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“Nunca ande por trilhas, pois assim só irá até onde 
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RESUMO 

 
Os conhecimentos de Física no Ensino Médio devem ser voltados para formação de um 
indivíduo contemporâneo, com capacidade compreender e intervir na realidade que está 
inserido. Entretanto, o ensino de Física concentra-se na simples memorização de fórmulas 
e/ou repetição automatizada de procedimentos, em situações artificiais e/ou extremamente 
abstratas. Tendo em vista a relevância da experimentação para o desenvolvimento das 
competências em Física, foi construído um aparato experimental que permite simular 
qualitativamente o efeito estufa e aquecimento global através da variação da concentração de 
CO2 (dióxido de carbono). Os testes com o experimento se mostraram favoráveis à sua 
utilização em sala de aula. Tanto o teste em que utilizamos apenas uma cúpula, mostrando o 
efeito estufa, como o teste em que aumentamos a concentração do dióxido de carbono. A 
construção do aparato experimental foi cuidadosamente documentada e estrategicamente 
acondicionada em uma mídia (DVD) e também disponibilizado no blog do autor 
(paulorenda.blogspot.com) para que outros professores possam construí-lo e usá-lo em suas 
aulas. A utilização pedagógica do experimento foi bem recebida pelos estudantes, que pode 
ser observado pelos resultados obtidos com a aplicação do pré-teste e do teste. 
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ABSTRACT 
 

Knowledge of physics in high school should be directed to the formation of a contemporary 
individual with ability to understand and intervene in the reality that is inserted. However, the 
teaching of Physics focuses on simple memorization of formulas and / or automated repeat 
procedures, artificial and / or extremely abstract situations. Given the relevance of 
experimentation for the development of skills in physics, it was built an experimental 
apparatus that allows qualitatively simulate the greenhouse effect and global warming by 
varying the concentration of CO2 (carbon dioxide). Tests with the experiment proved 
favorable to their use in the classroom. Both the test we only use a dome, showing the 
greenhouse effect, as the test we increase the concentration of carbon dioxide. The 
construction of the experimental apparatus was carefully documented and strategically 
packaged in a media (DVD) and also made available on the author's blog 
(paulorenda.blogspot.com) so that other teachers can build it and use it in their classes. The 
pedagogical application of this experiment was well received by the students, which can be 
seen from the results obtained with the implementation of the pre-test and test. 
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SIGLAS 

 
Arduino IDE: Interface de desenvolvimento do Arduino; 

BMP085: Sensor de Temperatura, pressão e altitude; 

CA: Corrente alternada; 

CBEF: Caderno Brasileiro de Ensino de Física; 

DIL: Dual in Line; 

CO2: Dióxido de Carbono; 

CTS: Ciência, Tecnologia e Sociedade; 

DCN: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 

DVD: Disco Digital Versátil; 

DHT11: Sensor de Temperatura e Umidade; 

EA: Educação Ambiental; 

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory; 

ETE: Escola Técnica de Eletrônica; 

HDMI: High-Definition Multimídia Interface 

IDE: Interface de Desenvolvimento do Arduino; 

IFRO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; 

IPCC: Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas; 

IV: Infravermelho. 

GND: Groud (terra);  

LDB: Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; 

MNPEF: Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física; 

PCN: Parâmetros Curriculares Nacionais; 

PNEA: Politica Nacional de Educação Ambiental; 

RAM: Random Access Memory; 

RBEF: Revista Brasileira de Ensino de Física; 

RLC: Circuitos resistor, indutor e capacitância; 

RH: Relative Humidity; 

SCL: Serial clock; 

SDA: Serial data; 

SKETCH: Ambiente onde descreve o código de programação no IDE. 



 

 
 

 

SRAM: Static Random Access Memory; 

TIC: Tecnologia da Informação e Comunicação; 

UFES: Universidade Federal do Espírito Santo; 

UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

UFRGS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

WEB 2.0: Nova versão da internet (atual); 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os conhecimentos de Física no Ensino Médio devem ser voltados para formação de 

um indivíduo contemporâneo, com capacidade compreender e intervir na realidade que está 

inserido. Entretanto, o ensino de Física concentra-se na simples memorização de fórmulas 

e/ou repetição automatizada de procedimentos, em situações artificiais e/ou extremamente 

abstratas. Nesta ótica, a Física do modo como é ensinada é interessante apenas para os alunos 

que realmente gostam da disciplina, os demais alunos somente tomam conhecimento de sua 

existência como simples expectadores. 

Neste contexto, alinhada com a orientação dos PCN+ (BRASIL, 2002), a partir de um 

problema atual, aquecimento global, propomos o estudo do conceito de calor, efeito estufa, o 

papel do calor na origem e manutenção da vida e no aquecimento global, os diferentes 

processos envolvendo calor e suas dinâmicas nos fenômenos climáticos para avaliar a 

intervenção humana sobre o clima. 

Tendo em vista a relevância da experimentação para o desenvolvimento das 

competências em Física, foi construído um aparato experimental que permite simular 

qualitativamente o efeito estufa e aquecimento global através da variação da concentração de 

CO2 (dióxido de carbono). 

Seguindo a proposta do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

(MNPEF), que visa a construção de um produto educacional de fácil manuseio, toda a 

construção do aparato experimental foi cuidadosamente documentada e estrategicamente 

acondicionada em uma mídia (DVD) e também disponibilizado no blog do autor 

(paulorenda.blogspot.com) para que outros professores possam construí-lo e usá-lo em suas 

aulas. 

Assim, no objetivo de aplicar qualitativamente o efeito estufa e o aquecimento global 

nas aulas de física do ensino médio, foi desenvolvido e construído um aparato experimental 

que simule tais efeitos visando tal aplicação pedagógica. Este experimento didático incluindo 

o procedimento pedagógico envolvido constitui o produto educacional proposto neste trabalho 

de dissertação. A forma de avaliação deste produto fornece uma sugestão de como aplica-lo 

num contexto pedagógico em sala de aula. 
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Para a realização desse trabalho de construção deste experimento didático, algumas 

etapas foram cumpridas. A primeira delas consistiu em fazer uma pesquisa bibliográfica em 

artigos de revistas, livros textos, livros didáticos, dissertações, teses, projetos e páginas na  

web que abordam efeito estufa e aquecimento global no intuito de verificar os aspectos mais 

relevantes sobre este tema para explorá-los de forma didática. Após este estudo inicial, 

iniciou-se um esboço do aparato experimental, utilizando a plataforma de prototipagem 

eletrônica de hardware livre Arduino. Para tanto, foi necessário o autor iniciar o estudo sobre 

a supracitada plataforma. Após adquirir os materiais e componentes eletrônicos necessários à 

construção deste experimento didático, principiou a construção do protótipo e os primeiros 

testes. Depois de observar que o protótipo era adequado para simular qualitativamente o efeito 

estufa e o aquecimento global, foram executados uma série de testes onde foi possível 

verificar a sua viabilidade de aplicação didática. Depois de concluídos todos os testes, o 

produto educacional foi apresentado e testado em sala de aula de forma sistemática na 

Disciplina de Estágio Supervisionado do curso do mestrado. 

A concepção metodológica adotada durante a aplicação do produto educacional em 

sala de aula é baseada em uma série de princípios facilitadores de uma aprendizagem 

significativa crítica, que na visão de Moreira (2011), na sociedade contemporânea não basta 

adquirir novos conhecimentos de maneira significativa, é preciso adquiri-los criticamente. 

