com o intuito de identificar características desta relação homem X máquina,
tomando como base a juventude da própria escola que se mostra tão imersa nas tecnologias dos
dispositivos móveis.
O objetivo principal deste trabalho é perceber qual a relação dos jovens de hoje como os
aparelhos celulares: como usam, por quanto tempo estão próximos a eles, se possuem algum
conhecimento com relação ao seu uso abusivo, entre outras características.
MATERIAIS E MÉTODOS
Nossa equipe de pesquisa é constituída por três alunos do curso integrado Técnico em
Agropecuária que frequentam o 2º ano escolar, a professora de física 2 e o coordenador do
departamento de ensino da mesma instituição. Esta pesquisa, que ainda se encontra em
andamento, teve seus primeiros resultados a partir da aplicação de um questionário estruturado,
com perguntas fechadas e abertas (misto) aplicado pelos alunos integrantes deste grupo.
Na ocasião, os alunos responsáveis pelo estudo leram e criticaram as perguntas indicadas pela
professora de física, fazendo com que o instrumento de pesquisa fosse reorganizado para trazer
uma perspectiva mais jovial aos questionamentos. As perguntas selecionadas para constarem no
questionário, estão expressas na tabela 1, a seguir:
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Tabela 1: Relação das perguntas contidas no questionário de pesquisa.
1º) Você possui um telefone celular?
2º) Em que faixa você adquiriu seu primeiro aparelho celular?
3º) Quais as principais atividades que você desempenha no seu celular?
4º) Quantas horas por dia você fica próximo ao seu telefone celular?
5º) Onde você costuma deixar o aparelho celular durante o dia?
6º) Você acha que o uso excessivo dos aparelhos celulares pode causar algum dano á saúde humana?
7º) Você já teve algum tipo de instrução sobre a forma correta de utilizar o aparelho celular para
evitar possíveis danos á saúde?

Para a aplicação deste instrumento pedimos que cada um dos alunos integrantes dos 2º anos do
curso técnico em Agropecuária (turmas A e B) trouxesse na aula seguinte de física, um
questionário respondido, e para isto, eles foram indicados a coletar dados junto aos demais
colegas da escola.
Nosso trabalho apresenta um perfil de um estudo de caso, onde os resultados apresentados
nesta pesquisa têm o potencial de ser semelhante às características presentes em grupo maiores
e similares ao nosso. Os resultados obtidos foram analisados pelos próprios alunos integrantes
do grupo de pesquisa, e seguem descritos na seção posterior.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após contabilizar cada grupo de respostas, identificamos, a priori, que conseguimos alcançar um
número de 40 questionários respondidos por estudantes do nível médio/técnico do IFPE Campus
Belo Jardim. Com relação à pergunta de número 1: “Você possui um telefone celular?”,
constatamos que apenas um, dos alunos questionados, assumiu não possuir um aparelho celular.
Percebemos assim, que os aparelhos celulares são quase que essenciais no cotidiano dos nossos
jovens.
Fazendo um paralelo dos nossos dados de pesquisa com outros estudos do mesmo gênero,
Scheäfer (2009) indica que “nos dias de hoje, encontrar um adolescente que não tenha um
celular é tão improvável quanto achar um menino de 13 anos que seja fã de ópera ou uma
menina de 15 que não se preocupe com a aparência” (p. 1). Também apresentamos semelhança
aos dados trazidos pela Secretaria Nacional da Juventude (2013) que afirma que “quase nove em
cada dez jovens (89%) declarou ter celular; apenas 9% disseram não possuí‐lo” (p. 35).
O fato de apenas um, dos 40 jovens entrevistados ter alegado não possuir o dispositivo, pode
inclusive ser reinterpretado, pois nas questões posteriores, conforme podemos perceber a
seguir, todos os 40 alunos citam detalhes da sua relação pessoal com aparelhos celulares,
inclusive este que alegou não o possuir. Entendemos que o aluno em questão, parece está
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momentaneamente sem o aparelho, mas que já possuiu o seu primeiro telefone. Podemos dizer
assim, que tivemos uma unanimidade entre os jovens investigados no quesito “possuir o
aparelho celular”.
Em outro questionamento, procuramos identificar qual seria a faixa etária onde estes jovens
adquiriram o primeiro celular. Assim, conforme a tabela 2, percebemos as idades em que nossos
jovens apontaram que os seus primeiros telefones móveis foram conseguidos conforme a tabela
abaixo:
Tabela 2: Idades nas quais os jovens entrevistados adquiriram o seu primeiro telefone celular.
IDADE

QUANTIDADE

Dos 6 aos 8 anos

3

Dos 9 aos 11 anos

13

Dos 12 aos 14 anos

12

Dos 15 aos 17 anos

9

Dos 18 aos 20 anos

3

Depois dos 20 anos

0

Em geral, identificamos uma faixa muito baixa dos alunos (3) que teve acesso ao dispositivo após
os 18 anos de idade, assim como, antes dos 8 anos (3). A grande concentração é percebida na
faixa etária entre 9 e 14 anos (34). A faixa etária entre 9 e 14 anos é concebida como a fase de
pré‐adolescência, onde teríamos o pico de acessos diretos a aparelhos celulares. Estes dados
refletem questões contemporâneas da sociedade que cada vez mais cedo adquirem recursos
tecnológicos próprios, mudando o perfil da juventude do país. Para Schäfer (2009) “nenhum
grupo incorporou tão rápida e amplamente a tecnologia à sua rotina quanto os jovens de 12 a 19
anos” (p. 1).
Segundo dados relatados na pesquisa apresentada por Boros (2010), presentes na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2009, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), o Brasil tem cerca de 93,9 milhões de telefones móveis. E deste número,
10,5 milhões ficariam sob a responsabilidade de adolescentes dos 10 aos 17 anos (BOROS, 2010,
p.1).
Diante da pergunta: “Quais as principais atividades que você desempenha no seu celular?”, os
estudantes apontaram 7 ações que utilizam com maior frequência em seus dispositivos móveis,
conforme estão indicados na tabela 3, abaixo.
Tabela 3‐ As palavras citadas pelos estudantes, com relação às ações mais utilizadas nos seus
celulares.
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Ligações
Mensagens
Músicas
Jogos
Pesquisas
Internet
Aplicativos

Identificamos que os jovens usam o dispositivo para diversos fins. Para o lazer e a descontração
como em “jogos” e “aplicativos”, assim como, para o relacionamento interpessoal como nas
“mensagens”, “ligações” e a “internet”, visto que a internet citada por eles remete intensamente
ao uso das redes sociais. Também indicam que utilizam o telefone para fins de pesquisas e para
ouvir música. Achamos que estes achados traz um bom parecer das principais atividades que a
juventude realiza utilizando o aparelho telefônico, porém sentimos falta dos relatos indicando os
registros fotográficos e as filmagens.
Segundo a Secretaria Nacional da Juventude (2013) em outra pesquisa de gênero semelhante, as
atividades mais alegadas “foram: fazer ou receber ligações telefônicas (89%) comunicar‐se via
mensagens de texto (54%), ouvir música (31%), fotografar ou filmar (26%) e buscar informações
pela internet (20%)” (p. 35), apresentando dados bastante semelhantes aos nossos.
Além das práticas apresentadas pelos estudantes nesta pesquisa, sabe‐se que os jovens “não
usam o celular apenas para a troca de informações objetivas, mas para participar da rotina do
outro, expressar proximidade, afeto e dar vazão aos sentimentos” (SCHÄFER, 2009, p. 1).
Fazendo com que a necessidade de possuir esta ferramenta tecnológica atinja cada vez mais os
nossos adolescentes de diferentes classes sociais.
Também buscamos descobrir por quantas horas por dia os estudantes ficam próximos ao seu
celular, e na oportunidade questionamos: “Quantas horas por dia você fica próximo ao seu
telefone celular?”. Os dados coletados foram interpretados e apresentados segundo na figura 1,
abaixo:
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Figura 1: Respostas coletadas com relação a pergunta: Quantas horas por dia você fica próximo
ao seu telefone celular?
Percebemos que há uma grande quantidade de jovens que ficam próximo ao telefone celular por
todas as horas do dia. E neste contexto, buscamos perceber quais os locais mais propícios para
que estes aparelhos sejam guardados ao longo do dia. De acordo com o grupo investigado, os
espaços de bolsos das suas vestimentas são os espaços mais adequados para guardar o celular,
conforme vemos na tabela 4, a seguir:
Tabela 4‐ As palavras citadas pelos estudantes, com relação às ações mais utilizadas nos seus
celulares.
“Onde você costuma deixar o aparelho celular durante o dia?”

Frequência

No bolso (da calça ou bermuda)

33

Apoiado, em algum lugar perto de mim

3

Geralmente fico com ele na mão

3

Na bolsa

1

Diante do senso comum que indica que é maléfica a proximidade do homem aos dispositivos
eletrônicos e as antenas de operadoras de telefonia por longas horas diárias, buscamos também
identificar qual a concepção dos alunos diante deste pensamento. Questionamos os alunos se
eles acreditavam que o uso abusivo do celular pode causar algum mal a saúde humana. Visto que
assistimos hoje a uma juventude altamente dependente destes aparelhos. Conforme alguns
estudos preocupados com esta dependência tecnológica, “uma pesquisa americana feita em
2005, foi pedido a 102 universitários que passassem dois dias inteiros sem usar o aparelho.
Apenas 82 concordaram e somente 12 conseguiram chegar ao fim da experiência” (SCHÄFER,
2009, p. 1).
Nossos resultados apontam para uma conscientização que tende ser mais favoráveis aos
possíveis danos causados pelo uso abusivo do dispositivo móvel, conforme apresentamos na
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figura 2, abaixo:

Figura 2: Respostas coletadas com relação a pergunta: Quantas horas por dia você fica próximo
ao seu telefone celular?
CONCLUSÃO
Por mais que o celular seja indispensável na visão dos adolescentes da nova geração, o uso
abusivo destes de qualquer espécie, é sempre preocupante. E segundo nossos achados, podemos
entender que, mesmo que de uma forma amena, nossos jovens estão abusando do uso do
celular. Visto que, cerca de 82% deles indicam a proximidade ao telefone pela maioria do tempo
de seu dia.
Além disto, concluímos que a fase da pré‐adolescência é a mais propícia à aquisição do primeiro
aparelho celular pela juventude, o que sugere que a cada tempo que passa, esta faixa etária
parece está diminuindo. Também foi visto que as principais atividades desenvolvidas pelos jovens
nos aparelhos celulares são no sentido de relacionamento interpessoal, pesquisas, músicas e
jogos.
Quanto as possíveis consequências físicas e psíquicas deste abuso, acreditamos não ter ainda
conhecimento suficiente para levantarmos esta questão neste trabalho. A intenção é que o nosso
grupo possa focar nesta discussão, nos próximos trabalhos nossos próximos passos seguirão no
sentido de compreender e aprofundar nossos conhecimentos nestas outras peculiaridades, que
envolvem também conteúdos de biologia.
O que está motivando a continuação do nosso grupo, além do interesse no tema, que
acreditamos ser bastante importante nos dias de hoje, é a curiosidade que extrapola o nosso
pequeno grupo e atinge demais jovens de nossa escola, como podemos ver as respostas
coletadas diante da pergunta: “Você já teve algum tipo de instrução sobre a forma correta de
utilizar o aparelho celular para evitar possíveis danos á saúde?”, como podemos observar na
tabela 5.
Tabela 5‐ As respostas citadas pelos estudantes, com relação à instrução sobre a forma correta
de utilizar o aparelho celular.
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Você já teve algum tipo de instrução sobre a forma correta de
utilizar o aparelho celular para evitar possíveis danos á saúde?

Frequência

Não, gostaria de saber quais os danos possíveis.

20 Pessoas

Sim

14 Pessoas

Não , não acredito que eles causam danos

6 Pessoas

Pretendemos continuar nossos estudos em torno desta temática para que aumentarmos nossos
conhecimentos, utilizando nossos conhecimentos em física, biologia e demais matérias.
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RESUMO
A sociedade atual requer pessoas que possuam
a capacidade de inovar e aprimorar, assim neste projeto
pretende‐se mostrar aos educadores, principalmente de
física, uma forma mais dinâmica, inovadora,
interessante e prática de apresentar seu conhecimento
para os seus alunos.
Este trabalho consiste em melhorar o processo
de ensino/aprendizagem com o auxílio dos softwares
educacionais numa abordagem CTS ‐ Ciência, Tecnologia
e Sociedade, no qual esse se baseia na integração e
relação da ciência unida à tecnologia, que esta em
constate evolução, e empenhada em trazer benefícios à
sociedade. Primeiramente foi estudada a energia e
quantidade de movimento, para compor o
conhecimento cientifico, também os conceitos e
aplicações CTS, o qual tem por objetivo unir diferentes
áreas do conhecimento e a tecnologia para obter
soluções e melhorar a sociedade atual, posteriormente,
foi colhido dados numa aula prática realizada com

educandos do curso superior de Física do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus São João dos Patos, o PARFOR.
Neste contexto, os educandos seriam
beneficiados com o conhecimento aprimorado pelos
softwares. Logo, este projeto se constrói no momento
em que acontece a análise de abordagens CTS, conceito
e aplicação deste movimento, e posteriormente aulas
práticas com alguns professores/educandos do curso
PARFOR, em que eles explicavam energia e quantidade
de movimento e aplicações com os softwares, com isso
aplicar questionários aos ouvintes dessas apresentações
para comparar e organizar os dados obtidos e por fim,
torná‐los capazes de inovar, utilizando esses softwares
Educacionais(SE) e aprimorar o processo de
ensino/aprendizagem.

PALAVRAS‐CHAVE: Processo de Ensino/Aprendizagem, Softwares Educacionais, CTS.

ANALYSIS OF THE USE OF SOFTWARE FOR TEACHING PHYSICS USING ENERGY AND QUANTITY
OF MOTION WITH AN APPROACH CTS
ABSTRACT
Today's society requires people who possess
the ability to innovate and improve, so this project aims
to show educators, particularly in physics, a more

dynamic, innovative, interesting and practical to present
their knowledge to their pupils form.
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This work is to improve the teaching/learning
with the help of educational software in a CTS approach
‐ Science, Technology and Society in which this is based
on the integration and relationship of science to
technology united, which finds in this evolution, and
committed to bring benefits to society. First the energy
and momentum was studied, to compose scientific
knowledge, also the concepts and applications CTS,
which aims to unite different areas of knowledge and
technology for solutions and improve the current society
was subsequently collected data on a practice session
held with students of higher studies in Physics at the
Federal Institute of Education, Science and Technology
Campus Maranhão São João dos Patos, the PARFOR.

In this context, students would benefit from the
enhanced software for knowledge. Therefore, this
project builds on what happens when the CTS analysis
approaches, concept and application of this movement,
and later practical lessons with some teachers/students
of the PARFOR, they explained energy and momentum
and applications with software, with it applying
questionnaires to those presentations listeners to
compare and organize the data, and ultimately make
them able to innovate using these softwares education
(SE) and enhance the teaching/learning process.