Parafraseando Moreira (2011), ao mesmo tempo em que é preciso viver nessa sociedade 

contemporânea, é necessário ser crítico dela, pois é através dessa aprendizagem que ele 

poderá lidar construtivamente com a mudança sem deixar-se dominar por ela.  

Apesar dos temas efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas estarem em 

evidência na mídia e presentes em livros didáticos, o pré-teste aplicado às duas turmas 

estudadas mostrou que os alunos só têm um conhecimento superficial e limitado sobres estes 

assuntos, não conseguindo compreender a natureza científica dos fenômenos envolvidos. Os 

bons resultados evidenciados pelo teste aplicado após utilização do produto educacional em 

sala de aula revelam a adequação didática do experimento para estudar os aludidos temas e os 

fenômenos físicos relacionados. 

Para dar embasamento na proposta deste trabalho, o capítulo 2 dedicar-se-á a uma 

revisão de literatura, destacando os trabalhos stricto sensu e artigos publicados em periódicos 

especializados em Ensino de Física. 
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O capítulo 3 dedicar-se-á à fundamentação teórica, enfocando a importância das 

atividades experimentais e aprendizagem significativa crítica. 

Como as atividades desenvolvidas durante a aplicação do produto educacional em sala 

de aula envolvem os conceitos de Termodinâmica, o capítulo 4 dedicar-se-á a fundamentação 

de conceitos físicos que estão envolvidos. Também será apresentado com riqueza de detalhes 

os conceitos de aquecimento global e efeito estufa.  

Os capítulos 5 e 6 são dedicados ao produto educacional. O capítulo 5 trará uma 

completa descrição do desenvolvimento do produto educacional. Já o capítulo 6 apresentará 

uma série de testes realizados para verificar a funcionalidade do experimento e sua adequação 

para aplicação com fins pedagógicos. 

No capítulo 7 será apresentado um minucioso relato de como foi feita a aplicação da 

proposta, detalhando a metodologia empregada e os resultados obtidos. 

Por fim, no capítulo 8, tratar-se-ão as considerações finais, sobre as expectativas 

alcançadas, dificuldades encontradas e possíveis aperfeiçoamentos no aparato experimental 

com a utilização de sensores mais precisos.  
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2 ESTUDOS RELACIONADOS 

2.1 INTRODUÇÃO 

 A preocupação com os impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente surgiu 

apenas a partir do final do século passado (BORGES; TACHIBANA, 2005). A partir daí, um 

grande número de trabalhos abordando este tema foram publicados. Por outro lado, mesmo 

existindo previsão legal no art. 225 da Constituição Federal de 1998, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei nº 9394/1996) e Lei nº 9795 (dispõe Política Nacional de Educação 

Ambiental), ainda não existem muitos trabalhos desenvolvidos envolvendo educação 

ambiental, em especial na área da Física.  

 Já a utilização da plataforma hardware livre Arduino em atividades experimentais de 

baixo custo é consolidada. 

 Com o propósito de melhor fundamentar a proposta de construção experimental 

contemplada neste trabalho foi realizada uma revisão de literatura nas principais revistas 

brasileiras de ensino e pesquisa em ensino de física on-line, pesquisa de dissertações e teses 

na área de ensino de física e ciências em sites das universidades e pesquisas livres usando o 

motor de busca do Google. Limitamo-nos aos trabalhos publicados nos últimos 10 anos (a 

partir de 2005). 

2.2 TRABALHOS RELACIONADOS  

 Inicialmente apresentaremos os trabalhos realizados na área stricto sensu (dissertações 

e teses) disponíveis no site do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), site do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

no site do Instituto de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). A seguir, os 

artigos publicados em revistas especializadas em Ensino de Física do Brasil. Foram 

pesquisadas 5 periódicos especializados em Ensino de Física e de Ciências, a saber:  

i. Revista Brasileira em Educação em Ciências, disponível em: 

http://revistas.if.usp.br/rbpec. 
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ii.  Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF), disponível em: 

http://www.sbfisica.org.br/rbef/ojs/index.php/rbef; 

iii.  Física na Escola, disponível em: http://www.sbfisica.org.br/fne/; 

iv. Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF), antigo Caderno Catarinense 

de Ensino de Física, disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica; 

v. Ciência e Educação, disponível em: http://www.fc.unesp.br/#!/ciedu. 

 Também foram realizadas pesquisas com auxílio do motor de busca do Google com as 

seguintes palavras-chave: “simulação do efeito estufa”, “simulação do aquecimento global”, 

“educação ambiental no Brasil”, “Arduino no Ensino de Física”, “utilização da plataforma 

Arduino em experimentos de Física” e “utilização da plataforma Arduino em experimentos de 

baixo custo”. 

Nesta sucinta revisão de literatura realizada em periódicos on-line e sites 

especializados relacionados ao Ensino de Física, não se encontrou trabalho, pelo menos em 

língua portuguesa, que traz uma proposta experimental didática para a simulação qualitativa 

do efeito estufa e aquecimento global. 

Em contrapartida, como será apresentado posteriormente, há artigos publicados na 

Revista Brasileira de Ensino de Física e no Caderno Brasileiro de Ensino de Física com 

trabalhos experimentais utilizando a plataforma Arduino. 

2.2.1 Trabalhos stricto sensu 

 Rubino (2010) em seu trabalho de dissertação do mestrado profissional em Ensino de 

Física da UFRJ intitulado “A Física envolvida no fenômeno do efeito estufa – uma 

abordagem CTS para o Ensino Médio” utiliza o aquecimento global como tema organizador e 

propõe uma abordagem didática na qual os conceitos físicos de emissão, reflexão, absorção de 

energia radiante e ressonância são apresentados como consequência da necessidade do 

entendimento do fenômeno a ser estudado.  

 Dröse Neto (2013) defendeu um trabalho de dissertação de mestrado acadêmico em 

Ensino de Física da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) intitulado 

“Aprendizagem de conceitos relacionados com circuitos elétricos em regime de corrente 

alternada com uso da placa Arduino” no qual relata as dificuldades de aprendizagem em 
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relação aos conceitos de impedância e reatância em circuitos RLC (resistor, indutor e 

capacitor) de CA (corrente alternada) e propõe a construção de um sistema de aquisição 

automática de dados para circuitos RLC de CA utilizando plataforma livre Arduino. Após a 

aplicação do aparato experimental em sala de aula, com auxílio de testes qualitativos, pode-se 

observar os estudantes mais capazes de argumentar sobre a diferença de fase entre a tensão 

nos elementos constituintes do circuito RLC de CA. 

 Costa (2013) em seu trabalho de dissertação do mestrado profissional em Ensino de 

Física da UFRJ intitulado “O ensino através da pesquisa: uma proposta prática em base 

multidisciplinar” traz uma proposta multidisciplinar que se adequa as disposições da Lei 

9394/1996 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) para o Ensino Médio e também à Lei 9795/99 de Educação Ambiental 

(EA), que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Nesta proposta espera-

se que os alunos desenvolvam as etapas de uma pesquisa científica, utilizem-se de 

ferramentas computacionais para coleta e análise de dados e que, a partir deles, produzam 

seus próprios textos. 

 Carvalho (2014) em seu trabalho de dissertação do mestrado profissional em Ensino 

de Física da UFRJ intitulado “Variações diurnas na pressão atmosférica: um estudo 

investigativo baseado na utilização da placa Arduino” traz uma atividade experimental 

investigativa sobre as marés atmosféricas. O fenômeno é analisado a partir de medições 

automatizadas da pressão atmosférica, feitas com o uso de um sensor digital de pressão 

controlado por uma placa Arduino. Uma investigação comparativa é realizada entre as marés 

atmosféricas, produzidas pela ação térmica do Sol sobre a atmosfera terrestre, e as marés 

oceânicas, causadas pela ação gravitacional da Lua e do Sol. A atividade foi aplicada a 

estudantes do Ensino Médio da ETE Henrique Lage, durante as aulas de Física, a partir de um 

roteiro didático que compõe o produto educacional desta dissertação. 

 Santos (2014) em seu trabalho de dissertação do mestrado profissional em Ensino de 

Física da UFRGS intitulado “Arduino: uma ferramenta para aquisição de dados, controle e 

automação de experimentos de óptica em laboratório didático no Ensino Médio” ele apresenta 

algumas possibilidades para o uso do micro controlador Arduino, uma plataforma de 

hardware e software livres, em conjunto com as tecnologias da informação e comunicação 

(TIC’s), especialmente com as ferramentas da WEB 2.0, na elaboração de atividades para o 

laboratório didático de Física do Ensino Médio, bem como sua utilização em sala de aula. 
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Como exemplo aplicação, foi desenvolvida uma sequência de atividades com a intenção de 

que venha a ser potencialmente significativa para o estudo introdutório de Óptica. 

 Rodrigues (2014) em seu trabalho de dissertação do mestrado profissional em Ensino 

de Física da UFRGS intitulado “Arduino como uma ferramenta mediadora no Ensino de 

Física” utiliza micro controladores Arduino como ferramenta mediadora no Ensino de Física. 

Para desenvolver este procedimento foi considerado o desejo de trabalhar de forma 

motivadora, visando uma aprendizagem significativa motivada por descobertas, enfatizando o 

que o aluno conhece e não suas carências.  

 Fetzner filho (2015) em seu trabalho de dissertação do mestrado profissional em 

Ensino de Física na UFRGS intitulado “Experimentos de baixo custo para o ensino de Física 

em Nível Médio usando a placa Arduino-UNO”. O autor desenvolve um material didático, 

amparado na Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel, composto por: I) 

equipamento constituído por sensores ópticos infravermelhos e ultrassônicos; II) três modelos 

de Shields para a placa Arduino-UNO; III) softwares desenvolvidos em Python para 

visualização em tempo real dos gráficos de posição, velocidade e aceleração em função do 

tempo; IV) vídeos tutoriais mostrando a montagem de todo o equipamento utilizado para 

aquisição de dados; V) guias pedagógicos para orientar o professor na aplicação das aulas. A  

Aplicação deste produto didático foi implementada em três 

turmas do primeiro ano do Ensino Médio na Escola Técnica Frederico Guilherme 

Schmidt na cidade de São Leopoldo (RS), durante o terceiro trimestre de 2014, 

totalizando dezenove períodos. Durante a aplicação do projeto foram realizadas 

duas provas como instrumento de avaliação da aprendizagem, além dos 

questionários que fazem parte do guia de atividades dos alunos, entregues no final 

de cada tarefa. Os resultados indicaram que o uso de experimentos com aquisição 

automática de dados nas aulas de Física, em conjunto com uma metodologia 

adequada de ensino, contribuíram para o aprendizado e motivação dos alunos.  

2.2.2 Trabalhos publicados em periódicos especializados em Ensino de Física 

 A seguir, são apresentados os títulos, as sinopses e as referências dos trabalhos 

encontrados nos periódicos. Os textos relacionados não fazem referência à utilização da 
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plataforma Arduino para simular o efeito estufa e aquecimento global, não obstante, 

indiretamente trouxeram relevantes contribuições ao nosso trabalho mostrando a importância 

e contribuição da plataforma Arduino como mecanismo didático e cientifico para instigar o 

aluno no conhecimento de física e áreas afins. 

 

 1º A placa Arduino: uma opção de baixo custo para experiências de física assistidas 

pelo PC.  

Autores: Anderson R. de Souza, Alexsander C. Paixão, Diego D. Uzêda, Marco A. Dias, 

Sergio Duarte e Helio S. de Amorim. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 33, n. 4, 2011. 

 Neste trabalho é apresentada a placa Arduino como uma opção de muito baixo custo 

para a aquisição de dados com um PC. Duas aplicações simples que mostram as 

potencialidades desta placa são brevemente discutidos (SOUZA et al., 2011).  

 

 2º Física com Arduino para iniciantes.  

Autores: Marisa Almeida Cavalcante, Cristiane Rodrigues Caetano Tavolaro e Elio Molisani. 

Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 32, n. 4, 2011. 

 Neste trabalho diferentes modos de operar o Arduino para funcionar como uma 

interface alternativa na aquisição automação de dados em atividades experimentais de física 

via porta USB do computador. Selecionamos como exemplo de aplicação o estudo de carga e 

descarga de um capacitor. As etapas de interação com o Arduino passam pelo processo de 

construção do circuito (CAVALCANTE et al., 2011). 

 

 3º Controle Remoto: observando códigos com o Arduino.  

Autores: Marisa Almeida Cavalcante, Thais Tokashiki Tavares Rodrigues, Darlene Andrea 

Bueno.  Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 31, n. 3, 2014. 

 O objetivo do trabalho é fazer a difusão da utilização do micro controlador Arduino, 

no ensino e aprendizagem de Física Moderna. Para isso elaboramos uma sequência didática 

com o objetivo de explorar o funcionamento de controles remoto (CAVALCANTE et al., 

2014). 

 

 4º Acelerômetro eletrônico e a placa Arduino para ensino de física em tempo real. 
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Autores: Fábio Saraiva da Rocha, Guilherme Frederico Maranghello, Márcia Maria Lucchese. 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 31, n. 1, 2014. 

 Este trabalho apresenta o projeto de um acelerômetro eletrônico triaxial voltado ao 

ensino de física experimental. Este dispositivo, quando acoplado adequadamente a um corpo, 

permite a leitura da aceleração imprimida ao conjunto. O acelerômetro funciona conectado 

eletronicamente à placa Arduino sendo capaz de fornecer dados numéricos de aceleração que 

atualizam no decorrer de uma experiência (ROCHA et al., 2014). 

 

 

 5º Observando as marés atmosféricas: Uma aplicação da placa Arduino com 

sensores de pressão barométrica e temperatura.  

Autores: Luiz Raimundo Moreira de Carvalho e Hélio Salim de Amorim. Revista Brasileira 

de Ensino de Física, v. 36, n. 3, 2014. 

 Neste trabalho é apresentada uma montagem experimental simples para o estudo da 

maré atmosférica, baseada no uso da placa Arduino Uno (CARVALHO; AMORIM, 2014).  

 

6º Maquete didática de um sistema trifásico de corrente alternada com Arduino: 

ensinando sobre a rede elétrica.  

Autores: Ronaldo Celso Viscovini, Dayson de Mello Silva, Eduardo Alexandrino Ávila, Italo 

Leonardo de Alencar Marton, Marcio Anicete dos Santos, Marcos Paulo Baliscei, Marina 

Aparecida Ferreira de Oliveira, Renato Rodrigues dos Santos, Ana Claudia Sabino, Eliane da 

Silva Gomes, Marinez Meneghello Passos, Sergio de Mello Arruda. Caderno Brasileiro de 

Ensino de Física, v. 32, n. 3, 2015. 