KEY‐WORDS: Teaching / Learning Process, Educational Software, CTS.
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA O ENSINO DE FÍSICA UTILIZANDO ENERGIA E
QUANTIDADE DE MOVIMENTO COM UMA ABORDAGEM CTS
1 INTRODUÇÃO
Na atualidade, ferramentas inovadoras de informática têm uma aplicação muito
diversificada em todas as áreas do conhecimento, e no ensino da Física, podem ser utilizadas em
medições, gráficos, avaliações, apresentações, modelagens, animações e simulações
computacionais facilitando o processo de ensino/aprendizagem e mudando e melhorando a
situação da educação e aumentando a interação do aluno com a aprendizagem.
Com isto pretende‐se ampliar as possibilidades da atuação dos professores de física em
sala de aula, mostrando‐lhes formas eficientes, viáveis, flexíveis e benéficas para o publica de
educandos, já que segundo Piaget:
"A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas,
não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam
criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que
estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe." Jean
Piaget.

A modificação dessas pessoas as tornaria capazes de inovar, melhorar e conquistar
novos lugares na sociedade e assim aprimorar o processo de educacional.
Neste trabalho realizou‐se o levantamento das diversas aplicações do conhecimento
científico e a tecnologia atual com enfoque em Ciência, Tecnologia e Sociedade‐CTS, assim
mostrando a interação de ambas em benefício da sociedade. O processo de
ensino/aprendizagem hoje está vinculado à busca da inovação, tendo em vista esta ideia, os
softwares estão sendo cada vez mais usados pelos professores, e neste projeto vai ser estudada a
energia e quantidade de movimento, com o conhecimento científico; os softwares, como a
tecnologia construindo assim um retorno e aplicações para a sociedade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
Este projeto consiste na construção de conhecimento científico e tecnológico com base
nos assuntos de energia e quantidade de movimento, tendo como foco, aplicações em CTS, para
que a sociedade tenha um benefício com este conhecimento. Este projeto é uma forma ampla de
avaliar a posição dos softwares diante os alunos e de definir este como um ser construtor de seu
próprio conhecimento.
Este trabalho foi realizado em fases, dentre elas:
1. Estudo de como acontece a construção do conhecimento sobre energia e
quantidade de movimento com abordagens CTS.
2. Aprimoramento e aprofundamento sobre aplicações em CTS, como base nas
leituras de alguns livros.
3. Estudo dos softwares, com o intuito de apurar o conhecimento sobre essas
ferramentas envolvidas neste projeto, sendo eles: o software SAM e MODELLUS,
com auxílio de pesquisas.
4. Verificação da utilidade dos softwares educacionais referidos no processo de
ensino/aprendizagem, através de aulas práticas entre os alunos da turma de ensino
superior de física do IFMA Campus São João dos Patos.
5. Apresentar os resultados obtidos no término desta pesquisa através de palestras
em eventos.

Basicamente são estes itens que foram executados neste projeto, e nele usará
ferramentas computacionais, os softwares, livros e artigos para fundamentação de ideias entre
outros.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na fase final deste projeto, foi realizada uma aula prática com os educandos do 9° ano
da escola municipal 31 de março, em que envolvia dois alunos do curso superior de Física do
IFMA Campus São João dos Patos e o bolsista deste projeto como os palestrantes, sendo que
nessa aula foram abordados como foco para explicações sobre energia, quantidade de
movimento e o papel dos softwares no processo de ensino/aprendizagem, ao final foi aplicado
um questionário para os alunos que prestigiaram a palestra, no qual se obteve que 90% dos
alunos afirmaram que a aula se torna mais interessante e mais atraente com o auxílio dos
softwares educacionais nas aulas principalmente de física, visto que os essas ferramentas atuam
de forma a melhorar na visualização e na modelagem dos fenômenos naturais.
Desta forma concretiza‐se assim o foco do projeto, o qual o CTS que usa o conhecimento
cientifico (Energia e quantidade de movimento) e a tecnologia (softwares educacionais) para
beneficiar a sociedade (os educandos que prestigiaram a aula prática) e assim esses continuaram
ao ciclo do CTS beneficiando a sociedade ao seu redor e participando da construção do
conhecimento científico.
Com isso, conseguiu‐se avaliar o desempenho dos softwares educacionais dentro de sala
de aula, saber seus pontos fortes e fracos; e se esses educandos gostaram de assistir uma aula
diferente. Outro dos resultados obtidos com alguns destes questionamentos feitos aos
participantes da aula prática foi que 95% dos educandos gostaram do desempenho dos softwares
em sala de aula e 5% não gostaram, no geral, por que preferem o modo tradicional de se dar
aula.
Outra apresentação foi a no II seminário do PARFOR que aconteceu no IFMA Campus
Santa Inês, no qual alunos do curso superior de Física do PARFOR IFMA Campus São João dos
patos poderão através de experiências de baixo custo explorar o conhecimento e mostrar que as
aulas de física podem se tornar muito mais divertidas com oficinas e visualizações com os
softwares educacionais.
A Física é uma ciência que tem como objeto de estudo os fenômenos naturais, logo,
neste projeto estudou‐se a energia, que é uma magnitude abstrata que está ligada ao estado
dinâmico de um sistema fechado e que permanece invariável com o tempo, e a quantidade de
movimento, que é a relação entre a velocidade de um corpo e a massa deste mesmo corpo, a
unidade no Sistema Internacional‐SI é kg.m/s.
Este conhecimento foi introduzindo na elaboração de seminários envolvendo outro
elemento os softwares educacionais, que são ferramentas utilizadas para melhorar e facilitar algo
para o qual foi criado; na informática, esses são programas de computador que designam um
conjunto de instruções ordenadas que seja entendidas e executadas pelo computador; Já na
educação, softwares têm por objetivo ser utilizado como uma ferramenta para auxíliar no
processo de transmissão e construção do conhecimento. Os softwares utilizados e mostrados na
pesquisa de campo foi os softwares SAM e MODELLUS, o primeiro foi desenvolvido pelo bolsista
do CNPq Edison Minatel, em 1998, no projeto EDUCADI, a partir da proposta do coordenador do
projeto Dietrich Schiel. É um programa que utiliza uma câmera de vídeo para registrar o
movimento cotidiano, após a coleta das imagens, coloca‐se no computador para serem
analisadas quanto à quantidade de movimento, em outras palavras ele analisa a realidade

regional. O objetivo desse sistema computacional é fornecer ao professor as ferramentas
necessárias para o ensino da Física através de experimentos práticos. O SAM possibilita que
sejam observados fenômenos físicos através da leitura de vídeos e também a sua análise. Neste
software podem‐se analisar os vídeos de objetos em movimento. Veja Figura 1.

Figura 1 – A interface do SAM
Já no segundo, o softwares MODELLUS, é bem diferente, pois ele tem várias interfaces,
onde se coloca uma equação matemática ou física e logo após clicar interpretar, na outra
interface se produz um gráfico da função colocada e em outra uma animação da mesma função,
o valor da variável pode ser alterado com a utilização de outra interface, como mostra a Figura 2
que demonstra as varias funcionalidades do software, a seta 1 mostra a equação escolhida
(S=4×t), a seta 2 mostra o gráfico formado da equação e a seta 3 mostra a animação.

Figura 2 – A interface do MODELLUS

O CTS é o elemento primordial para este trabalho, pois este se baseia na integração das
ciências e da diversidade das ferramentas computacionais em avanço progressivo, trazendo um
benefício para a sociedade. Ele pode ser considerado um ciclo entre a ciência, tecnologia voltada
e empenhada a trazer um retorno benéfico à sociedade, o grupo de educandos. Este ciclo citado
pode ser observado na Figura 3, a seguir:

Figura 3 – Ciclo do CTS
CTS é uma relação de integração, concordância, interdisciplinar, dinâmica e benéfica
entre as ciências, a sociedade e as novas tecnologias. Resumindo, para Walter Antônio Bazzo:
“Os estudos CTS se configuraram basicamente nos últimos cinquenta anos, sendo
caracterizados por inúmeras temáticas com uma preocupação comum: uma forte
interdisciplinaridade, ou transdisciplinaridade, de suas bases epistemológicas.” Walter
Antônio Bazzo(2002).
“Em linhas gerais, CTS pode ser entendido como uma área de estudos onde a
preocupação maior é tratar a ciência e a tecnologia tendo em vista suas relações,
consequências e respostas sociais. Cabe ressaltar que os estudos CTS, embora ainda
estranhos entre nós, já são amplamente abordados em vários países da Europa e nos
Estados Unidos, invadindo não só discussões acadêmicas ou comunidades específicas,
assim como os diversos níveis escolares.” Walter Antônio Bazzo(2002).

Assim esta relação é uma maneira de se aplicar na sociedade o conhecimento obtido no
processo de ensino aprendizagem.
4 CONCLUSÃO
O processo de aprendizagem aliada à utilização dos softwares educativos fornece uma
relação dinâmica e prática com seu usuário, visado o publico alvo, o educando. Neste instante o
aluno passa a formar suas próprias ideias sobre o seu aprendizado, sem deixar de lado os
conceitos iniciais da física. Desta forma concretiza‐se assim o foco do projeto, o qual se baseia no
CTS que usa o conhecimento científico (Energia e quantidade de movimento) e a tecnologia
(softwares educacionais) para beneficiar a sociedade (os educandos que prestigiaram a aula

prática) e assim esses educandos continuaram ao ciclo do CTS beneficiando a sociedade ao seu
redor e participando da construção do conhecimento científico. Com tudo isso abstraído, pode
ser feito uma tabela com os pontos fortes e fracos dos softwares educacionais(SE), veja Tabela 1.
Tabela 1 – Pontos fortes e fracos dos softwares educacionais
SOFTWARES
EDUCACIONAIS‐SE
SOFTWARES EDUCACIONAIS

PONTOS FORTES


Permite maior interação;



Permite realizar simulações;



Produção de gráficos;



Simulações de fenômenos
naturais e desmistificação de
fórmulas;



Aproxima o aluno a se
interessar com a disciplina.

PONTOS FRACOS


Pode excluir o educando o
da aula, caso ele não saiba
manipular a ferramenta
computacional e não se
interesse para aprender.

O ponto fraco indicado neste gráfico acontecerá quando o educando não gosta do
software utilizado e/ou não sabe manipular, mas também em paralelo ao professor que não ver
o educando com dificuldade e não o ajuda, porém nas pesquisas obtidas em questão isso é pouco
provável a acontecer, pois a maioria dos educandos entrevistados afirmam que os softwares
ajudariam neste processo de ensino/aprendizagem.
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RESUMO
Neste trabalho apresentamos uma possibilidade de
utilização de recursos computacionais, através de
simulações para o ensino de física na Educação Básica.
Sua importância reside no fato de que o ensino de física
neste nível, tem se transformado num processo de
reprodução mecânica dos modelos matemáticos, sem
muita preocupação com os conceitos envolvidos, ou
seja, simplesmente treinar o estudante para resolver
determinados tipos de questões que podem cair no
vestibular. Neste contexto, o ensino da física na
Educação Básica não tem contribuído para o
desenvolvimento das habilidades e competências
necessárias para orientar o estudante no enfrentamento
de problemas que surgem no cotidiano. Sendo assim,
acreditamos que a falta de recursos auxiliares, na prática

pedagógica tem dificultado a aprendizagem em física. E
no desenvolvimento das questões problematizadoras
podemos recorrer a artigos como (BACHELARD, 1996),
(FREIRE, 1996), (PIETROCOLA, 2001) entre outros. Os
resultados obtidos revelaram, de forma positiva, a
eficácia do uso das simulações em física, bem como, da
utilização de um ambiente virtual que dando suporte à
dinâmica da aula. Deste modo, entendemos que esta
metodologia deve favorecer a compreensão de que o
“novo espírito científico”, deve estar presente nos
horizontes escolares por meio do tripé ensino –
investigação – aprendizagem, ampliando‐se as
possibilidades de se entender a física como
conhecimento necessário ao desenvolvimento da
cultura científico‐tecnológica na era da informação.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Ensino de Física, Simulações em Física, Tecnologia da Informação e Comunicação.

THE SIMULATION AS A SUPPORT TO THE TEACHING AND LEARNING PROCESS IN PHYSICS
ABSTRACT
In this work, we present a possibility of using
computational resources through simulations for
teaching physics in Basic Education. Its importance lies
in the fact that the teaching of physics in this level, has
become a process of mechanical reproduction of
mathematical models, without much concern for the
concepts involved, or simply trains the student to solve
certain types of issues that may fall the entrance exam.
In this context, the teaching of physics in Basic
Education has not contributed to the development of
skills and competencies needed to guide the student in

coping with problems that arise in everyday life. Thus,
we believe that the lack of auxiliary resources,
pedagogical practice has hindered learning in physics.
Thus, we believe that this methodology should facilitate
the understanding of the "new scientific spirit" must be
present in school horizons through the tripod education
(research, learning and expanding) the possibilities of
understanding the physical and knowledge needed to
development of scientific and technological culture in
the information age.

KEY‐WORDS: Education, Physics Teaching, Simulations in Physics, Information Technology and Communication.
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A SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL COMO SUPORTE AO PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM EM FÍSICA
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do ensino de ciências está intimamente ligado à utilização das
atividades fora do ambiente de sala de aula, atividades estas que servem como um auxílio de
extrema importância para termos uma aprendizagem consistente. É fato que existem
dificuldades e problemas no ensino de física associados à parte teórica. E para minimizar estas
barreiras o docente pode e deve utilizar outras ferramentas como os simuladores ou
experimentos, com o objetivo de alcançar um melhor aproveitamento na relação ensino e
aprendizagem.
O ensino de ciências está em consonância com a figura do professor, e se o mesmo não
utiliza alternativas que facilitem a aprendizagem do corpo discente, significa que existem pontos
que não estão sólidos o bastante. Um desses pontos pode estar associado à formação dos
professores. Estes profissionais na maioria das vezes não são preparados de forma adequada
para o ensino. Devido principalmente a este fator é que o ensino de física passa por sérios
problemas.
Para subtrair os impactos negativos, torna‐se necessário investir na formação docente,
pois na verdade estes são os transmissores do conhecimento cientifico, tendo grande
responsabilidade pelo modo como a ciência física é abordada em sala de aula. É importante
salientar que a maior parte desta categoria aplica em sala de aula o método instrucionista1, o que
faz com que elementos importantes como espontaneidade do aluno e incentivo ao momento de
reflexão não sejam valorizados de uma maneira necessária (SILVEIRA, 2011).
MATERIAIS E MÉTODOS
Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs)
O surgimento de novas tecnologias e principalmente as associadas à comunicação e
informação, resultou em uma maior facilidade ao acesso às informações em todo o mundo, além
de modificar a forma de pensar, agir e se comunicar das pessoas, que por sua vez, implicam
numa nova forma de ensinar e aprender. Atrelado a esse fator, a utilização de mídias digitais
acaba se tornando uma grande ferramenta no ensino de física (SANTOS, 2012).
As simulações associadas ao ensino de física são consideradas, por muitos, como a
solução para vários problemas que os professores enfrentam ao tentar explicar determinado
assunto em sala de aula. Os simuladores possibilitam observar em alguns minutos a evolução
temporal de um fenômeno que levaria horas, dias ou anos em tempo real, além de permitir ao
estudante repetir a observação sempre que o desejar (HECKLER, 2007).
O Paradigma Bachelardiano do Processo Ensino – Aprendizagem.
A aprendizagem em física na educação básica é acompanhada de uma série de
1