 Neste artigo é apresentada uma proposta experimental, na forma de uma maquete, que 

simula uma rede elétrica trifásica, com frequência variável, entre 2Hz e 20Hz, permitindo 

visualizar as inversões na tensão elétrica através de LEDs coloridos. Na maquete estão 

representados diversos componentes presentes na rede elétrica, tais como gerador, 

transformador e linhas de distribuição. Usando materiais comuns e com custos acessíveis, 

essa maquete pode ser multiplicada por professores e alunos interessados no assunto 

(VISCOVINI et al., 2015). 
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 7º Instrumentação para análise de vibrações mecânicas nos domínios do tempo e da 

frequência utilizando a plataforma Arduino.  

Autores: Marcus Varanis, Anderson Langone Silva, Pedro Brunetto, Pedro Henrique Ayres e 

Rafael Ferreira Gregolin. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 38, n. 1, 2016. 

Neste estudo, utiliza-se a plataforma Arduino em conjunto com sensores, como 

acelerômetro, giroscópio e ultrassom, para medição de vibrações em sistemas mecânicos. O 

principal objetivo deste trabalho é a montagem de um sistema para aquisição de sinais de fácil 

manuseio, baixo custo e boa precisão para fins didáticos (VARANIS et al., 2016), mostrando 

a importância do uso de sensores na plataforma Arduino como mecanismo de tornar o ensino 

de conceitos físicos mais interessante. 

 

 

8º Experimento de condução térmica com e sem uso de sensores e Arduino.  

Autores: Cleci Teresinha Werner da Rosa, Álvaro Becker da Rosa, Marco Antonio Trentin e 

Alisson Cristian Giacomelli. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 33, n. 1, 2016. 

 Todos os artigos acima apresentados mostram a viabilidade do uso da plataforma livre 

Arduino em experimentos de Física. O baixo custo deste hardware e dos sensores, sua fácil 

programação e abundância de bibliotecas faz do Arduino uma ferramenta valiosa no Ensino 

de Física. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo apresentaremos a fundamentação teórica implícita, enfocando a 

importância da experimentação no Ensino de Física e também os pressupostos teóricos 

essenciais da teoria da aprendizagem significativa crítica de Moreira. 

3.1 O ENSINO DE FÍSICA ATRAVÉS DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 Segundo Moreira (2011) há algumas estratégias facilitadoras da aprendizagem 

significativa crítica, dentre elas o princípio da diversidade de estratégias de ensino. A ideia 

que está por trás deste princípio é a não centralidade das atividades no livro texto, assim a 

diversidade de materiais instrucionais e uso de distintas estratégias instrucionais que 

impliquem na participação ativa do educando que, de fato, promovam o ensino centralizado 

no aluno é fundamental para facilitar a aprendizagem significativa crítica. 

Neste sentido, a experimentação ocupa um papel preponderante como facilitador da 

aprendizagem significativa crítica. Entretanto, as aulas de Física são, muitas vezes, 

ministradas de forma estritamente teórica, enfatizando somente conceitos e memorização de 

leis. Diante disto, justifica-se a experimentação no ensino dessa disciplina como ferramenta 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, pois de acordo com Araújo e Abib (2003), as 

atividades experimentais são consideradas, por professores e alunos, como uma das 

estratégias eficaz para se aprender e ensinar Física de modo significativo e consistente. 

Alguns autores têm demonstrado a importância de se utilizar experimentos simples 

com fins didáticos no Ensino de Física partindo da abordagem de Ausubel como pode-se 

observar no trabalho de Moraes e Junior (2014). Nesta abordagem, o uso de experimentos 

facilita a aprendizagem significativa, pois, entre outras coisas, estimula os alunos a estudar ao 

despertar a curiosidade dos mesmos. 

Séré et al. (2003) também destacam o poder enriquecedor das atividades 

experimentais nas aulas de física: 

Através dos trabalhos práticos e das atividades experimentais, o aluno deve se dar 
conta de que para desvendar um fenômeno é necessária uma teoria. Além disso, para 
obter uma medida e também para fabricar os instrumentos de medida é preciso 
muita teoria. Pode-se dizer que a experimentação pode ser descrita considerando-se 
três polos: o referencial empírico; os conceitos, leis e teorias; e as diferentes 
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linguagens e simbolismos utilizados em física. As atividades experimentais têm o 
papel de permitir o estabelecimento de relações entre esses três polos. 

Partindo do princípio que a aprendizagem significativa crítica se constrói a partir da 

participação ativa na construção do conhecimento, as atividades experimentais vêm para 

auxiliar e propiciar aos professores a chance de veem seus alunos engajados com a disciplina. 

Villatore e Tychanowicz (2008) defende essa ideia de que o experimento constitui um 

estimulo à argumentação dos alunos, que se dá quando eles discordam, apoiam e 

compartilham opiniões, informações e verificações. 

3.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA 

3.2.1 Introdução 

A base teórica deste estudo é a teoria da aprendizagem significativa crítica de Marco 

Antônio Moreira (2010). Na teoria deste autor é importante que a aprendizagem significativa 

seja crítica, subversiva e antropológica (MOREIRA, 2011). Nesta perspectiva, para 

estudarmos a conjectura proposta por Moreira, primeiramente teremos que apresentar o 

conceito de aprendizagem significativa cognitiva clássica proposta por David Ausubel. 

A aprendizagem significativa crítica foi escolhida em virtude de sua 

contemporaneidade e também de sua proximidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) do Ensino Médio. Conforme Sposito (2005), a juventude vivencia uma relação 

paradoxal com a escola. Ao mesmo tempo em que reconhecem seu papel fundamental em sua 

formação e empregabilidade, não conseguem atribuir-lhe um sentido imediato. Como a 

interação social e o questionamento são elementos centrais da aprendizagem significativa 

crítica, daí a sua importância para atribuir sentido ao que é estudado na escola. 

3.2.2 A teoria da aprendizagem significativa clássica de David Ausubel 

A teoria desse autor prioriza a aprendizagem cognitiva, que é a integração do conteúdo 

aprendido numa edificação mental ordenada, a estrutura Cognitiva. Esta teoria consiste em 
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um processo no qual uma nova informação interage com algum aspecto relevante da estrutura 

do conhecimento do indivíduo, denominado por ele de subsunçor (MOREIRA, 2011). 

 Através do uso de estratégias de organização do material de aprendizagem Ausubel, 

no seu trabalho, identifica os fatores que influenciam a aprendizagem, na modificação da 

estrutura cognitiva do educando induzindo uma transferência positiva da informação recebida, 

resultando num novo conteúdo altamente significativo que o levou a formular, segundo 

Moreira (1999), a teoria da aprendizagem significativa, entendida como processo por meio do 

qual uma nova informação se relaciona de maneira substantiva não literal e não arbitrária, a 

um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. 

 Pelizzari (2002) aponta que a teoria da aprendizagem de Ausubel propõe que os 

conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados para que possam construir estruturas 

mentais utilizando, como meio, mapas conceituais que permitem descobrir e redescobrir 

outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz. 

 A aprendizagem torna-se significativa à medida que o novo conteúdo apresentado ao 

aluno adquire significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. E de 

acordo com Moreira (1999) esse conhecimento prévio é chamado de subsunçor, que serve de 

base para a recepção da nova informação. Ele surge nos indivíduos desde criança, quando 

começam a constatar os objetos à sua volta e passam a identificá-los e rotulá-los. 

 O conteúdo previamente adquirido pelo indivíduo representa um forte influenciador do 

processo de aprendizagem. Porém, e quando o aluno não tem um conhecimento prévio? De 

acordo com Carli (2014) neste caso pode-se lançar mão do que Ausubel chama de 

organizadores prévios, onde os vídeos produzidos por eles servirão de ponte entre a estrutura 

cognitiva do indivíduo e o conhecimento a ser aprendido por ele. 