Método onde a aula é vista como unidade de aprendizagem e, portanto, quanto mais "aula", mais aprendizagem.
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dificuldades, principalmente pelos impactos causados, em função da falta de preparação de
muitos professores que ministram esta disciplina, alguns deles nem possuem formação em física
(ARAÚJO, 2008). Desta forma, entendemos que a aproximação do conhecimento científico com a
realidade vivenciada pelos estudantes, dependerá, na maioria das vezes, das informações dadas
nas aulas pelos professores.
Sendo assim, entendemos que o desenvolvimento do espírito científico está diretamente
ligado à informação que é recebida, se esta não foi bem elaborada, a ação do professor
transformar‐se‐á em um obstáculo à aprendizagem (BACHELARD, 1996).
Entretanto, percebemos que a metodologia adotada nas diversas escolas orienta para
uma total dependência dos alunos em relação a seus professores e a gestão passa a ser
unilateral, e isto tem levado o ensino e conseqüentemente a aprendizagem a uma cultura do
olhar para o quadro e copiar no caderno, sem uma preocupação para o aprofundamento dos
temas abordados.
Visando minimizar os impactos desta prática, percebemos que Bachelard ergue uma
ponte entre as culturas: científica e humanística. Assim, a filosofia bachelardiana busca valorizar
não só a descoberta científica, como também, a criação artística. Sendo assim, a utilização dos
mais variados recursos tecnológicos incluindo as TICs, na busca de um melhor ambiente de
aprendizagem do conhecimento científico, deverá concordar com o pensamento bachelardiano
de desenvolvimento do espírito científico.
O Ensino de Física no contexto: Escola – Realidade Concreta na era da Informação.
O ensino de Ciências e em particular o ensino de física na Educação Básica é visto com
certa desconfiança tanto por parte da comunidade docente quanto da discente. Isto se dá
principalmente pela forma como as aulas são ministradas, em que o expediente utilizado na
maioria das vezes, é o de tentar reproduzir o livro didático, o que na maioria das vezes
negligencia (SAUL, 2001) possíveis caminhos alternativos para a aprendizagem.
Assim, uma mudança na aplicação das atividades propostas em sala de aula poderia ser
feita envolvendo o estudante em um processo que requeresse reflexão, raciocínio e tomada de
decisões sobre uma determinada sequência de passos ou etapas a seguir. Este caminho não deve
ser rápido e direto, deve sugerir uma situação nova ou diferente do que já foi aprendido, e pode
sim requerer a utilização estratégica de técnicas já conhecidas (SOUZA, 2002), como a utilização
de jogos em computador.
No desenvolvimento do trabalho, com a utilização das simulações, constatamos a
sensação de prazer que os estudantes manifestavam. Com isso, podemos ratificar, que o ensino
de física não deve ser baseado simplesmente na memorização mecânica de fórmulas, deve
permitir uma fusão entre a teoria e a aplicação, estabelecendo uma relação entre o
conhecimento formal e o manifestado pelos estudantes.
Sendo assim, a escola deve valorizar o desenvolvimento espontâneo do estudante,
incentivar sua curiosidade, pois, deste modo ela vai ajudar no seu desenvolvimento cognitivo. O
aluno deve ter contato com diversas situações problematizadoras, deve experimentar o erro,
relacionar, tirar conclusões, interagir e aprender de forma significativa. Logo o conhecimento do
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cotidiano e o saber científico devem andar juntos principalmente na hora da aprendizagem, pois
o dia a dia pode auxiliar na formação do saber (FERREIRA, 2009) e assim oportunizar que o
estudante construa seu conhecimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A utilização do Ambiente Virtual na Educação Básica.
A Tecnologia da Informação é uma realidade na vida da maioria das pessoas. A utilização
do computador e principalmente da internet está cada vez mais perto da sociedade,
principalmente do público jovem. Nas escolas, principalmente nas cidades de porte médio e
grande a utilização do computador se dá de diversas maneiras. Algumas políticas públicas estão
proporcionando a disseminação do uso dessas tecnologias e estão de acordo com os PCNs
(BRASIL, 1999), que apontam a necessidade de incorporação de instrumentos tecnológicos
modernos, como a informática. Isto tem motivado a implantação de laboratórios de informática
em diversas escolas e órgãos públicos.
Um exemplo da utilização de um ambiente virtual como parte integrante do processo
ensino e aprendizagem é o PhET2. O PhET corresponde a um repositório de simulações
interativas em diversas áreas da ciência disponibilizando gratuitamente simulações associadas ao
ensino de física, onde esses simuladores habilitam os discentes a estabelecer laços entre os
fenômenos físicos, que acontecem na vida real e a própria ciência, melhorando o entendimento
do mundo físico, ver figura 01.
Para ajudar os alunos a compreenderem conceitos visuais, as simulações PhET animam o
que é invisível ao olho através do uso de gráficos e controles intuitivos, tais como clicar e arrastar
a manipulação, controles deslizantes entre outros. Quando o aluno manipula essas ferramentas
interativas, as respostas são instantâneas, Tornando‐se mais simples na visão do discente, as
relações de causa e efeito associados ao problema.

Figura 01‐ Simuladores associados ao assunto energia mecânica e gravitação.
Sendo assim, para o aluno, o computador não é mais um elemento estranho no seu dia a
dia, já está incorporado na sua vida, para várias atividades. Sua relação na sala de aula é que
precisa ser despertada, visando à obtenção de uma melhor aprendizagem e evitando assim a
exclusão digital do aluno (CARVALHO, 2004).
Contudo, com nossa experiência, percebemos que a utilização das mídias ainda se dá de
2

Endereço eletrônico do PeET: http://phet.colorado.edu/pt_BR/.
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maneira muito tímida no ambiente escolar. Percebemos que falta preparação dos professores e
pessoal de apoio para a efetiva utilização dos recursos tecnológicos. Em contra partida, nossos
alunos estão utilizando vários recursos das TICs, principalmente os relacionados com a internet.
Entendemos que a utilização das mídias de um modo geral e principalmente o uso do
computador, associado à prática tradicional da aula expositiva, sem perder de vista a preparação
para o ingresso na Educação Superior e conseqüentemente preparação para o mercado de
trabalho, poderá ser um caminho para a construção de uma escola mais dinâmica e conectada
com o mundo moderno. E segundo uma perspectiva educacional abrangente, esta escola, deverá
cumprir um papel mais importante, que é o de habilitar o aluno a compreender a realidade ao
seu redor, de modo que ele possa participar, de forma crítica e consciente (PETROCOLA, 2001).
Desenvolvimento da Atividade.
Um questionário foi desenvolvido com o objetivo de compreender a rotina de acesso de
29 alunos a um ambiente virtual, e também quantificar as prováveis mudanças que esta
ferramenta causou no entendimento do assunto abordado em sala de aula. Para aplicação da
atividade os alunos responderam, através deste questionário, as questões:
1) Onde você tem acesso ao computador?;
2) Você teve acesso à internet no ambiente escolar antes desta atividade de física?;
3) Você teve acesso ao portal PhET anteriormente?;
4) Se você já acessou, o portal facilitou sua compreensão na aprendizagem da física?;
5) Após a utilização do portal aprender física se tornou mais motivante?;
O objetivo principal foi o de dinamizar a abordagem de alguns conteúdos através da
simulação computacional, buscando de forma lúdica discutir a teoria. Conceitos relacionados à
corrente elétrica, aparelhos de medição, tipos de associações foram discutidos, ver figura 02.

Figura 02‐ Simulação PhET: Circuito Corrente Contínua.
Com posse dos dados deste questionário, foi possível quantificar como a ferramenta
computacional é utilizada por estes indivíduos, e principalmente evidenciar a utilização do
computador e da internet no ambiente educacional associado ao ensino de física. Estes dados
podem ser visualizados nos gráficos abaixo.
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Questão 1
Residência
Lan House
Outros
Orgãos Públicos

Questão 2
Sim
Não
62.1%

86.2%

6.9%

3.45%
3.45%

37.9%

Questão 3
Sim
Não

Questão 4
Sim
Não
93.1%
82.8%
17.2%
6.9%

Questão 5
Sim
Nao

27.6%

72.4%

Gráfico 01‐ Dados obtidos na entrevista.
Analisando os dados do questionário, fica evidente que a utilização das TICs se mostrou
como uma boa ferramenta no suporte no desenvolvimento do assunto trabalhado em sala de
aula, como fica claro nas questões 4 e 5 do questionário. Um ponto que merece destaque, é que
esta nova metodologia merece um olhar diferenciado por dos gestores educacionais,
principalmente no que se refere na modernização das escolas.
Um novo olhar para o Ensino de Física
Este estudo de caso qualitativo sobre a utilização das TICs na Educação Básica a partir da
visão bachelardiana de formação do espírito científico e de ruptura aos obstáculos
epistemológicos no processo de aprendizagem, apresenta‐se como um possível referencial de
discussão na busca de novos caminhos para a democratização do conhecimento na era da
informação.
Assim, entendemos que o acesso ao mercado de trabalho, exige hoje, o conhecimento de
novas tecnologias relativas às áreas de atuação. Desta forma, o papel da escola deixa de ser, a de
simples transmissora de conteúdos e passa a ter o papel real de formadora de cidadãos, capazes
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de enfrentar a realidade concreta. Entendemos que a nova cidadania da cultura informatizada
requer a aquisição de novos hábitos intelectuais de simbolização, de formalização do
conhecimento, de manejo de signos e de representações que utilizam equipamentos
computacionais.
Nosso interesse foi o de apresentar as TICs como recursos auxiliares que contribuam de
alguma maneira, para utilização de conhecimentos relevantes ao desenvolvimento de
capacidades e competências dos alunos que concluem o ciclo da educação básica, se
transformando em uma ferramenta didático – pedagógica para a melhoria da aprendizagem
destes.
CONCLUSÕES
Em um país onde grande parte dos estudantes nunca entraram em um laboratório e
realizaram um experimento, ou tem acesso a computadores com internet, parece meio
equivocado questionar a validade do modelo atual de ensino. Neste trabalho defendemos a idéia
de que os problemas relacionados ao ensino de ciências podem ser minimizados, com a utilização
de recursos computacionais, através de simuladores associados ao assunto trabalhado pelo
docente em sala de aula.
No desenvolvimento do trabalho confirmamos através do questionário virtual que a
ferramenta computacional e o uso da internet, fazem parte da vida dos estudantes que
participaram do desenvolvimento deste trabalho e que a utilização das simulações no PhET tem
proporcionado a eles encontrar facilidade para a aprendizagem em física. Com isso, verificou‐se
que modelos computacionais podem ser utilizados para estabelecer com certa intimidade a
relação entre o conhecimento científico e a realidade concreta do estudante, resgatando‐o como
parte integrante do processo ensino‐ aprendizagem.
O importante é que nos últimos anos houve um aumento significativo nas publicações
sobre o tema “formação de professor e ensino de ciências”, de modo que o número crescente
pode indicar que o tema novamente passou a ser abordado com maior frequência pelos
pesquisadores. O crescimento nas publicações evidencia que este ponto é inquestionável, para
que sejam incorporadas novas metodologias de ensino e se consiga obter um melhor resultado
na relação ensino e aprendizagem.
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RESUMO
Softwares educativos têm se tornado
ferramentas poderosas para o ensino de diversas
disciplinas dentro das escolas e tem sido aceitos por
diversos professores. Além de sua praticidade, podem
ser utilizados em escolas que não possuem laboratório
experimental, como alternativa para realização de
atividades que relacionem a teoria com a prática.
Visando essa relevância, bolsistas do Programa de
Educação Tutorial – PET – Física do IFCE – campus de
Sobral realizaram uma atividade com alunos do 3° ano
do ensino médio da rede pública, utilizando softwares
educativos visando melhorar a percepção de conceitos
físicos por parte dos alunos. Para isso, foram ministradas

aulas teóricas e aulas utilizando esses softwares. Foram
aplicados questionários que mostraram a viabilidade e
eficácia dos softwares educativos como ferramentas de
ensino, pois a percepção dos alunos no que se refere ao
conteúdo apreendido através dos softwares foi superior
ao da aula teórica. Com isso, foi observado que a
utilização de softwares educativos e de situações
aplicadas ao cotidiano atraem a atenção do aluno e
elevam o nível de conhecimento adquirido.

PALAVRAS‐CHAVE: Softwares, Ensino, Física, Efeito Fotoelétrico.

EDUCATIONAL SOFTWARE IN BUILDING CONCEPTS IN MODERN PHYSICS
ABSTRACT
Educational software have become powerful
tools for teaching various disciplines within schools and
has been accepted by many teachers. Apart from its
practicality, can be used in schools that do not have
experimental laboratory, as an alternative to conducting
activities that relate theory to practice. Aiming at this
relevance, fellows Tutorial Education Program ‐ PET ‐
Physics IFCE ‐ Sobral campus held an activity with
students of the 3rd year of secondary education in
public schools, using educational software to improve
the perception of physical concepts by students. For

this, lectures and classes were taught using these
software. Questionnaires showed the feasibility and
effectiveness of educational software as teaching tools
were applied, since the perception of the students
regarding the content learned through the software was
superior to the lecture. Thus, it was observed that the
use of educational software and applied to everyday
situations attract the student's attention and raise the
level of knowledge acquired.

KEY‐WORDS: Software, Education, Physics, Photoelectric Effect.
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SOFTWARES EDUCATIVOS NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS EM FÍSICA MODERNA
INTRODUÇÃO
Softwares educativos têm sido utilizados como ferramentas por professores de diferentes
disciplinas contribuindo para um aprendizado simples e lúdico retratando situações comumente
vividas pelos alunos. Além de sua praticidade, podem ser utilizados em escolas que não possuem
laboratório experimental, como substituto dos experimentos.
A Física, por ser uma ciência tecnicista e que envolve muita matemática, exigindo do
aluno um certo grau de abstração, é tida como uma das disciplinas mais complicadas. Isso
também se deve ao fato de que os alunos não conseguem de imediato relacionar os conceitos
físicos apresentados em sala de aula com o cotidiano. Exemplificações, experimentos ou
qualquer outra maneira de retratar fenômenos reais no ambiente escolar contribuem para o
processo ensino‐aprendizagem, elevando os níveis de conhecimento adquirido.
Neste intuito, softwares educativos aplicado à Física tornam‐se uma importante
ferramenta para retratar diversas situações da natureza. A aplicação de softwares pode ser vista
como alternativa para escolas que não possuem laboratório, ou até mesmo para representação
de situações e fenômenos impossíveis de ser reproduzidas em laboratório, além da grande
possibilidade de assuntos que podem ser abordados. Rodrigues e Tavares (2005) assim falam da
utilização de softwares e tecnologia da informação na atualidade: “[...] Tecnologia da Informação
e Comunicação tem contribuído com suas potencialidades para modificações relevantes e a favor
da ciência, da tecnologia e da educação no mundo atual. [...]. E ao buscarmos meios efetivos de
adequar e otimizar o ensino de física, uma oportunidade ímpar aparece, como forma de
contemplar o largo esteio da aprendizagem significativa, permeá‐lo por artefatos cognitivos, por
modelagem computacional e experimentos virtuais, e implementar a construção e o uso das
animações interativas digitais.”
As animações de softwares educativos permitem ao aluno interagir de forma mais
concreta com as situações que lhe são apresentadas, o aluno nessa situação pode modificar
parâmetros, alterar valores e trabalhar diversos exemplos de um assunto específico. Em uma
atividade de aprendizado expressiva, os estudantes podem construir seus próprios modelos
matemáticos e criar diversas formas para representá‐los. Em um modo exploratório, os alunos
podem usar modelos e representações feitos por outros, analisando como grandezas diferentes
se relacionam entre si ou visualizando a simulação de um evento físico (ARAÚJO, 2002).
Contudo, deve‐se tomar cuidado quanto à sua utilização: os professores devem saber
manusear o software utilizado, os alunos também têm que ter certo conhecimento
computacional e do conteúdo trabalhado, além de que essa tecnologia não deve substituir as
aulas teóricas, mas sim contribuir juntamente com a teoria para melhorar o aprendizado.
Segundo Medeiros e Farias de Medeiros (2002): “É preciso estar em alerta para o fato de que
essa arma poderosa pode servir, paradoxalmente, também, para comunicar imagens distorcidas
da realidade com eficiência igualmente maior do que a das figuras estáticas.”
Os softwares educativos também são levados em consideração devida sua simplicidade
em relação à linguagem computacional. Araújo (2002) indaga: “[...] o usuário pode escrever
modelos matemáticos, quase sempre da mesma forma que a manuscrita do dia a dia,
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dispensando o aprendizado de uma nova linguagem para elaboração desses modelos.”
Dada a devida importância ao assunto, alunos do Programa de Educação Tutorial – PET –
Física elaboraram um projeto envolvendo softwares educativos e análise teórica do efeito
fotoelétrico (conteúdo abordado na física moderna), com o objetivo de avaliar o entendimento e
percepção dos alunos da rede pública de ensino quanto ao aprendizado do conteúdo.
Partindo‐se dos pressupostos apresentados, foi abordado o conceito de efeito
fotoelétrico através de um software educativo simplificando sua conceituação e aplicação no
cotidiano.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido em uma escola da rede pública estadual de nível médio da
cidade de Sobral – CE. Nessa escola observou‐se uma problemática inicial, foi feita a escolha da
turma baseando no nivelamento das notas, foi escolhida uma turma de nível mediano. Foi
analisado o problema verificado na observação inicial e aplicado um software educativo além de
um questionário avaliando a percepção dos discentes quanto ao conteúdo apresentado.
Na turma selecionada para a avaliação, 05 discentes foram escolhidos para realizarem a
atividade com o software. Foram ministradas a eles aulas teóricas referente aos conceitos de
efeito fotoelétrico, as aulas tiveram carga horária de 4 horas/aula, ao final dessa etapa foi
aplicado um questionário para obtenção inicial de dados para avaliação.
Na etapa seguinte, foi aplicada a teoria vista na aula em um software educativo (Fig. 1).