 Outro ponto fundamental para a ocorrência de aprendizagem significativa é que o 

aluno precisa ter uma disposição para aprender, pois se indivíduo quiser memorizar o 

conteúdo de maneira arbitrária e literal, então a aprendizagem será mecânica. E de acordo 

com Alves (2006), Ausubel classifica a aprendizagem mecânica, sendo a aquela que encontra 

muito pouca ou nenhuma informação prévia na estrutura cognitiva com a qual possa se 

relacionar, sendo então armazenada de maneira arbitrária. 

 Segundo Ausubel (1980) a aprendizagem mecânica e necessária e inevitável no caso 

de conceitos inteiramente novos para o aprendiz, mas posteriormente ela passará a se 

transformar em significativa. E isso pode ser constado segundo Moreira (1999) que afirma 
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que a aprendizagem mecânica é sempre necessária para o sujeito adquirir informações em 

uma área de conhecimento completamente nova para ele. Essas informações, adquiridas dessa 

forma, poderão servir de subsunçor para novas aprendizagens e, de acordo com a ocorrência 

de aprendizagem significativa, esses subsunçores vão ficando mais elaborados e mais capazes 

de ancorar novas informações.  

 Contudo, segundo Moreira (1999) a aprendizagem significativa é preferível à 

aprendizagem mecânica, ou arbitrária, pois constitui um método mais simples, prático e 

eficiente de internalizar o conhecimento. 

 Neste contexto, uma atividade complexa para o professor é verificar se ocorreu 

aprendizagem significativa ou simples memorização. Segundo Moreira (2014), para 

verificarmos de fato se houve uma aprendizagem significativa e não uma aprendizagem 

mecânica disfarçada, basta avaliarmos os estudantes mediantes questões e situações-problema 

que estejam num contexto diferente do encontrado no material instrucional de forma que o 

estudante precisará realizar uma transformação do conhecimento adquirido para poder 

solucionar o problema. 

3.2.3 Aprendizagem significativa crítica de Marco Antônio Moreira 

 A aprendizagem significativa crítica proposta por Marco Antônio Moreira tem sua 

origem nos textos de Postman e Weingartner publicados no livro Teaching as a subversive 

activity (Ensino como atividade subversiva) afirmavam que a escola não devia apenas 

preocupar-se em preparar o aluno para viver em uma sociedade caracterizada pela mudança, 

cada vez mais rápida, de conceitos, valores, tecnologias, mas também se ocupar em ensinar 

conceitos fora de foco, tais como: verdade, certeza, entidade isolada, estados e coisas fixas, 

causalidade simples (MOREIRA, 2011). 

 Numa ótica hodierna, é fundamental que a aprendizagem significativa seja também 

crítica, subversiva, antropológica. Quer dizer, na sociedade contemporânea não basta adquirir 

novos conhecimentos de maneira significativa, é preciso adquiri-los criticamente. Ao mesmo 

tempo em que é preciso viver nessa sociedade, integrar-se a ela, é necessário também ser 

crítico dela, distanciar-se dela e de seus conhecimentos quando ela está perdendo rumo. 

Aprender de maneira significativa e crítica permitirá ao aprendiz lidar não só com a 
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quantidade e com a incerteza do conhecimento, mas também com as incertezas da vida 

contemporânea (MOREIRA, 2014). 

 Moreira, dissertando sobre o tema, define aprendizagem significativa crítica: 

[...] é aquela perspectiva que permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao 
mesmo tempo, estar fora dela. Trata-se de uma perspectiva antropológica em relação 
às atividades de seu grupo social que permite ao indivíduo participar de tais 
atividades mas, ao mesmo tempo, reconhecer quando a realidade está se afastando 
tanto que não está mais sendo captada pelo grupo. [...] É através dessa aprendizagem 
que ele poderá lidar construtivamente com a mudança sem deixar-se dominar por 
ela, manejar a informação sem sentir-se impotente frente a sua grande 
disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e desenvolver a tecnologia sem 
tornar-se tecnófilo. Por meio dela, poderá trabalhar com a incerteza, a relatividade, a 
não-causalidade, a probabilidade, a não-dicotomização das diferenças, com a ideia 
de que o conhecimento é construção (ou invenção) nossa, que apenas representamos 
o mundo e nunca o captamos diretamente (MOREIRA, 2011, p. 226 e 227). 

 Na visão de Moreira (2011), para formar um aluno com uma postura crítica diante de 

uma sociedade em transformação é a partir de um ensino subversivo inspirado nas ideias de 

Postman e Weingarther. 

3.2.4 Facilitadores da aprendizagem significativa crítica 

 Tendo como referência os trabalhos sobre ensino subversivo de Neil Postman e 

Charles Weingarther, Moreira (2014) propõe 9 princípios facilitadores da aprendizagem 

significativa crítica, dos quais apresentaremos a seguir os que estão mais relacionados a este 

trabalho. Como será visto adiante, estes princípios não são regras rígidas que o professor deve 

seguir, mas norteadores (orientadoras) para as suas atividades didáticas. 

3.2.4.1 Princípio do conhecimento prévio 

 Segundo Moreira (2010, p.8): 

A aprendizagem significativa, no sentido de captar e internalizar significados 
socialmente construídos e contextualmente aceitos, é o primeiro passo, ou condição 
prévia, para uma aprendizagem significativa crítica. Quer dizer, para ser crítico de 
algum conhecimento, de algum conceito, de algum enunciado, primeiramente o 
sujeito tem que aprendê-lo significativamente e, para isso, seu conhecimento prévio 
é, isoladamente, a variável mais importante. 

 Na aprendizagem mecânica o conhecimento adquirido será arbitrariamente e 

literalmente distribuído pela estrutura cognitiva, sem associar-se a conceitos subsunçores 
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específicos nesta estrutura. Este tipo de aprendizagem, amplamente contemplado na 

Metodologia Tradicional, é incompatível com o desenvolvimento da criticidade.   

3.2.4.2 Princípio da não centralidade do livro de texto  

 A utilização de materiais diversificados, e cuidadosamente selecionados, ao invés de 

apenas o livro de texto é também um princípio facilitador da aprendizagem significativa 

crítica. A ideia em questão não é eliminar o livro de texto, mas complementá-lo com a 

utilização de outros recursos: artigos, contos, relatos, etc. (MOREIRA, 2014). 

 A aprendizagem significativa crítica busca formar um indivíduo capaz não apenas de 

integrar-se à sociedade em transformação, mas também de ser crítico a ela quando se afasta da 

realidade. É inconcebível o ensino com estas características centrado apenas no livro de texto. 

3.2.4.3 Princípio da interação social e do questionamento  

 Segundo Moreira (2014 apud Gowin, 1981) “a interação social é indispensável para a 

concretização de um episódio de ensino. Tal episódio ocorre quando professor e aluno 

compartilham significados em relação aos materiais educativos do currículo”. 

 Para que ocorra a aprendizagem significativa crítica a partir da interação social e dos 

questionamentos o ensino deve ser centrado no intercâmbio de questionamentos, não de 

respostas: 

Um ensino baseado em respostas transmitidas primeiro do professor para o aluno 
nas aulas e, depois, do aluno para o professor nas provas, não é crítico e tende a 
gerar aprendizagem não crítica, em geral mecânica. Ao contrário, um ensino 
centrado na interação entre professor e aluno enfatizando o intercâmbio de perguntas 
tende a ser crítico e suscitar a aprendizagem significativa crítica (MOREIRA, 2014, 
p. 228). 