Figura 1 – Software educativo sobre efeito fotoelétrico
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O software retrata o efeito fotoelétrico, no qual há transformação de energia luminosa
em energia elétrica, gerando uma corrente elétrica e por conseqüência uma diferença de
potencial (ddp) entre placas de um determinado material, quando este é incidido por um feixe
luminoso. Ele proporciona o teste desse efeito em diferentes situações (trocando o material,
modificando a frequência do feixe de luz incidente ou sua intensidade), deixando o aluno livre
para utilizar sua imaginação em diversas situações apresentadas.
A aula baseou‐se na utilização do software educativo pelos próprios alunos sob supervisão
do professor responsável pela prática. Foi explicado a eles o funcionamento do software e a
aplicação do efeito no cotidiano habitual da sociedade. Os alunos tiveram a liberdade para
trabalhar as diversas situações oferecidas pelo software, bem como relacioná‐las com o
conteúdo visto em sala e o cotidiano.
Após a aula com a utilização do software, foi aplicado um segundo questionário com o
intuito de se avaliar as contribuições proporcionadas pela utilização das animações. O
questionário abordou a avaliação da percepção e entendimento por parte dos alunos quanto ao
conteúdo abordado na aula com o software.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da utilização do software educativo, notou‐se uma melhora na percepção dos
alunos, quanto ao conteúdo abordado. O primeiro questionário avaliou a percepção após a aula
teórica e o segundo, após a aula utilizando o software educativo. Os resultados dos dois
questionários são apresentados nas tabelas a seguir.
Tabela 1 – Resultado da percepção do conhecimento ‐ Questionário 1
Quanto à aula teórica, como você avalia o entendimento
do conteúdo apresentado?
Ruim
Regular
Bom

Quantidade de alunos
0
5
0

No primeiro questionário todos os alunos demonstraram não obter um entendimento
suficiente para o conteúdo apresentado através da aula teórica, sentindo a necessidade de se
utilizar de outros meios para um aprendizado menos massivo e mais lúdico.
Após a utilização do software educativo na segunda aula, foi novamente aplicado um
questionário cujo resultado é apresentado na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Resultado da percepção do conhecimento ‐ Questionário 2
Quanto à aula ministrada com o software educativo,
como você avalia o seu entendimento?
Ruim
Regular
Bom

Quantidade de alunos
0
0
5

No questionário posterior a aula com software educativo os alunos obtiveram um
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entendimento melhor do assunto. Todos eles consideraram bom o conhecimento obtido através
da animação apresentada. As citações dos alunos mostram o que eles acharam da aula com o
software:






Aluno A – O software foi tipo um jeito mais sofisticado de se explicar a parte teórica
apresentado pelo professor, onde se pôde exclusivamente entender todo o conteúdo sem
nenhuma duvida sobre o mesmo, fora todo o conhecimento adquirido com o estudo do
assunto tratado;
Aluno B – No software ficou mais legível de entender;
Aluno C – O software nos auxilia a entender melhor ainda, pois ele se torna uma maneira
fácil, quase um resumo das aulas teóricas;
Aluno D – O meu entendimento tornou‐se mais claro e minhas dúvidas foram retiradas.

As falas dos alunos apresentadas retratam bem o que se queria alcançar. O software
facilitou a abstração por parte dos alunos proporcionando uma melhor absorção e entendimento
do conteúdo apresentado na aula teórica.
Os discentes tiveram liberdade para trabalhar as diversas situações apresentadas no
software educativo aplicando o que tinham aprendido na teoria. A animação se tornou uma
prática não precisando de materiais laboratoriais.
CONCLUSÃO
Pôde‐se concluir que, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo abordado na aula
teórica com grande facilidade e abstração uma vez que o software educativo permite analisar
uma situação de diversas maneiras. Eles também se sentiram motivados uma vez que o uso de
computadores, softwares e animações são de fácil acesso e manuseio, além de apresentar
conteúdos, que antes eram tidos como difíceis e chatos, de forma atraente.
A utilização do software educativo demonstrando uma aplicação cotidiana também
contribuiu para o aprendizado apresentado pelos alunos, pois uma vez que se saiba como
fenômeno funciona na vida real, torna‐se mais fácil trabalhar e relacionar os conteúdos físicos.
Também se deve levar em consideração a facilidade de aquisição desse material,
tornando‐o uma ferramenta poderosa para o ensino aprendizado de física e das outras ciências
tanto para nível médio quanto para o fundamental.
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RESUMO
Atualmente os professores de Física têm se
voltado para práticas de ensino que vão além de uma
aula tradicional, visando um melhor entendimento dos
conceitos físicos por parte dos alunos. Muitos acabam
adotando a atividade experimental para mostrar na
prática efeitos e situações que são vistos na teoria. Dada
à devida relevância das atividades experimentais,
bolsistas do Programa de Educação Tutorial – PET –
Física do IFCE – campus de Sobral realizaram atividades
teóricas e experimentais com o intuito de melhorar a
percepção de alunos da rede pública no que se refere a
temas de importância na história e ensino da Física.
Foram selecionados alunos do 3° ano do ensino médio,
que foram submetidos a um primeiro questionário para

avaliar a percepção/conhecimentos prévios dos alunos
quanto ao efeito fotoelétrico. Através desse
instrumental, foi possível perceber que os alunos não
dominavam satisfatoriamente esse conteúdo. A partir
dessa análise, os bolsistas utilizaram um experimento
para aplicação do conteúdo teórico. Nessa etapa, os
alunos confeccionaram uma placa fotovoltaica feita com
LED’s (materiais de baixo custo) e, desta forma, um novo
questionário foi aplicado. Comparando‐se os resultados
dos dois questionários, pôde‐se concluir que houve um
acréscimo no conhecimento apreendido pelos discentes
à medida que o conteúdo teórico é aplicado em
situações cotidianas.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino, Física, Experimentos, Efeito Fotoelétrico.

USE OF A PHOTOVOLTAIC CELL MADE WITH LED'S LEARNING AS A TOOL IN TEACHING THE
PHOTOELECTRIC EFFECT
ABSTRACT
Currently physics teachers have turned to
teaching practices that go beyond a traditional
classroom, seeking a better understanding of physical
concepts by students. Many end up adopting the
experimental activity to show the practical effects and
situations that are seen in theory. Given due relevance
of experimental activities, fellows Tutorial Education
Program ‐ PET ‐ Physics IFCE ‐ Sobral campus conducted
theoretical and experimental activities in order to
improve the perception of public school students in
relation to issues of importance in history and teaching
of physics. Students of the 3rd year of high school, who
underwent a first questionnaire to assess perceptions

/previous knowledge of the students about the
photoelectric effect, were selected. Through this
instrument, it was revealed that students do not
satisfactorily mastered this content. From this analysis,
the scholars used an experiment for the application of
theoretical content. At this stage, students sewed a
photovoltaic plate made with LED's (low cost materials)
and, thus, a new questionnaire was applied. Comparing
the results of two questionnaires, it was concluded that
there was an increase in knowledge gained by students
as the theoretical content is applied in everyday
situations.

KEY‐WORDS: Education, Physics, Experiments, Photoelectric Effect.
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UTILIZAÇÃO DE UMA CÉLULA FOTOVOLTAICA FEITA COM LED’S COMO FERRAMENTA DE
APRENDIZAGEM NO ENSINO DO EFEITO FOTOELÉTRICO
INTRODUÇÃO
Ultimamente, profissionais de ensino (professores, pedagogos, etc) discutem práticas de
ensino que vão além de uma aula teórica, visando um melhor aprendizado por parte de seus
alunos. Muitos deles acabam adotando a atividade experimental para mostrar na prática efeitos
e situações que costumam ser apresentadas apenas na teoria. Contudo, apesar da importância
da atividade experimental na educação científica, a ciência continua sendo apresentada, na
maior parte das vezes, apenas através de fórmulas, definições e exercícios padronizados
(SANTOS, PIASSI e FERREIRA, 2004).
Atividades experimentais quando utilizadas de forma lúdica, tornam‐se ferramentas
poderosas para auxiliar o desenvolvimento dos alunos. Para Peruzzo (2012, p. viii): “ Diversas
pesquisas tem sido feitas a respeito do uso de experimentos no ensino de física. Segundo elas, o
ensino centrado nos conceitos teóricos, sem incluir situações reais, torna a disciplina
desmotivante e chata para o aluno. Nesse sentido, a atividade experimental vem como uma
importante ferramenta pedagógica, apropriada para despertar o interesse dos alunos, cativá‐los
para os temas propostos pelos professores e capaz de ampliar a capacidade para a
aprendizagem”.
Dada devida relevância as atividades experimentais, bolsistas do Programa de Educação
Tutorial – PET – Física realizaram atividades teórica e experimental com o intuito de se verificar a
melhora na percepção de alunos da rede pública quanto a temas de suma importância tanto na
história quanto no ensino de física, e relacionar ciência e tecnologia de uma forma simples e
prática como segue nos PCN’S (1998, p. 23): “Espera‐se que o ensino de Física, na escola média,
contribua para a formação de uma cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a
interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a interação
do ser humano com a natureza como parte da própria natureza em transformação”.
A utilização de experimentos como forma de visualização do cotidiano se torna mais
efetivo quando o próprio aluno realiza o método experimental, verificando passo a passo a
montagem e visualizando o efeito estudado. Araújo e Abib (2003, p. 176) “indicam a orientação
de se desenvolver uma educação voltada para a participação plena dos indivíduos [...]”.
Partindo‐se dos preceitos já apresentados, foi abordado o conceito de efeito fotoelétrico
visto no final do ensino médio (física moderna) e que teve grande repercussão na história da
física. Esse efeito também teve grande impacto no desenvolvimento tecnológico e experimental,
rendendo em 1921 um Prêmio Nobel a Albert Einstein pela explicação desse fenômeno. Também
é apresentado um exemplo de sua aplicação utilizando uma célula fotovoltaica feita com
materiais de baixo custo.
Quando uma radiação eletromagnética de frequência f incide em uma placa metálica, os
fótons da radiação colidem com os elétrons do metal. Em cada colisão, um fóton pode ceder por
completo toda a sua energia (h.f) a um único elétron, onde h é a constante de Planck.
Absorvendo o fóton, o elétron será extraído se a energia (h.f), que depende da frequência de
radiação e não de sua intensidade for suficiente. Esse efeito ocasionou a retomada das
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discussões sobre a natureza da luz.
A apresentação das aplicações cotidianas através da experimentação prática com
materiais de baixo custo também é baseada nos pressupostos e na teoria apresentados
anteriormente.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido em uma escola pública da rede estadual, localizada no
município de Sobral – CE, que atende alunos do nível médio. Nessa escola foram desenvolvidos
os seguintes passos: identificação de uma problemática, escolha de uma turma para análise do
problema, aplicação experimental do problema e coleta de dados através de avaliação.
A problemática observada foi a de que os alunos possuem certa dificuldade de assimilar,
interpretar e perceber nas situações do dia a dia, fenômenos físicos que costumam ser
apresentados teoricamente.
A turma a ser avaliada foi escolhida com base no nivelamento das notas apresentadas
pelos alunos, onde foram selecionados 05 discentes com resultados medianos. Aulas teóricas
referente aos conceitos de efeito fotoelétrico foram ministradas, contabilizando uma carga‐
horária de 6 horas/aula. Foram aplicados questionários referentes à teoria com o intuito de se
verificar os conhecimentos prévios dos alunos e também as dificuldades no conteúdo
apresentado.
As aulas seguiram o seguinte roteiro: Explicação teórica (implicação histórica e física) do
efeito fotoelétrico e sua aplicação cotidiana (1° aula), apresentação do experimento aos alunos e
explicação dos componentes a serem usados no experimento (2° aula).
Logo após as aulas teóricas, foi realizada uma atividade experimental que consistiu na
confecção de uma placa fotovoltaica feita de LED’s. Foi apresentado aos alunos um roteiro de
confecção do experimento explicando passo a passo como deveria se dar à montagem da placa,
onde o funcionamento de cada componente que seria utilizado foi discutido antes da montagem
experimental (3° aula).
Uma breve descrição do processo de montagem e explicação do experimento vem a
seguir.