 O supracitado autor também ressalta a importância da explicação do professor: “deve 

ficar claro que este princípio não implica negar a validade de momentos explicativos em que o 

professor expõe um assunto, explica algo” (MOREIRA, 2014, p. 228). Assim, o princípio da 

interação social e do questionamento articulado com a explicação do professor pode facilitar a 

aprendizagem significativo crítica. 
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3.2.4.4 Princípio da aprendizagem pelo erro 

 O conhecimento humano é limitado e construído através da superação do erro. O 

método científico, por exemplo, é a correção sistemática do erro. Basta dar uma olhada na 

história da ciência. Claro, sabemos coisas, mas muito do que sabemos está errado, e o que o 

substituirá poderá também estar errado. Mesmo aquilo que é certo e parece não necessitar 

correção é limitado em escopo e aplicabilidade (MOREIRA, 2014). 

 O conhecimento também é construído superando erros. Mas escolas geralmente tem o 

ensino construído a partir de ensinar verdades absolutas, mas a escola simplesmente ignora o 

erro como mecanismo humano, por excelência, para construir o conhecimento. Assim, o ideal 

é que professores e a escola busca ajudar seus alunos a serem também detectores de erros. 

Segundo Moreira (2010, p. 11) “buscar sistematicamente o erro é pensar criticamente, é 

aprender a aprender, é aprender criticamente rejeitando certezas, encarando o erro como 

natural e aprendendo através de sua superação”. 

 Contudo, para os erros poder propiciar aprendizagem é preciso que nós os 

reconhecemos e refletimos sobre suas causas, identificando e analisando as causas dos erros 

cometidos. 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA FÍSICA 

Um dos grandes problemas enfrentados pelo professor na preparação de suas aulas é 

saber por onde começar os estudos da Termodinâmica. Neste capítulo estaremos revisando os 

conceitos físicos da Termodinâmica relacionados a este trabalho propondo um caminho 

alternativo para o desenvolvimento do assunto que permite fundamentar os conceitos físicos 

para se poder utilizar o experimento proposto. São eles: Calor, 1ª Lei da Termodinâmica, Leis 

dos Gases Ideais, Teoria Cinética dos Gases Ideais, Potência e Transmissão de Calor por 

Radiação.  

Todos esses assuntos podem ser direcionados com a ajuda do produto educacional; 

basta o professor fazer um estudo e abordá-los, seja como sugere o trabalho, qualitativamente, 

ou quantitativamente, bastando buscar os procedimentos pedagógicos necessários para isso. 



 
32 

    

 
 

 

4.1 CALOR 

A transferência de energia produzida apenas por uma diferença de temperatura 

denomina-se calor ou fluxo de calor (YOUNG; FREDMMAN, 2008), alcançando-se o 

equilíbrio térmico quando cessa a transferência desta energia. 

4.2 CAPACIDADE TÉRMICA E CALOR ESPECÍFICO 

A quantidade de calor Q necessária para elevar a temperatura ∆T de um corpo de 1 

grau é denominada capacidade térmica C do corpo: 

� = �
∆� 	⇒ � = �. ∆�																																										(4.1) 

O calor específico c é a capacidade térmica especifica, ou a capacidade térmica por 

unidade de massa: 

 = �
� 	⇒ � = .�																																															(4.2) 

Onde m é a massa. 

A quantidade de calor é dada por: 

� = �. . ∆�																																																												(4.3) 
 Se o intervalo de temperatura entre inicial Ti e a temperatura final Tf é suficientemente 

grande para que seja preciso levar em conta a variação do calor especifico com a temperatura, 

c = c (T), a equação anterior é substituída por (NUSSENZVEING, 2002):  

� = �� 	(�)��
��

��
≡ �̅∆�																																	(4.4) 

onde  ̅é o calor especifico médio. 

Unidades de calor: 

1	�� = 4,184	� 
1��� = 252	�� = 1,054	"� 

 A capacidade térmica por mol n é chamada de calor especifico molar c’: 

# = �
$ = 	�. 

$ = %																																																								(4.5) 
onde M é a massa molar. 
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4.3 PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA 

 A primeira lei da termodinâmica pode ser enunciada da seguinte forma: “A mudança 

na energia interna ∆U de um sistema fechado é igual ao calor adquirido Q pelo sistema menos 

o trabalho W realizado pelo sistema” (BAUER et al., 2013). Esta lei expressa a conservação 

geral de energia em todo processo natural.  

Um sistema fechado é um sistema para ou do qual a energia térmica pode ser 

transferida, mas do qual nenhum constituinte pode escapar e para o qual nenhum constituinte 

extra é adicionado. Assim a primeira lei pode ser escrita como: 

∆& = &' − &) = � −*																																														(4.6) 
onde ∆& é a variação da energia interna do sistema, Q a quantidade de calor transferindo ao 

sistema e W trabalho realizado pelo sistema. 

A formulação infinitesimal da primeira lei da termodinâmica é portanto: 

�& = �� − �*																																																													(4.7) 
 Propriedade: apesar dos diferenciais do calor e do trabalho dependerem do tipo de 

transformação, a diferença entre estas quantidades resulta numa variação da energia interna 

que é independente do particular processo que conecta os estados inicial e final. 

Para um sistema onde não há variação de volume implica que o gás não realiza 

trabalho logo dW = 0, então dU = dQ, portanto todo calor transmitido ao sistema é convertido 

em energia interna. 

 Num processo adiabático (dQ = 0), a variação de energia interna do sistema acontece 

a custa de trabalho externo. 

 

4.4 LEI DOS GASES IDEAIS 

As substâncias neutras eletricamente que tem o comportamento termodinâmico mais 

simples são os gases, que é definido por uma equação de estado (NUSSENZVEIG, 2002): 

-(., /, �) = 0																																																													 
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 equação de estado mais simples é para o gás ideal, dado por: 

./ = 0"�																																																																		(4.8) 
onde P é a pressão, V o volume e N é o número de moléculas e k é a chamada constante de 

Boltzmann, pois seu valor é o mesmo para qualquer tipo de gás: 

" = 1,381	. 10123�. 415 = 8,617	. 10167/. 415 

Se tivermos n moles de uma substância, então o número de moléculas é: 

	0 = $08																																																																						(4.9) 
Sendo NA o número de Avogadro, que é definido como o número de átomos de 

carbono em exatamente 12 g de �:52 : 

                                     08 = 6,022	. 1023�;�15 

Substituindo a equação 4.9 na 4.8, teremos: 

./ = $08"� = $<�																																																									(4.10) 
Onde < = 08" é a constante universal dos gases, sendo seu valor: 

< = 8,214	�.�;�15. 415 = 0,08206	=. ���.�;�15. 415 

4.5 TEORIA CINÉTICA DOS GASES 

4.5.1 Modelo Cinético Molecular de um Gás Ideal  

As hipóteses do modelo de um gás ideal são dadas por (HALLYDAY et al., 2009): 

1- O volume V contém um número muito grande de partículas idênticas; 

2- As moléculas se comportam como partículas puntiformes; 

3- As moléculas estão em movimento perpétuo: elas obedecem às leis de Newton; 

4- As paredes do recipiente possuem massa infinita, são perfeitamente rígidas e não se 

movem. 