Placa fotovoltaica:

O experimento foi montado pelos alunos selecionados (em grupo), sob orientação dos
responsáveis pelas aulas ministradas. Nesse experimento, foi utilizado materiais de fácil
aquisição. A placa fotovoltaica (Fig. 1) foi baseada no conceito apresentado por Alves e Silva
(2008). A placa confeccionada é composta por dez LED’s receptores dispostos em série, ligados a
outro objeto (relógio digital, ou outro LED, por exemplo). Os LED’s receptores captam a
luminosidade e a convertem em energia que será distribuída através dos fios até chegarem ao
objeto de destino, ligando‐o. Pode‐se incrementar a placa utilizando uma bateria recarregável e
montando‐se um circuito de armazenamento de energia (Fig. 2). Nessa montagem, a
transferência de energia da placa é controlada através de uma chave on/off.
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Figura 1 – Célula fotovoltaica feita com LED’s. (Alves e Silva, 2008, p. 28)

Figura 2 – Placa fotovoltaica produzida pelos alunos.
Foi explicada aos alunos a aplicação cotidiana e científica do experimento, incentivando a
discussão sobre temas relevantes e atuais como a utilização de fontes de energias renováveis.
Os materiais utilizados na montagem da placa estão listados na tabela a seguir:

Tabela 1 ‐ Materiais utilizados na confecção da placa fotovoltaica.
Experimento

Placa fotovoltaica

Materiais utilizados
LED’s TIL 32
LED’s alto brilho
Bateria 3,7 V
Placa de circuito
Diodo 1N5408
Chave on/off

Após a montagem e explicação do experimento, foi aplicado um segundo questionário
para avaliar a contribuição proporcionada pelo experimento. Este questionário abordou a
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avaliação da percepção e entendimento por parte dos alunos quanto ao conteúdo abordado
durante a montagem da placa.
Esse projeto experimental pode ser aplicado em aulas que abordem outros conteúdos
além do efeito fotoelétrico como, por exemplo: conversão e conservação de energia e conceitos
de energias renováveis.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através do experimento foi possível notar um aumento considerável na aprendizagem dos
alunos. A partir do primeiro questionário (avaliação da percepção da aula teórica) os 5 alunos
avaliados na amostragem reconheceram que seu entendimento quanto ao conteúdo
apresentado era regular. Os resultados quanto à percepção dos alunos podem ser observados na
Tabela 2 e em seguida são apresentadas algumas justificativas para esse resultado.
Tabela 2 – Resultado da percepção do conhecimento ‐ Questionário 1
Quanto à aula teórica, como você avalia o entendimento
do conteúdo apresentado?
Ruim
Regular
Bom

Quantidade de alunos
0
5
0

Justificativas:


Aluno A – Só consigo aprender realmente, fazendo a aula pratica;



Aluno B – Por que apesar de a aula teórica ser importante para o conhecimento do aluno,
a aula prática coloca em ação o que você aprendeu, portanto considero meu
entendimento bom quando faço as duas.

Os alunos não se conformam apenas em aprenderem algo na teoria. Eles sentem a
necessidade de se aprofundarem mais nos conteúdos que lhes são apresentados e até se veem
instigados quando alguns desses novos conceitos aprendidos se aplicam em situações reais.
Após a montagem do experimento, foi aplicado o segundo questionário, cujos resultados
são apresentados a seguir:
Tabela 3 – Resultado da percepção do conhecimento ‐ Questionário 2
Quanto à aula ministrada com o experimento, como
você avalia seu entendimento sobre o conteúdo?
Ruim
Regular
Bom

Quantidade de alunos
0
2
3

De acordo com a tabela acima, houve uma melhora quanto ao entendimento do
conteúdo após a montagem dos experimentos, o que é confirmado pelos comentários dos alunos
apresentados a seguir:
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Aluno C – Fica mais explícito, as idéias e as teorias comentadas nas aulas teóricas
se tornam claras com os experimentos;
Aluno D – Com o experimento apresentado foi possível entender completamente
a parte teórica falada pelo professor e sem contar que foi bem interessante o
experimento, e que além disso pude ampliar bem mais o meu conhecimento sobre
o assunto.

Nem todos os alunos alcançaram um bom nível de entendimento faltando‐lhes certa
abstração para entenderem a explicação, contudo a maioria considerou bom o resultado final
após o experimento.
CONCLUSÃO
Foi possível concluir, através dos dados apresentados, que o desempenho do
entendimento dos alunos teve um expressivo crescimento após a abordagem experimental e sua
aplicação cotidiana. Percebeu‐se também uma maior curiosidade dos alunos quanto aos
conteúdos da Física Moderna que costumam ser dispensados em diversas escolas.
A montagem do experimento proporcionou um maior envolvimento dos alunos com
situações cotidianas que facilitaram o entendimento do conteúdo apresentado. Os discentes
puderam perceber que a Física não é só um conteúdo a mais que pode ser visto em livros, mas
uma aplicação para a vida cotidiana.
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RESUMO
Nós analisamos um modelo de ramificação e aniquilação
de caminhantes aleatórios (R = 2 BAW), com taxa de
aniquilação finita. A taxa de aniquilação permite uma
transição de fase dinâmica entre o vácuo, estado
absorvente e não vazio estado ativado estacionário.
Descobrimos que esta transição numericamente
pertence á mesma classe de universalidade como BAWS
com numero par de filhotes, n>=4, e de outros modelos
cujas regras dinâmicas conservam a paridade das
partículas localmente.

Utilizamos um modelo simplificado, explorado
por simulações computacionais onde se obteve
expoentes críticos com uma alta precisão.

PALAVRAS‐CHAVE: BAW, Universalidade, Monte‐Carlo.

Parity Conserving
ABSTRACT
We analyze a two‐offspring branching
annihilating random walk (R = 2 BAW) model, with finite
annihilation rate. The finite annihilation rate allows for a
dynamical phase transition between a vacuum,
absorbing state and a nonempty, active steady state. We
find numerically that this transition belongs to the same
universality class as BAWs with an even number of

offspring,
n>=4, and that of other models whose
dynamic rules conserve the parity of the particles locally.
The simplicity of the model is exploited in
computer simulations to obtain various critical
exponents with a high level of accuracy.

KEY‐WORDS: BAW, Universality, Monte‐Carlo.
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TÍTULO DO ARTIGO
Conservação da Paridade
INTRODUÇÃO
Recentemente, o estudo da ramificação e aniquilação de caminhantes aleatórios (BAWs)
revelou uma nova classe de universalidade. Transições de fase fora de equilíbrio na estrutura
dinâmica são modelos de crescente interesse [1,2]. A transição de segunda ordem (ou seja,
continua) é estudada e apresentam aspectos que parece pertencer á mesma classe de
universalidade da percolação direcionada (DP) [3 ‐ 14]. Uma observação inicial deste fato levou
Grassberger [15] e Janssen [16] para a conjectura de que todas as transições de fase contínua a
partir de um único estado absorvente para um estado de equilíbrio ativo visto em todos os
modelos pertencem à classe de universalidade DP.
A classe de universalidade DP é extremamente robusta. Exemplos incluem não só os
modelos de um componente com uma transição de um único estado absorvente (como
postulado na conjectura) com interações binárias [3 ‐6] e interações de ordem superior [5], mas
também modelos com muitos estados de absolvição [7] e sistemas de multicomponentes [8 ‐ 11].
Grinstein et al. [8] apresentaram argumentos teóricos para a extensão da conjectura DP a este
último caso. Na verdade são raras as exceções a DP. Em vários casos, os modelos que foram
inicialmente pensados para violar a regra, mediante uma análise cuidadosa foram encontrados
mais tarde, que pertenciam a DP.
MODELO
O modelo BAW consiste de partículas que difundem em uma rede e são aniquiladas
imediatamente após o encontro. Cada partícula gera à outros n descendentes em locais
adjacentes, em alguma taxa prescrita. A situação pode ser resumida, esquematicamente, da
seguinte forma:
A+A→0
A → (n+1) A
Como a taxa de nascimento (ou ramificação aumenta), foi observado um comportamento,
em um longo período de tempo, que o sistema passa por uma transição de fase, a partir de um
estado de vácuo para um estado estacionário ativado com uma concentração finita de partículas.
Para n ímpares, a transição está na mesma classe que DP [13], mas uma nova classe emerge
mesmo para n>=4 [19,20]. Porque o número n de partículas é conservado módulo 2, por isto,
esta classe é referida como a “Conservação da Paridade” (PC).
No modelo original BAW a taxa de aniquilação é infinita. Neste caso, n=2, o BAW não
sofre uma transição. Ele sempre e evolui para o estado de vácuo, independente da taxa de
ramificação [25]. No entanto, uma transição pode ser observada mediante a introdução de uma
taxa de “reação” finita [23, 26]. Abaixo, apresentamos os resultados para a transição de fase do
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BAW n=2 com taxa de reação finita. Nós achamos que na classe PC permite‐se obter estimativas
precisas de vários expoentes críticos.
Nós definimos o nosso modelo em uma rede unidimensional pelo seguinte algoritmo
computacional. Uma partícula pode ser difundida para “seus vizinhos” com taxa ½, possui, além
disso, uma taxa sigma de ramificação e uma taxa lambda de aniquilação. Essas taxas são usadas
durante o processo de simulação computacional, onde se usa o método de Monte‐Carlo.
Em nossas simulações, consideramos cadeias com sítios L e condições de contorno
periódico. Em cada varredura treliça (considerado como a unidade de tempo), foi realizada a
atualização de todos os L sítios. Deste modo, um sítio não pode ser eventualmente atualizado
mais do que uma vez numa dada varredura da rede, logo nenhum outro pode permanecer
inalterado. Para identificar a transição entre o vácuo e o estável estado ativo, considerou‐se a
densidade estacionária de sítios ativos como o parâmetro de ordem Ψ(σ, t) = <Na (λ, L) >/ L, em
que <Na> representa à média do número de sites ativos no regime estatisticamente estacionário.
Portanto, depois de iniciar com uma em todos os L sítios da rede, desconsideramos a malha
inicial L2 varre para alcançar o regime estacionário e estatisticamente realizada a média da
densidade de sítios ativos sobre 105 configurações diferentes não correlacionadas tomadas em
cada L varreduras de rede.
RESULTADOS
O parâmetro de ordem na vizinhança da ativação crítica σc taxa para dois valores
representativos de λ governado a taxa de aniquilação é mostrado na figura 1.

Figura 1 ‐ Densidade média estacionária de indivíduos ativos em relação ao estado σ (taxa de
ramificação) na proximidade da transição para tamanhos de rede distintos. Onde em (a)
temos λ=0.1 e em (b) temos λ=0.5
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A fim de confirmar a precisão dos pontos críticos, nós calculamos o momento estacionário
do parâmetro de ordem, proporção definida como mL (σ) =<Na2>/<Na>2. Na figura 2 relatamos
dados para a relação do momento de parâmetro de ordem acima para os mesmos valores de λ
usados nas figuras 1. Para λ = 0.5 os dados mostram um ponto de passagem muito bem definida
sinalizando a invariância de escala na transição. Para λ = 0.1 cruzamentos de dados de diferentes
tamanhos estão espalhados por uma pequena, mas significativa, região [veja figura 2]. Esta
característica indica que as correções escalares tornam‐se mais pronunciada à medida que o
processo de ativação torna‐se mais distante. No entanto, a trama de escala de tamanho finito
dos pontos de passagem avaliado como uma inserção na figura 2 permite‐nos deduzir a
localização do ponto crítico do limite termodinâmico. Mais uma vez, o acordo com a estimativa
de Ref. [30] é excelente.

Figura 2 ‐ A relação de momento mL(σ) como uma função da ramificação σ taxa para tamanhos
de rede distintos e duas taxa de aniquilações, (a) para λ = 0.5 e (b) para λ =0.1. A invariância de
escala no ponto crítico proporciona uma estimativa exata da taxa de infecção crítico σc. Tal
modelo de ramificação de partículas existe grandes correções de escala. A análise de tamanho
finito do escalonamento dos pontos de passagem (como mostrado na inserção) fornece a
melhor estimativa da taxa de contaminação crítica.

De acordo com a hipótese de escala de tamanho único, o parâmetro de ordem no ponto
crítico é dimensionado de acordo com o tamanho do sistema, como Ψ(σc, L) = L β/ν⊥, onde β e ν⊥
são os expoentes críticos parâmetro de ordem e comprimento de correlação, respectivamente.
Além disso, a derivada da densidade do parâmetro de ordem no ponto crítico pode ser usada
para dar uma estimativa independente para ν⊥.
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Figura 3 ‐ Escala de tamanho finito do parâmetro de ordem no crítico ponto: Para o caso (a) σc
= 0.2422 (1) em λ = 0.5. A partir do melhor ajuste para uma lei de potência, que estimar o
expoente razão β crítico / ν = 0,528 (4). Para o caso (b) σc = 0,01147(2) em λ = 0.1, e nossa
melhor estimativa, desde β / ν = 0,52 (1). A barra de erro inclui o erro na estimativa da
densidade crítica.
De acordo com a hipótese hiperescala, o parâmetro de ordem, o comprimento de
correlação, e o expoente crítico das flutuações do parâmetro de ordem devem obedecer à
relação 2β + γ = Dν , onde d é a dimensionalidade do sistema. As flutuações do parâmetro de
ordem são definidas como ΔΨ(σ, L) = (<Na2>‐<Na>2)L, na vizinhança do ponto crítico. Em
sistemas finitos, a flutuação do parâmetro de ordem para o ponto crítico deve escalar como
∆Ψ(σc) α Lγ/ν .
Em transições de fase de equilíbrio, as flutuações do parâmetro de ordem estão
diretamente relacionadas com a susceptibilidade para um ordinário campo externo de acordo
com o teorema de flutuação‐dissipação. A divergência da susceptibilidade do sistema em uma
transição de fase de segunda ordem, portanto, implica divergentes flutuações criticas do
parâmetro de ordem.
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Figura 4 ‐ Flutuações de densidade de parâmetros para que vários tamanhos de rede com uma
função da taxa de ramificação σ na vizinhança do ponto crítico: Para o caso (a) com λ=0.5 e
para o caso (b) para λ=0.1.
Os valores do expoente crítico razão β/ν > 1/2 valores negativos do expoente γ’ que rege as
flutuações dos parâmetros ordem. Esta característica significa que, em tal regime, a flutuação
critica do parâmetro de ordem desaparece no limite termodinâmico. A fim de revelar
explicitamente esse comportamento crítico não convencional, calculamos as flutuações do
parâmetro de ordem na vizinhança do ponto crítico. Na figura 5 relatamos tamanhos de dados a
partir do sistema distintos para os mesmos dois valores representativos de λ ilustrados nas
figuras anteriores. Portanto, os resultados da simulação numérica colaboraram com o regime de
flutuações critica do parâmetro de ordem prevista pela relação de hiperescala. O conjunto de
valores do expoente estimado razão γ / ν está incluído na Tabela 1. As proporções estimadas
independentemente razão β / ν e γ / ν estão em concordância com a relação de hiperescala
dentro das barras de erro estimadas [(2β + γ’) / ν = d = 1].

Figura 5 ‐ Dimensionamento tamanho finito das flutuações de parâmetros para o ponto crítico.
A partir do melhor ajuste para as leis de potência, estimamos o expoente crítico
correspondente. Para o caso (a) temos λ = 0.5 para os quais nós estimamos γ / ν = ‐0.06. Para
o caso (b) temos λ = 0.5 para os quais nós estimamos γ / ν = ‐0.044(1).
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Para aumentar ainda mais a evidência distinta no comportamento crítico exibida pelo
modelo presente nos regimes de grandes e pequenos valores de λ, seguimos a dinâmica de
relaxamento para o estado estacionário. Começando a partir de uma configuração com todos os
sítios no estado ativo, a evolução no tempo do parâmetro de ordem e sua proporção momento e
flutuações podem ser usadas para estimar alguns expoentes críticos dinâmicos.
Tabela 1 ‐ Estimado expoentes críticos estacionários β / ν , ν , e γ´ / ν para vários valores do
expoente λ. A taxa de infecção σc crítico. Os valores previstos da relação de hiperescala
[(2β +γ') / ν também são incluídos e apresentados para satisfazer a relação hiperescala.

Tabela 1 – Expoentes Críticos encontrados. Maceió, Março/2013.

λ

σC

β/υ

γ`/ ν

(2β+γ`)/υ

0.1

0.01147(1)

0.528(4)

‐0.06

0.98(2)

0.5

0.2420(2)

0.52(1)

‐0.044

0.99(1)

CONCLUSÃO
Em resumo, nós fornecemos uma extensa análise de escala do comportamento crítico de
transição de fase do estado absorvente exibido por um modelo BARW de Conservação da
Paridade. O modelo considera que um determinado sítio pode se tornar ativos a uma taxa que
decai com uma lei de potência da distância até o sítio ativo mais próximo e apresenta uma
transição de fase do estado absorvente cujo conjunto dos expoentes críticos que rege a
decadência do processo de ativação.
Nós exploramos o comprimento único e a hipótese de escalas estacionarias para relatar
um conjunto de expoentes críticos estacionários para regimes distintos do processo de ativação.
Em particular, nós exploramos o fato que a ausência principal de detalhamento de equilíbrio
pormenorizadas levando a não validação do teorema dissipação flutuação transições de fase em
estado absorvente juntamente com o caráter de interações de longo alcance, favorece o
aparecimento de um de transição de fase de segunda ordem não convencional em que as
flutuações do parâmetro de ordem desaparecem na criticalidade. Temos numericamente que tal
regime de fato configura para valores de λ, em que o expoente crítico das flutuações do
parâmetro de ordem se tornar negativo.
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RESUMO
O trabalho realizado simula um comportamento crítico
de transição de fase entre indivíduos saudáveis e
infectados com interações de decaimento em lei de
potência. Onde a competição é desenvolvida em uma
rede fractal do tapete de Sierpinski de dimensão

8⁄

3, que melhor representa a realidade por

conter regiões vazadas, que simula regiões não
habitadas. A transição de fase corresponde à presença
ou não de indivíduos infectados, sendo calculada a
densidade estacionária do parâmetro de ordem, bem

como a susceptibilidade e as flutuações do parâmetro
de ordem. O mesmo foi estudado na dinâmica de
relaxação de tempo curto e estacionária para então
calcular os seus correspondentes expoentes críticos, e
através destes identificar a classe de universalidade que
pertence ao sistema. Os expoentes estimados são
consistentes com a relação de hiperescala, interpolam
entre as dimensões d=1 e d=2, o expoente crítico
decresce e os expoentes críticos correspondem a
Percolação Direcionada (DP).

PALAVRAS‐CHAVE: Processo de Contato, Monte Carlo, Fractal, Sierpinski

ABSORBING PHASE TRANSITION OF THE CONTACT PROCESS IN SIERPINSKI CARPET FRACTAL
ABSTRACT
The work simulates the behavior of a critical phase
transition between healthy and infected individuals
interactions decay power‐law. Where competition is
developed in a fractal network of dimension Sierpinski
8⁄ 3, which best represents the reality
carpet
castings contain regions that simulates inhabited
regions. The phase transition corresponds to the
presence of infected individuals, the stationary density
of the order parameter is calculated as well as the
susceptibility and the fluctuations of the order

parameter. The same has been studied in the dynamic
relaxation and stationary short time and then calculate
their corresponding critical exponents, and through
these to identify the universality class that belongs to
the system. The estimated exponents are consistent
with the ratio of hyperscale, interpolate between
dimensions d = 1 and d = 2, the critical exponent
decreases and the critical exponents match Directed
Percolation (DP).

KEY‐WORDS: Contact Process, Monte Carlo, Fractal, Sierpinski
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TRANSIÇÃO DE FASE DO ESTADO ABSORVENTE DO PROCESSO DE CONTATO EM UM FRACTAL
TAPETE DE SIERPINSKI
INTRODUÇÃO
O trabalho que se segue, é uma importante ferramenta em Física Estatística que trabalha
com sistemas fora de equilíbrio de um estado ativo para um estado inativo. Em particular o
trabalho é constituído por modelo de processo de contato em uma rede fractal, que apresenta
uma competição entre sítios ativos (indivíduos infectados) e sítios inativos (indivíduos saudáveis)
com aplicação do método de Monte Carlo (escolhas aleatórias) e processo de Markov.
Dependendo do tempo de vida crítico este pode dirigir o sistemas para um estado estacionário
ativo, ou dirigir o sistema para um estado absorvente com unicamente sítios inativos.
Para um regime de campo médio, todos os sítios são vistos igualmente, o conjunto padrão
dos expoentes críticos são
1,
= ½,
1, e = 0, onde o é o expoente crítico do
∥
parâmetro de ordem, ∥ representado expoente crítico do tempo de correlação,
é o expoente
crítico do comprimento de correlação, é o expoente de susceptibilidade e corresponde ao
expoente que rege as flutuações críticas do parâmetro de ordem. Contudo o modelo de um
processo epidêmico na rede fractal aqui estudado apresentará expoentes que não coincidem
com o regime de campo médio, mas valores que os identificam com outro tipo de regime e o
enquadra em uma classe de universalidade.
MATERIAIS E MÉTODOS
O modelo é simulado através de programas criados para esta finalidade em linguagem
Fortran f.90, onde é considerada uma população de indivíduos em sítios que são ocupados por
estes, não é permitido difundir, onde todos inicialmente estão ativados e através da escolha
aleatória pode ser curados com a probabilidade
1
, e com o decorrer da simulação a
ocorrência de ativação pode ocorrer com a probabilidade . Esta ativação (infecção) e inativação
(cura) levam a formação da transição de fase de sítios ativos acima do
(ponto crítico) e sítios
inativos abaixo do , conforme pode ser visto na figura 2.
O sistema que rege a dinâmica entre sítios ativos (indivíduo Y) e sítios inativos (indivíduo
X) é realizado mediante o seguinte modelo:
→
→

equação (1)
equação (2)

O modelo descreve um ciclo
→ → , a equação 1 corresponde a infecção e a
equação 2 a cura e estas são regidas por regras Markoviana:
Infecção: se o sítio que foi escolhido aleatoriamente for inativo este pode ser ativado com a
probabilidade ⁄4, onde representa a probabilidade de infecção e 4 é o número máximo de
vizinho ativos próximos. Pois devido à estrutura do fractal este pode ter zero, um, dois, três até
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quatro vizinhos ativos, o que depende de sua posição na rede. Sendo Q = 4 o número de
coordenações.
Cura: se o sítio estiver ativo este pode ser inativado com probabilidade
1.

1

, com 0

Os resultados mostrados correspondem a uma simulação em uma rede de
8 , k
corresponde à geração do número do fractal. Calculamos o parâmetro de ordem, a densidade de
sítios ativos conforme a equação3, onde
,
é a média do número de indivíduos
infectados, no regime estacionário em função de p.
,

,

⁄

equação (3)

Um exemplo sobre a dinâmica pode ser observado na figura 1, onde os quadrados em
preto representam os espaços inabitados ou buracos, as regiões brancas são os sítios inativos e
as regiões vermelhas são os sítios ativos.

Figura 1 – Fractal do tapete de Sierpinski,

8⁄

3.

RESULTADOS
Os resultados foram obtidos para após
varridas na rede. Como foi realizado estudos
com o método estacionário e o método de tempo curto, para a validação dos resultados. Foram
usadas distintas gerações (k), os valores de utilizados estão interpolados entre 0.68286
0.685 com o passo de 10 próximo ao ponto crítico.
A densidade de sítios ativos, representado pelo parâmetro de ordem, pode ser visualizada
na figura 1, para menor que 0.683 a densidade de sítios ativos caminha para o zero, enquanto
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que para valores maiores é perceptível o crescimento da densidade de sítios ativos, representado
por .

Figura 2 – densidade do número de sítios ativos em função de .
Em particular com o valor de é possível calcular um dos expoentes críticos ⁄ e ,
⁄
,
e
, ⁄
que obedecem respectivamente as leis de potência
⁄
, estas leis de potência podem ser observadas nos gráficos da figura 3 e 4, onde temos o
valor de ⁄ = 0.726 e = 0.78 (1).

Figura 3 – parâmetro de ordem em Log‐Log, com analise de escala para a determinação do
expoente ⁄ .
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Figura 4 – Derivada logarítmica do parâmetro de ordem, em função do tamanho da rede, para
determinação do expoente no tapete de Sierpinski.
é possível determinar o valor de
Secundo a equação
,
decaimento de potência, o qual confere segundo a figura 5.

Figura 5 – Através de Log‐Log de , para k=7 versos |
| o valor de
de uma regressão linear.

pelo

é encontrado por meio

foi utilizado o momento do parâmetro de
Para a melhor observação e localização do
ordem, livre de escala, definida na equação 4, onde o ponto coincidente para os diferentes k
pode ser visto na figura 6.
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⁄

equação (4)

Figura 6 ‐ Momento do parâmetro de ordem, para diferente k, com estimativa para o
0.682875 5 .
Para definir o expoente crítico γ e ⁄
é necessário calcular as flutuações do
parâmetro de ordem Δ , onde Δ
,
, os gráficos para a
obtenção dos expoentes críticos que estão em função de Δ podem ser visto na figura 7 e 8, e
⁄
obedecem as seguintes leis de potência Δ
eaΔ
,
.

Figura 7 – Flutuação do parâmetro de ordem, em função de , para diferentes k e com maior
pico para k=7, sinalizando o ponto crítico.
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Figura 8 – Expoente crítico

⁄

, extraído do Log‐Log do Δ por meio de uma regressão linear.

Com o auxilio da tabela 1 a observação da interpolação dos expoentes críticos
encontrados é mais clara, o que também remete a validação dos expoentes com a relação de
⁄ ~ 1.87, ou seja,
hiperescala com o uso de ⁄
0.42e ⁄
0.726, temos2 ⁄
próximo à dimensão fractal do tapete de Sierpinski ~ 1.893.
Tabela 1 – valores dos expoentes críticos ⁄ , γ , , ⁄
redes quadradas, bem como suas respectivas dimensões.

e

para o tapete de Sierpisnki e

Para as análises de tempo curto as equações adiquirem um novo expoente crítico que é o
z (expoente crítico do tempo de relaxação), onde a relação entre o tempo e o tamanho da rede é
definido como t = Lz, onde a raiz enésima de z nos fornece L = t1/z. Portanto se o L for substituído
nas equações anteriores por t1/z, teremos o uso das seguintes equações:
⁄

,

equação (5)

⁄

,

⁄

equação (6)
⁄
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Contudo o cumulante na dinâmica de tempo curto adquiri a função de informar o valor de
z, que pode ser visto na figura 9, que confere também a seguinte relação
∥ , em Log‐Log.

Figura 9 – Estimativa do expoente crítico z, em escala dinâmica para a lei de potência
⁄
em função do tempo.
e com as flutuações
Com o parâmetro de ordem encontramos o que representa ⁄
⁄
do parâmetro de ordem o
, que pode ser visualizado nas figuras 10 e 11, respectivamente.

Figura 10 – Valores de p para k=8, considerando uma rede de L=6561 e 100 copias,
⁄
,
para um regime de tempo curto.
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Figura 11 ‐ Valor do expoente crítico que obedece a lei de potencia Δ
em regime de tempo curto.

⁄

,

CONCLUSÃO
Em suma, investigamos o comportamento crítico de um modelo dinâmico
epidêmico de processo de contato em uma rede fractal de tapete de Sierpinski ( 8⁄ 3), com
o uso do método de Monte Carlo e Markov, através de simulações computacionais com o
objetivo de identificar o conjunto de expoentes críticos e determinar a classe de universalidade
para este sistema.
Foi possível observar a transição de fase fora do equilíbrio, assim como a localização do
, os nossos expoentes, que estão discriminados na tabela 2, coincidem com a relação de
hiperescala e interpolam entre as dimensões
1e
2 para o caso de percolação
direcionada, o que nos permite concluir sua classe de universalidade.
Tabela 2 – valores dos expoentes críticos
(processo de contato).

⁄

, ,
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e

∥

para o PC

9

REFERÊNCIAS
1. C. Argolo, H. Otaviano, Iram Gleria, E. Arashiro e T. Tomé. International Journal of
Bifurcation and Chaos. 20 309,2010
2. D. P. Landau e K. Binder. A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics
(Cambridge University Press), 2000.
3. E. Arashiro, A. L. Rodrigues, M. J. de Oliveira e T. Tomé. Phys. Ver. E 77, 061909 , 2008.
4. E. Macnadbay, R. Bezerra, U. L. Fulco, M. L. Lyra e C. Argolo. Physica A 342, 249, 2004.
5. G. Szabó e G. A. Sznaider. Phys. Ver. E 69, 031911, 2004.
6. Guang‐Ping Zheng e M. Li. Phyrical Review E 62 6253, 2000.
7. I. Jensen. J Phys A: Math. Gen. 24 L 1111, 1991.
8. J. D. Noh e H. Park. Phys. Rev. E 69, 016122, 2004.
9. M. A. M. de Aguiar, E. M. Rauch e T. Bar‐Yam, Phys. Ver. E 67, 04102, 2003.
10. M. Mobilia, I. T. Georgiev e U. C. Tauber, Phys. Ver. E 73, 040903, 2006.
11. M. A. Bad, G. Fabricius e E. V. Albano Phys. Rev. E 71, 036139, 2005.
12. M. A. Bad, G. Fabricius e E. V. Albano Phys. Rev. E 71, 061123, 2009.
13. N. V. da Costa, U. L. Fulco, M. L. Lyra e I. M. Gleria, Phys. Ver. E 75, 031112, 2007.
14. P. Monnceau, Physics Letters A 332 310, 2004.
15. R. Dickman, in orivman V(Ed.), Nonequilibrium statistical mechanics in one dimension
(Cambridge University), , Cambridge, 1996.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: EXPLORANDO SUA
POTENCIALIDADE NO APRENDIZADO DE HIDROSTÁTICA
Gabriel Calasans dos Santos¹; Morgana Sousa Santos²; Pedro Augusto Silva Coutinho3 e Danilo Almeida Souza4
Grupo de Pesquisa – Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Câmpus Ilhéus – Instituto Federal da Bahia, IFBA.
1,2,3
Bolsistas de IC/ PINA, e‐mails: gabrielcalasans16@hotmail.com; morganasantos123@hotmail.com;
pedroaugustocoutinho@hotmail.com. 4Prof. EBTT, e‐mail: danilos@ifba.edu.br.

RESUMO
O presente trabalho traz uma proposta de
abordar experimentos de baixo custo financeiro como
metodologia alternativa de ensino. O uso de atividades
experimentais no ensino de ciências vem se tornando
uma opção de grande eficácia para o aprendizado; em
grande parte, por oferecer um espaço mais dinâmico,
onde seja valorizada a criatividade e pesquisa do
estudante, em contraste à formalidade excessiva
presente nos espaços escolares de hoje. O trabalho
desenvolvido consistiu na construção de experimentos
de baixo custo aplicado à hidrostática, observando

elementos norteadores como: os conceitos físicos
envolvidos, estimativa de custo financeiro e
possibilidades de utilização em sala de aula. Os
resultados obtidos nessa pesquisa, condensados em
forma de sequência didática, representam um grande
incentivo para que docentes insiram essas práticas em
seus espaços escolares, e percebam como a
experimentação pode ajudar o discente a sair da
passividade, motivando o mesmo a descobrir os
caminhos de se “fazer” ciência.