Pressão do Gás p 

> = ?
@ = 0.�. ABCD2

3/ 																																																							(4.11) 
A pressão exercida pelo gás depende do número de moléculas por unidade de volume 

(N/V), da massa (m) por molécula e da velocidade quadrática média das moléculas (ABCD), 
dada por. 
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ABCD2 = 3"�
� 																																																																			(4.12) 

A Energia Cinética Média Translacional de uma molécula do gás é dada por: 

4C = 3
2"�																																																																							(4.13) 

onde Km é a energia cinética média de translação por molécula, k a constante de Boltzmann e 

T a temperatura absoluta do gás. 

4.5.2 Calor Específico a Volume Constante 

� = $�E∆�																																																																					(4.14) 
onde Q é o calor trocado, n o número de mols, ∆T a variação de temperatura e Cv o calor 

específico molar a volume constante. 

 Logo a primeira lei da termodinâmica, equação 4.6, pode ser escrita. 

∆& = � −* = $�E∆�																																														(4.15) 
O que significa que a energia interna de um gás ideal depende apenas do número de 

mols n, calor especifico molar a volume constante Cv e da temperatura absoluta T. 

 Para este trabalho estaremos trabalhando com o dióxido de carbono cujo calor 

específico molar a volume constante vale 28,2 J/mol.K (BAUER et al., 2013). 

4.5.3 Calor Específico à Pressão Constante  

 O calor específico a pressão constante Cp é definido por 

� = $�F∆�																																																																									(4.16)		 
 Pode-se mostrar a relação, conhecida como relação de Mayer: 

�F = �E + <																																																																					(4.17) 
onde Cp é o calor específico molar a pressão constante, Cv calor específico molar a volume 

constante e R a constante universal dos gases ideais. 

 



 
36 

    

 
 

 

4.6 RADIAÇÃO  

Radiação é a emissão e propagação de energia, seja no vácuo ou num meio material, 

de um ponto a outro. Esse fenômeno pode ocorrer de duas formas: ondulatória ou corpuscular. 

Na forma ondulatória ocorre através de ondas eletromagnéticas e a corpuscular por meio de 

partículas com energia cinética. Para esse estudo iremos nos concentrar na propagação de 

energia por meio de ondas eletromagnéticas. A figura abaixo mostra o espectro de ondas 

eletromagnéticas. 

            Figura 4.1: Espectro da onda eletromagnética. 

 

            Fonte: Halliday. 

4.6.1 Lei de Stefan-Boltzmann  

 Uma das formas que o calor pode ser transferido é pela radiação na forma de ondas 

eletromagnética. A taxa em que um corpo irradia a energia térmica é diretamente proporcional 

à área do corpo e à quarta potência da sua temperatura absoluta, denominada de lei de Stefan-

Boltzmann, escreve-se (TIPLER e MOSCA, 2009).  

H = 7I@�J																																																																							(4.18) 
onde I é a potência irradiada, em watts, A é a área em m2, e é a emissividade do corpo, 

adimensional, que pode variar entre 0 e 1 e σ = 5,67 x 10-8 WK-4m-2 chamada de constante de 

Stefan-Boltzmann.  
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Para um corpo idealizado chamado de corpo negro a emissividade é igual a 1, ou seja, 

um corpo negro irradia 100% de sua energia que absorve e absorve 100% de qualquer 

radiação incidente sobre ele. 

Também podemos escrever uma equação para a absorção da radiação (TIPLER; 

MOSCA, 2009), substituindo a emissividade e pelo fator de absorção a. 

H = �I@�J																																																																						(4.19)	 
Quando um corpo se encontra em equilíbrio térmico, o fator de absorção a deve ser 

igual à emissividade e. Definimos então a potência líquida irradiada por um corpo a uma 

temperatura T num ambiente cuja temperatura é T0 (TIPLER; MOSCA, 2009). 

HK)L = 7I@(�J − �MJ)																																																			(4.20) 

4.6.2 Lei de Deslocamento de Wien 

O comprimento de onda em que a potência é máxima varia inversamente com a 

temperatura (TIPLER; MOSCA, 2009). 

NCOP ∝ 1
� 

onde a constante de proporcionalidade tem o valor aproximado de 2,8978 mm.K (OLIVEIRA 

FILHO; SARAIVA, 2013), assim a lei de deslocamento de de Wien é: 

NCOP = 2,8978	��.4
� 																																																(4.21) 

 Esta lei explica porque estrelas azuis são mais quentes do que estrelas vermelhas 

porque quanto maior a temperatura menor será o comprimento de onda da radiação mais 

intensa e desta forma maior será a frequência da radiação dominante. 

4.6.3 Lei de Planck 

 A lei de Planck define que a densidade de energia espectral emitida por um corpo 

negro (corpo em equilíbrio termodinâmico, ou seja, fluxo de energia emitido igual ao fluxo de 

energia absorvido) a uma temperatura depende dessa temperatura e do comprimento de onda, 

expressa pela função (EISBERG, 1979). 
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R�(N)�N = 8Sℎ
N6

�N
U7 VW

XYZ − 1[
																																					(4.22) 

onde  R é a densidade de energia espectral, dado em J.m; N o comprimento de onda em 

metros, T a temperatura em Kelvin,	 velocidade da luz no vácuo, onde c = 2,998x108 ms-1 ; h 

é constante de Planck, onde h = 6,63x10-34 Js e k é a constante de Boltzmann, onde k = 

1,381x10-23 JK-1 

Tanto a Lei de Stefan-Boltzmann como a Lei do deslocamento de Wien podem ser 

determinadas a partir da Lei de Planck. Para determinar a Lei de Stefan basta integrar a 

equação de Planck em função do espectro do comprimento da onda eletromagnético. Já a lei 

de deslocamento de Wien é obtida impondo a zero a primeira derivada da densidade de 

energia espectral em função do comprimento de onda para fornecer o comprimento de onda 

que corresponde ao pico de intensidade de irradiação (EISBERG, 1979). 

A figura abaixo mostra as curvas de distribuição espectral do Sol, com temperatura 

6000 K, e de uma lâmpada incandescente, 3000 K (PHILIPS, 2014). Podemos observar que 

no espectro do Sol o pico do comprimento de onda está na faixa da luz visível enquanto que 

na lâmpada incandescente de 100 W na faixa do infravermelho.  

 

               Figura 4.2: Distribuição espectral da radiação do Sol e da lâmpada incandescente 100 W. 
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4.7 POTÊNCIA 

A potência está relacionada a um fluxo de energia emitido ou absorvido por unidade 

de tempo e pode ser quantificada, no sistema internacional em Watts (J/s). Para o experimento 

referente a este trabalho foi utilizado uma lâmpada incandescente de 100 W.  Em um sistema 

no qual fornece energia na forma de calor através de radiação eletromagnética, principalmente 

no infravermelho, a potência média, dada em watts, pode ser calculada através da equação 

(SAMPAIO; CALÇADA, 2008). 

.C = \
∆�																																																																															(4.23) 

onde E é a energia em Joule e ∆� é o intervalo de tempo em segundos.  

4.8 ATMOSFERA TERRESTRE 

A camada gasosa que envolve os planetas é chamada de atmosfera. Devido à força da 

gravidade e do campo magnético da Terra retêm em sua atmosfera inúmeros gases. Dentre as 

principais funções da atmosfera terrestre está a de proteger a vida na Terra aquecendo a 

superfície por meio da retenção de calor reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a 

noite e absorvendo a radiação ultravioleta solar (SITE WIKIPEDIA). 