PALAVRAS‐CHAVE: ensino de física, atividades experimentais, metodologias alternativas.

LOW COST EXPERIMENTS FOR THE TEACHING OF SCIENCES: EXPLORING ITS POTENTIALITY IN
THE LEARNING OF HYDROSTATIC
ABSTRACT
The present work presents a proposal of
approaching low cost experiments as an alternative
teaching methodology. The use of experimental
activities in the teaching of sciences education has
become a great option for learning effectiveness; mostly
to offer a more dynamic space, where creativity and
student’s research are valued conversely to the
excessive formality present on school spaces today. The
work developed consisted on the construction of low
cost experiments applied to hydrostatic, observing

guiding elements such as: the physical concepts
involved, estimated financial cost and possibilities of
using in the classroom. The results from this research,
turned into didactical sequence, represent a great
upgrade for teachers to insert these practices in their
school environments, and realize how the
experimentation can help the students being out of
passivity, motivating him to discover the ways of "doing”
science.

KEY‐WORDS: physics teaching, experimental activities, alternative methodologies.
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EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: EXPLORANDO SUA
POTENCIALIDADE NO APRENDIZADO DE HIDROSTÁTICA
INTRODUÇÃO
A maneira como a educação brasileira vem sendo desenvolvida ao longo dos anos têm
sido alvo de críticas por parte de muitos pesquisadores da área da educação. Em grande parte
dos espaços educacionais, os alunos não têm recebido uma formação sólida, atrelado, sobretudo
a um modelo de ensino tradicional que vem sufocando a capacidade destes; desmotivando‐os ao
estudo e tornando‐os meros repetidos de informações. O próprio Piaget define a meta da
educação como:
“a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não
simplesmente de repetir o que as outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores,
inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em
condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que a elas se sobrepõem”.
(PIAGET, 1978)

No ensino de ciências as dificuldades são mais acentuadas. O Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes ‐ PISA (INEP, 2012) mostra que não apenas em ciências, mas em outras
áreas o Brasil se encontra em posição preocupante apesar do progresso em relação ao PISA
ocorrido em 2009. As escolas têm formado alunos desacostumados a serem atores atuantes do
aprendizado, criativos, críticos, proativos e que se apropriem do conhecimento como fator
necessário ao seu desenvolvimento intelectual e cognitivo. Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997):
“Para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, é necessária a disponibilidade para o
envolvimento do aluno na aprendizagem, o empenho em estabelecer relações entre o que já
sabe e o que está aprendendo, em usar os instrumentos adequados que conhece e dispõe para
alcançar a maior compreensão possível. Essa aprendizagem exige uma ousadia para se colocar
problemas, buscar soluções e experimentar novos caminhos, de maneira totalmente diferente
da aprendizagem mecânica, na qual o aluno limita seu esforço apenas em memorizar ou
estabelecer relações diretas e superficiais.”

Entre os maiores problemas vivenciados pela educação brasileira está incluso a falta de
professores com formação em ciências; uma das possíveis causas pode ser o próprio ensino,
pouco atrativo que é ministrado nas escolas. Por não terem um raciocínio lógico‐matemático
desenvolvido, os estudantes em sua maioria sentem desânimo diante das dificuldades trazidas
nas disciplinas de exatas, o que leva muitos deles a fundamentarem suas futuras carreiras o mais
distante possível da matemática, física e química.
Dessa forma, novas metodologias no processo de ensino‐aprendizagem que diminuam a
distancia entre o que é abordado no espaço formal da sala de aula e o cotidiano do aluno se
tornam necessárias para que os mesmos sejam estimulados ao estudo. Nesse contexto, a
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utilização de atividades experimentais pode se configurar como uma nova alternativa para o
aprendizado de ciências, sobretudo em física.
O conhecimento só faz sentido se o indivíduo o correlaciona com o mundo que o cerca
para compreendê‐lo; nessa perspectiva, as atividades experimentais cumprem esse papel de
maneira mais eficaz do que a exposição teórica da sala de aula. Porém é importante destacar que
o experimento se configura como algo complementar no processo de aprendizado, não
invalidando a exposição teórica que é o meio pelo qual o ensino é efetivamente transmitido pelo
professor.
Tem sido consenso entre os pesquisadores da área de ensino de ciências, que na maioria
dos espaços educacionais a utilização desse recurso didático é escassa ou quase inexiste,
principalmente pela dificuldade na construção de equipamentos, aquisição de materiais,
professores desprovidos de treinamento, tempo hábil e falta de laboratórios ou quando existe
falta estruturação. Com essa perspectiva, os experimentos de baixo custo se configuram como
uma ferramenta mais adequada e incentivadora, uma vez que os materiais são mais acessíveis e
sua construção é menos complexa. Apesar das dificuldades, é possível trabalhar com tais
experimentos em ambientes diversos que não seja o laboratório, no entanto tal fator não
invalida a importância deste. A problemática em si está na forma de utilização do mesmo,
distanciando do que tradicionalmente é feito, e aproximando de uma visão progressista onde o
aluno é protagonista do aprendizado.
Utilizando tais parâmetros a escola pode proporcionar ao estudante uma formação mais
sólida, onde o mesmo possa ter a oportunidade de discutir, questionar, fomentar hipóteses e
construir os experimentos. Ao utilizar um experimento para comprovar uma teoria, induzir à
dedução ou desenvolvimento de novos conhecimentos fará com que o aluno abandone a
passividade no seu aprendizado e se torne o protagonista no gerenciamento dos seus estudos.
“Esta abordagem metodológica enfatiza a iniciativa do aluno porque cria oportunidade para que
ele defenda suas ideias com segurança e aprenda a respeitar as ideias dos colegas. Dá‐lhes
também a chance de desenvolver variados tipos de ações – manipulações, observações,
reflexões, discussões e escrita”.
(CARVALHO; et al., 1998, p.20)

Com o uso da experimentação, não se deve ater apenas à comprovação de teorias
científicas, mas alicerçar a mesma a preceitos construtivistas, onde o aluno possa ter a
oportunidade de expressar suas concepções em relação aos fenômenos ocorridos e
conseqüentemente desenvolver habilidades e competências que não são estimuladas no espaço
da sala de aula. Segundo (SERÉ; COELHO; NUNES, 2003): “Não é motivador fazer um experimento
apenas para confirmar algo que já se sabe”. Assim, o aluno se aproxima legitimamente do fazer
ciência.
O trabalho apresentado faz um panorama em torno das diferentes possibilidades que os
experimentos de baixo custo podem ser utilizados no aprendizado de hidrostática. Focamos
nossa discussão nas teorias físicas que podem ser exploradas, estimativa de custo para realização
do experimento e viabilidade de utilização destes na sala de aula.
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METODOLOGIA
Diante das dificuldades na disciplina de física vivenciada por grande parte dos estudantes,
principalmente no que concerne a motivação dos mesmos ao estudo, tivemos como meta
abordar uma nova metodologia de ensino que suprisse as demandas dos mesmos no ensino
médio. Tomamos como ponto de partida, explorar as diferentes formas que a experimentação,
sobretudo as construídas com material de baixo custo, podem contribuir para o aprendizado em
física.
Escolhemos como tema gerador das nossas discussões, práticas que envolvessem o
componente curricular de hidrostática. Um dos motivos que nos levou a escolha deste foi o vasto
número de experimentos que podem ser encontrados na literatura e em grande parte, com
materiais que são facilmente encontrados em casa. Em seguida partimos para a pesquisa
bibliográfica das atividades práticas, compra de materiais, construção dos experimentos, análise
e descrição dos mesmos.
Após a realização de cada experimento, foi desenvolvida uma sequência didática no qual
consta: os materiais utilizados, princípios físicos envolvidos, utilização em sala de aula,
contribuição para o ensino, fotos do experimento e o custo para aquisição dos materiais.
RESULTADOS
A proposta apresentada possibilita uma nova concepção para o aprendizado de física,
através da abordagem de uma nova metodologia que trás consigo a possibilidade de suprir uma
das maiores carências ao qual o estudante está exposto: a incapacidade de relacionar o que é
ministrado em sala de aula com o seu cotidiano.
A experimentação respaldada nesse trabalho nos remete a uma atividade pedagógica
diferenciada, pautada em uma educação que valorize a criatividade do aluno. Apesar de ser uma
metodologia consolidada, não há a utilização da mesma na maioria dos espaços educacionais,
embora encontram‐se ótimos resultados da utilização dessas atividades experimentais em
relatos de docentes através de periódicos, artigos e revistas, como a Revista Brasileira de Ensino
de Física (RBEF).
A construção dos experimentos de hidrostática pode ser visualizada nas figuras
apresentadas a seguir e suas respectivas análises nos fornecem um panorama de como tal
atividade pode ser aplicada e a dimensão pedagógica que a mesma pode gerar.
A “Torre de líquidos” (figura 01) se configura como um experimento de baixo custo, uma
vez que os materiais utilizados são baratos e de fácil aquisição. É um experimento de hidrostática
que respalda a densidade de líquidos, ou seja, os líquidos não se misturam devido à diferença de
densidade entre si. Além de proporcionar uma aprendizagem mais dinâmica, o aluno trabalha
com materiais presentes em seu dia‐a‐dia e tem a possibilidade de vê‐los sob uma nova
perspectiva. O custo do experimento foi de aproximadamente R$ 20,00, podendo ter um valor
ainda menor a depender da quantidade de óleos utilizados.
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Figura 01 – Torre de líquidos
O experimento “Vela no prato” (figura 02) tem como princípios físicos envolvidos a
pressão atmosférica, fluídos gasosos e o teorema de Stevin. Nesse experimento, o gás que é
liberado da queima da vela é menos denso que o oxigênio que havia antes da queima. A
diminuição da pressão interna fará com que a pressão atmosférica pressione a água para dentro
do copo. Esse experimento nos da uma perspectiva diferente, porque não é apenas a física que
está envolvida no mesmo, ou seja, há experimentos que podem ser explorados de modo a
oferecer conhecimento interdisciplinar ao aluno, complementando mais ainda a sua educação. A
“Vela no prato” custou cerca de R$ 3,00.

Figura 02 – Vela no Prato
Outro experimento pertinente ao trabalho foi “O ovo que flutua na água”, tal
experimento nos trás um panorama de maior aplicabilidade no cotidiano, porque se fundamenta
em explicar as forças que agem em um corpo imerso em um líquido, que possibilitam que o
mesmo flutue ou afunde. Os princípios físicos envolvidos no referido experimento é o empuxo,
densidade e força peso. Quando o ovo é colocado no copo com água, naturalmente afunda,
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porque a força peso exercida sobre o ovo é maior que o empuxo da água, levando‐o a submergir.
Já no copo com água misturada a sal, o ovo flutua, porque o sal aumenta a densidade da água,
consequentemente o empuxo aumenta, tornando‐se maior que a força peso exercida sobre o
ovo. O valor para aquisição dos materiais do experimento gira em torno de R$ 1,80.

Figura 03 – Ovo que flutua na água
O experimento “Água que não cai” é muito interessante para o aluno, por despertar uma
curiosidade que o incentivará a estudar e descobrir por qual motivo ocorre o fenômeno. O
referido experimento trata da pressão atmosférica, onde ao encher o copo com água até a borda
e pressionar um papel na boca do copo, não é deixado espaço para nenhum fluído gasoso no
interior do mesmo, consequentemente a pressão atmosférica será maior que a pressão no
interior do copo e prenderá o papel impedindo a água de cair; é importante, pois descaracteriza
a ideia errônea que alguns estudantes trazem sobre a pressão atmosférica ser uma grandeza
física vetorial, atuando apenas de cima para baixo. Esse experimento leva na integra a ideia de
baixo custo, uma vez que para sua elaboração não é investido nenhum recurso financeiro, basta
uma folha de papel e um copo com água.

Figura 04 – Água que não cai
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DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido às atuais revoluções na tecnologia moderna se faz necessário repensar os
pressupostos da educação tradicional ministrada nos espaços educacionais brasileiros.
Atualmente o conhecimento é divido em diversas disciplinas que acumulam uma quantidade
exorbitante de conceitos sobre os mais variados fenômenos da existência. Por isso, a transmissão
do saber deve ser atrelada às tecnologias emergentes de modo que o jovem estudante se sinta
estimulado e familiarizado com as metodologias de ensino aplicada.
O atual modelo de ensino empregado em grande parte das escolas gera um desinteresse
por parte dos alunos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Os alunos vivem na
passividade não assumindo a postura de pensadores, vão à escola não para estudar, mas por
uma obrigação e tradição. Logo se percebe porque os mesmos se preocupam apenas com a nota
e o fato de serem aprovados no ano letivo; um reflexo disso é que os assuntos abordados em sala
de aula são facilmente esquecidos e o discente não consegue correlacionar o que é explanado na
sala de aula com o seu cotidiano.
A nossa proposta de explorar conceitos de hidrostática através de experimentos de baixo
custo aparece no sentido de contribuir com metodologias alternativas para o ensino. É uma
possibilidade de utilizar essa prática em sala de aula e tornar o aluno o próprio protagonista de
seu aprendizado; estando o professor numa postura de orientar o trabalho quando necessário.
Por fim, este trabalho também se configura num propulsor para estimular docentes a
inserção de novas práticas pedagógicas em suas aulas, rompendo com os paradigmas de uma
educação estagnada e impassível de mudanças e aprimoramentos.
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RESUMO
Neste trabalho propomos o uso de simulações
computacionais do “PhET” para abordar conceitos de
cinemática escalar. Dentro dessa análise, fazemos uma
breve descrição de dois simuladores que ajudam o
usuário a entender, por exemplo, a inserção de sinais
negativos nas definições de velocidade e aceleração, a
importância da ideia de referencial ao definir
movimentos progressivos e retrógrados, e as
implicações que a escolha do sistema de referência pode
trazer no tratamento dessas grandezas. Apesar de
analisar casos particulares, o grande acervo das
simulações computacionais em física disponibilizados na

rede, nos faz crer que temas diversos possam
igualmente ser explorados em função dos requisitos
trazidos pelo estudante, além de outros assimilados a
partir da utilização e análise das próprias simulações.
Por fim, acreditamos que as metodologias alternativas
no ensino de ciências têm dado nova configuração para
o ensino de física no Brasil, fazendo uso de atividades
que facilitem o processo ensino‐aprendizagem, além de
motivar aqueles estudantes que não gostam, a
desenvolver um novo olhar sobre a ciência e, sobretudo
a física.

PALAVRAS‐CHAVE: Simulações computacionais, ensino de ciências, ensino‐aprendizagem.

USING OF COMPUTER SIMULATIONS OF “PhET” TO THE APPROACH OF CONCEPTS OF SCALAR
CINEMATICS CONCEPTS
ABSTRACT
In this work, we propose the use of computer
simulation of “PhET” to approach concepts of scalar
cinematics. Within this analysis, we bring up a short
description of two simulators that help the user
understand, for example, the insertion of negative
signals on the definition of speed and acceleration, the
importance of the idea of referential to define
progressive and retrograde movements, and the
implications that the choose of the reference system can
bring on the treatment of these greatness. Despite of
analyzing particular cases, the great collection of
computer simulation on physics available on the

network, makes us believe that several themes may be
explore likewise due to requirements brought by the
students, besides others assimilated ones from the use
and analysis of their own simulations. Finally, we believe
that the alternative methodologies on the teaching of
sciences have given new configurations for the physics
teaching in Brazil, through the using of activities that
facilitate the teaching and learning process, as well as it
motivates those students that dislike this issue on the
development of a new look about science and, strongly
on physics.

KEY‐WORDS: Computer simulation, teaching of science, teaching and learning.
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UTILIZAÇÃO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DO “PhET” PARA ABORDAGEM DOS
CONCEITOS DE CINEMÁTICA ESCALAR
INTRODUÇÃO
A revolução tecnológica pela qual passou a humanidade nos últimos anos, sem dúvidas
abriu várias frentes de aplicação nos setores produtivos, de serviços e de atendimento a
população. O computador e os recursos provenientes desse, por exemplo, fizeram com que a
comunicação se propagasse numa velocidade nunca antes vista; promovendo atualizações quase
que instantânea em diferentes localidades do globo, e proporcionando através da internet, o
acesso a um banco de informações mais completo e dinâmico. No entanto, apesar do
reconhecimento por parte do docente, que a utilização dessa ferramenta pode trazer para a
educação, seu uso ainda aparece de maneira tímida ou quando utilizada, seu poder é
subestimado.
No que tange o ensino de ciências, tem sido consenso que apesar dos avanços na inserção
de metodologias alternativas, essas ainda têm sido encaradas como ações isoladas, que pouco
tem refletido nos parâmetros brasileiros que englobam essa área de conhecimento. Sistemas de
avaliação têm apontado que o Brasil tem crescido abaixo das expectativas de uma nação que
deseja alcançar o desenvolvimento. Resultados recentes como o do Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes – PISA, evidenciam esse cenário, onde no último triênio o Brasil se
manteve estático no desempenho em ciências, obteve leve avanço em matemática e uma queda
na área de leitura (INEP, 2012).
O Brasil passa recentemente por uma modernização de seu sistema de ensino. Grandes
incentivos têm sido dados na montagem de laboratórios de informática em todas as escolas
públicas de nível fundamental e médio; Ainda, através de verbas provenientes do Ministério da
Educação – MEC teve início no ano de 2013 à distribuição de tablets para todos os docentes de
instituições públicas de nível básico. Nesse contexto, criar atrativos para utilização desses
aparatos tecnológicos, conciliando com o aprendizado efetivo dos estudantes, pode se configurar
numa boa estratégia para modernização do ensino de ciências.
No que se refere à disciplina de física, o uso de simulações computacionais tem aparecido
como um elemento pedagógico capaz de tornar o ensino mais interativo, além de funcionar
como complementação para as práticas pedagógicas que já se encontram consolidadas.
Ações nesse sentido surgem como uma necessidade de agregar as ferramentas utilizadas
em sala de aula, com aquelas que a maioria dos alunos tem acesso. A disseminação dessas
tecnologias tem obrigado o professor associar suas práticas a essa nova realidade; porém forte
resistência ainda tem sido notada, sobretudo pelos docentes que se sentem inseguros a utilizar
esses equipamentos. Parte dessas características está associada à ideia de que o professor deve
ser o ponto central e detentor de todo o conhecimento num processo de ensino‐aprendizagem e,
por conseguinte dominar integralmente as ferramentas utilizadas por ele. A esse respeito
comenta DORNELES (2008):
“Um dos mais disseminados tipos de objetos virtuais de aprendizagem são as simulações
computacionais de experimentos de física, que estão disponíveis para utilização em diversos
contextos. Mas infelizmente seu uso em sala de aula está longe de ser uma realidade,
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particularmente no Ensino Médio. Ainda que elas não devam substituir experimentos reais,
pesquisas indicam que seu uso combinado à atividade experimental pode tornar mais eficiente o
processo de aprendizagem dos alunos”.

O “PhET”, sigla em inglês para “Tecnologia Educacional em Física”, surge com o intuito de
produzir simulações em física e tem se mantido com um dos maiores acervos de simulações para
fins didáticos da área; contemplando em seu banco de dados disciplinas como química, biologia,
matemática dentre outras. Projeto da Universidade do Colorado (EUA), além de produzir as
simulações, a equipe do “PhET” busca realizar uma avaliação da eficiência de seu uso em salas de
aula, podendo este tomar diferentes formas, tais como: aulas expositivas, atividades em grupo,
tarefas para casa, entre outras (ARANTES; MIRANDA; STUDART, 2010).
Nossa ideia central com o presente trabalho é fazer uma análise acerca de algumas
simulações computacionais disponibilizadas no “PhET”, sobretudo as ligadas a tópicos de
cinemática escalar e em torno disso sugerir algumas formas dessas serem utilizadas com maior
efetividade nas aulas de física. Mesmo limitando‐se a um tema específico, as discussões
qualitativas em torno das simulações computacionais em física, devem servir de estímulo para
que a mesma seja utilizada em diversos conteúdos e aliada sempre que possíveis a outras
práticas alternativas.
METODOLOGIA
O “PhET” tem ganhado a atenção de pesquisadores da área de ensino de ciências,
sobretudo por oferecer um portal de fácil acessibilidade, altamente instrutivo e ser construído
com base em pesquisas científicas que tentam prever como os estudantes podem ter melhor uso
das simulações disponibilizadas no portal (PhET, 2013). Prevendo essas características, nos
propomos a explorar a potencialidade deste para o aprendizado de tópicos envolvendo
cinemática escalar.
A abordagem do componente curricular de movimento, que em geral ocorre no 1º ano do
ensino médio na disciplina de física, vem acarretada de dificuldade por parte dos estudantes.
Além do tratamento matemático excessivo que é dado por alguns docentes, que entram em
contraponto com dificuldades trazidas por muitos estudantes no ensino fundamental, algumas
características podem ser facilmente apontadas como geradoras desse problema.
Em primeiro lugar, a cinemática é trabalhada na maioria dos currículos em um momento
em que os alunos não têm a noção de grandezas físicas vetoriais. Isso exige do aluno um grande
nível de abstração para entender o porquê da inserção de sinais negativos para caracterizar
elementos como posição, velocidade e aceleração, e como estes podem ser visualizados na
descrição real de um móvel. Por outro lado, soma‐se a isso, o esforço de entender como
movimentos tão particulares, podem ser vistos em situações práticas, e a necessidade destes
para o aprendizado de situações mais gerais.
No que se trata de lançamentos verticais sob ação da aceleração da gravidade, destaca‐se
ainda, a definição de um sistema de referência para escolha do sinal atribuído a aceleração da
gravidade e a compreensão do coeficiente de arrasto, como fator da resistência do ar, que em
geral é suprimido neste estágio do aprendizado.
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De modo a diminuir essas distorções e contribuir para o processo de abstração
necessário, a visualização desses fenômenos através de simulações computacionais em física,
como as disponibilizadas pelo “PhET”, são de grande valia tanto no aprendizado do fenômeno
físico, assim como as descrições gráficas que aparecem para um intervalo de tempo contínuo
onde o movimento acontece.
ANÁLISE DE SIMULAÇÕES DO “PhET”
Tomaremos como base para nossa análise duas simulações computacionais
disponibilizadas no “PhET”, chamadas aqui de: “O homem em movimento”, disponível em:
http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/moving‐man e “Movimento de projéteis”, que pode
ser acessada no endereço: http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/projectile‐motion. Ambas
as simulações abordam conceitos de cinemática escalar, enquanto a que traz movimento de
projétil, embora tenha um maior potencial, pode ser trabalhada com foco em lançamentos
verticais e queda livre, que constitui em nossa principal abordagem.

Figura 01 – Visão do Simulador “O homem em movimento”.

Figura 02 – Visão do Simulador “Movimento de projéteis”.
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Naturalmente, sugerir que o aluno explore as simulações computacionais seja em casa ou
no ambiente escolar, e compartilhe com a turma suas observações, é o primeiro passo para
iniciar a discussão e verificar as potencialidades que estes recursos tecnológicos podem trazer
para o espaço de educação formal. Nas próximas linhas pontuaremos alguns tópicos que não
podem faltar nesse debate que quando não trazidos pelo estudante devem ser fomentados pelo
docente.
A. Simulador “O Homem em Movimento”
O simulador “o homem em movimento” se configura numa importante ferramenta para
visualização de conceitos de movimento uniforme e uniformemente variado através da
representação de um móvel, aqui exemplificado por um homem (avatar). A tela inicial do
simulador, apresentada na figura 03, possibilita o usuário escolher o nível de abrangência,
podendo apenas visualizar o movimento ou de maneira integrada ter uma descrição matemática
do mesmo através da linguagem gráfica. A guia “introdução” apresenta os elementos posição,
velocidade e aceleração; através da inserção destes dados já é possível iniciar a execução do
simulador e visualizar o movimento regido pelos parâmetros iniciais inseridos.
Fazendo uso apenas da primeira aba, o simulador já proporciona uma gama de opções
que justificam sua incorporação nas aulas de física, das quais destacamos o aspecto conceitual
dos sinais atribuídos às grandezas físicas de movimento e a verificação de como estes sinais se
transpõe para o movimento efetivo do avatar.
Ao inserir valores para posição, velocidade e aceleração, inclusive alterando seu sinal, o
usuário perceberá as variadas formas como evolui o movimento no decorrer do tempo. É
possível inferir, por exemplo, que nem sempre um sinal negativo para aceleração indicará um
movimento retardado (aquele em que diminui sua velocidade em módulo no decorrer do
tempo). Esse é um conceito intuitivo trazido por um número significativo de alunos e que
começam a ser confrontados a partir das regras de sinais que os docentes apresentam. É nesse
momento que surgem dúvidas como o fato de posição e velocidade poderem assumir valores
negativos, se não há questões cotidianas que deixem essa situação tão evidente.
É possível ainda acessando o “menu” localizado na parte superior do simulador inverter o
eixo da posição. Isso traz uma rica discussão das ideias de referencial, e se tratando de
cinemática, é uma oportunidade de compreender que as características de movimentos
progressivos e retrógrados têm dependência exclusiva com o sistema tomado como referência,
ou seja, podem mudar na medida em que mudamos a orientação do eixo da posição.
O simulador permite ainda que todas essas percepções se estendam numa visualização
bidimensional das funções posição, velocidade, e aceleração através do plano cartesiano. Na
figura 04 apresentamos a evolução no movimento do avatar decorridos 2,2 segundos após seu
início. Para esse exemplo, usamos como posição inicial ‐8 m, velocidade 0 e aceleração de 5 m/s2.
De modo que os valores foram tomados de forma aleatória apenas com o intuito de visualizar o
aplicativo nessa modalidade. Nesse ponto, explorar a descrição gráfica, tópicos de funções, e
estabelecer uma interdisciplinaridade com a disciplina de matemática é o maior ganho que o
aplicativo pode proporcionar.
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Figura 03 – Tela inicial do simulador “Homem em movimento”.

Figura 04 – Visualização de gráficos no simulador “homem em movimento”.
O simulador trabalha ao mesmo tempo com os dois movimentos; apostamos na ideia de
que o usuário seja capaz de deduzir que o fator determinante para se escolher o movimento
uniforme ou uniformemente variado seja o valor inserido por ele na aceleração, onde o valor
zero caracteriza um movimento uniforme, e qualquer outro, um movimento uniformemente
variado. Nesse nível, ele já terá noção de que o movimento uniforme se configura num caso
particular, e que as funções do movimento uniformemente variado tornam‐se as outras apenas
pela adição do condicionante velocidade constante.
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B. Simulador “Movimento de projéteis”
Através da utilização do simulador “movimento de projéteis”, é possível inserir uma
discussão sobre temas como: movimento uniforme e uniformemente variado; resistência do ar;
queda livre; massa; ângulo (inclinação); alcance; lançamento vertical e horizontal; movimento
oblíquo; entre outros. Com esse simulador, pode‐se ter uma releitura desses assuntos e trazê‐los
para os alunos com uma matemática mais leve pautada, sobretudo nas discussões teóricas que
essas questões requerem.
Dá para propor essa simulação aos alunos que estão começando a estudar cinemática.
Numa análise descompromissada é comum a tentativa de acertar o alvo, variando‐se a inclinação
e velocidade inicial de lançamento do projétil (figura 05). Nesse momento os usuários vão
percebendo importantes características, e como fatores, a exemplo da resistência do ar
influenciam para atingir seu objetivo. A inclinação correspondente ao alcance máximo (figura 06),
e a influência que isto tem para a altura máxima alcançada atingida, também podem ser
levantados pelo estudante.

Figura 05 – Execução do simulador na tentativa de atingir o alvo.
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Figura 06 – Simulador evidenciando a inclinação com o alcance atingido pelo projétil.
Caso o objetivo seja a descrição do lançamento vertical é possível fixar o ângulo de
lançamento em 90°. Acreditamos que a análise em torno da resistência do ar seja a principal
contribuição do aplicativo nesse quesito, uma vez que nesse estágio do ensino médio, a queda
livre e lançamento vertical são tratados majoritariamente no vácuo, em situações idealizadas.
Isso contribuirá para a compreensão por parte dos estudantes que alguns modelos requerem
simplificação, mas que mesmo assim, situações físicas reais podem se aproximar daquilo que é
idealizado. Explorar o parâmetro massa, diâmetro, objeto, coeficiente de arrasto (como pode ser
visto na figura 05, ao lado direito) são extremamente necessários para fundamentar tais
observações.
DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho sem dúvidas se configura numa ferramenta de inserção de
metodologias alternativas para o ensino de ciências, sobretudo as que dizem respeito a
simulações computacionais em física. Trazemos um conjunto de dois simuladores que podem ser
utilizados em turmas de alunos do ensino médio, para explorar conceitos de cinemática escalar
que são de difícil assimilação por parte dos estudantes.
É perceptível que os experimentos virtuais abordados trazem grande contribuição para o
aprendizado, uma vez que a sua interface e objetos usados representam situações mais próximas
do cotidiano do discente, assim é rompida uma das maiores dificuldades da exposição teórica no
espaço formal da sala de aula.
Certamente não queremos promover a ideia de que a simulação computacional sozinha
seja capaz de suprir a construção de um ensino interativo, onde o aluno seja protagonista do seu
próprio aprendizado; tão pouco, propor ela como uma substituição à atividade experimental.
Nossa hipótese se baseia no fato de que o ensino de ciências mecanizado, pouco atento a nossa
realidade, como ocorre em grande parte das escolas brasileiras, tem provocado um notável
desinteresse para o currículo de ciências. Nessa perspectiva, diversificar as ferramentas
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metodológicas, aliado a uma boa abordagem por parte do docente pode reverter esse quadro,
motivando os mesmos a buscarem conhecimento tanto na comunidade escolar, como em
espaços que transcendam os muros das instituições de ensino.
Acreditamos que as simulações aqui apresentadas sejam fomentadoras da utilização
desse recurso em aulas de ciências, seja na temática de movimento ou em outras não
exploradas. Mas não somente isso, abrimos o leque para alertar o docente sobre a importância
de verificar a qualidade do material a ser disponibilizado para seu aluno, verificar se os mesmos
estão condizentes com o conteúdo disponibilizado na literatura, e fazer uma análise crítica das
vantagens e desvantagens que o uso de simulações pode trazer na abordagem de determinado
assunto.
Ademais, a inserção de novas práticas pedagógicas tem se configurado num importante
passo para o avanço da educação brasileira. Conciliar ferramentas modernas, aliado a um ato de
educar que valorize a autonomia do aluno, sem dúvidas trará benefícios, que em médio prazo irá
se refletir em cidadãos melhores formados e mais atentos as questões de sua comunidade.
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