Sua composição é composta principalmente de nitrogênio, oxigênio e argônio, sendo 

78 % de nitrogênio, 21 % de oxigênio, 0,93 % de argônio. Os gases restantes são muitas vezes 

referidos como gases traços (efeito estufa), que constituem aproximadamente 0,070 % entre 

os quais estão incluídos neônio, hélio, criptônio, hidrogênio e os gases do efeito estufa, como 

vapor de água, o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e o ozônio. (OLIVEIRA, 2009). 

A atmosfera é dividida em troposfera que se estende da superfície até uma altura 

aproximada de 12 km, na sequência vem a estratosfera que vai até uma altura de 50 km, a 

partir da estratosfera vem a mesosfera, com até 80 km da superfície e por último a termosfera 

que se estende até o espaço. A maioria dos fenômenos relacionados ao clima ocorre na 

troposfera. Nesse intervalo de altura é onde se encontra a maior concentração de vapor d’agua 

e do dióxido de carbono que interagem com a radiação na faixa do infravermelho, absorvendo 

e transformando essa energia em agitação térmica, aumentando assim a temperatura 

(OLIVEIRA, 2009) 
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4.8.1 Poluição da atmosfera terrestre 

A poluição atmosférica pode ser definida como a presença de substâncias nocivas, em 

quantidade suficiente para afetar a composição ou o equilíbrio da atmosfera, prejudicando o 

meio ambiente e as mais variadas formas de vida. Este tipo de poluição causa sérios impactos 

não só na vida humana, como também na vida animal e vegetal, além da deterioração de bens 

culturais de lazer e da inutilização ou depreciação dos recursos naturais (AZUAGA, 2000). 

Apesar de termos visto que um percentual muito pequeno de gases traços (gases de 

efeito estufa) estar presentes na nossa atmosfera observamos que a importância de um gás ou 

aerossol não está relacionada à sua abundância relativa. Podemos citar, por exemplo, que o 

dióxido de carbono na atmosfera que embora corresponda apenas 0,038 % é um importante 

gás para o chamado efeito estufa (OLIVEIRA, 2009) e que o seu aumento, principalmente 

devido a queima de florestas e de combustíveis fósseis, por menor que possa parecer em 

números, repercute no aumento da temperatura média da Terra, acarretando grandes impactos 

ambientais (IPCC, 2014). 

 A poluição atmosférica tem origem, principalmente, pela queima de combustíveis 

fósseis, que são substâncias de origem mineral formada pelos compostos de carbono, 

provenientes da decomposição de materiais orgânicos, a qual perdura milhões de anos. Logo, 

são considerados recursos naturais não renováveis. A queima destes combustíveis resulta no 

lançamento de uma grande quantidade de monóxido e dióxido de carbono (gás carbônico) na 

atmosfera, elevando assim a quantidade destes gases de efeito estufa acarretando na 

intensificação do efeito estufa e, portanto gerando o ao aquecimento global e como 

decorrência do aumento do efeito estufa. Vale salientar que estes combustíveis resultam da 

atividade industrial e de transportes  de grande parte das economias do mundo (DRUMM, et 

al; 2014)  

 Vários poluentes industriais também podem estar presentes, tais como o cloro 

(elementar ou em compostos), compostos de flúor, mercúrio elementar e compostos de 

enxofre, tais como dióxido de enxofre (SO2, que pode causar a chuva ácida). (SITE 

WIKIPEDIA). 

 Toda essa problemática ambiental (poluição do ar) está diretamente relacionada aos 

recursos e fontes de energia utilizada pelo homem. Nesse contexto, este trabalho aborda um 

tema estruturador do PCN+Física, que é: conscientizar o aluno sobre como a nossa sociedade 
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está poluindo o mundo, adquirindo assim competências necessárias para a análise dos 

recursos e fontes de energia do mundo e seus impactos na poluição como no seu próprio 

impacto no seu consumo doméstico (BRASIL, 2002).  

4.9 O EFEITO ESTUFA 

  A temperatura na superfície da Terra depende em grande parte dos gases do efeito 

estufa presentes em nossa atmosfera. Sem ela as diferenças entre a temperatura diurna e a 

noturna seriam insuportáveis para os seres vivos. O aprisionamento de energia térmica por 

certos gases na atmosfera (gases de efeito estufa), ressaltando o dióxido de carbono e o vapor 

d’água, é chamado de efeito estufa (BAUER et. al, 2013). 

O efeito estufa é um fenômeno natural. Os gases de efeito estufa possuem a 

característica de permitir apenas a luz visível e parte das ondas de rádio atinjam a superfície 

da terra sem interferência (BUCKERIDGE, 2006), aquecendo a superfície terrestre. Contudo, 

esta mesma camada dificulta a saída da radiação infravermelha emitida pela Terra. Isso 

impede que ocorra uma perda demasiada de calor irradiado para o espaço, especialmente à 

noite, mantendo, assim, a Terra aquecida. A figura 4.3 ilustra o fenômeno do efeito estufa 

através da retenção de parte da radiação eletromagnética pela atmosfera, no comprimento do 

infravermelho, emitido pela Terra. 
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           Figura 4.3: A interação da Radiação IV com os Gases do Efeito Estufa. 

 
          Fonte: Química Ambiental de Baird e Cann. Adaptada da figura da p. 236.  

 

 Na figura 4.3, a radiação infravermelha (IV) emitida pela Terra é absorvido e 

reemitido pelos gases de efeito estufa (lado esquerdo) ou convertido em calor (lado direito) 

pelo ar próximo a superfície. 

Sem o efeito estufa, nosso planeta seria em média cerca de 30 °C mais frio, esse 

fenômeno ocorre porque alguns gases da atmosfera terrestre, formada em grande parte por 

vapor d’agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

clorofluorcarbonetos (CFC) entre outros, retêm parte da radiação infravermelha que escaparia 

para o espaço (BAIRD; CANN, 2011). 

O efeito estufa pode ser mais bem compreendido segundo Baird e Cann (2011, p. 233) 

por um modelo aproximado utilizando da potência irradiada, ou segundo eles: velocidade de 

emissão, dado por uma constante vezes a quarta potência da temperatura, conforme o texto 

abaixo: 

Usando a física, a temperatura de uma Terra que não teria os gases de efeito estufa 
no seu ar, mas estaria balanceada em relação à energia recebida e emitida, seria de -
18°C, ou 255K. Considerando que, de acordo com a equação kTJ, a velocidade de 
emissão a partir de tal planeta seria k(255)J, tem-se que a velocidade da    energia 
recebida pelo sol, tendo ou não a atmosfera da Terra gases de efeito estufa, também 
seria k(255)J. De forma global, a Terra real age como se cerca de 60% da energia 
que emite como luz infravermelha fosse transmitida para o espaço, sendo o restante 
a fração que não somente foi absorvida pelos gases estufa, mas aquela que é também 
rerradiada para baixo e aquecendo ainda mais a superfície e a atmosfera. Assim, a 
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velocidade na qual a Terra perde energia na forma de IV para o espaço não é 
simplesmente kTJ, mais sim 0,6kTJ. Como sabemos que velocidade de perda de 
energia da Terra = velocidade de energia recebida do Sol      segue que para a Terra 
real 0,6kTJ = k(255)J calculando a raiz a quarta potência dos dois lados, obtemos 
uma expressão para a temperatura T = (255)/0,6M,26 assim T = 290	K (BAIRD; 
CANN, 2011, p.233) 
 

Ainda segundo Baird e Cann (2011) respeito do aumento dos gases estufas: 

O fenômeno que preocupa os cientistas ambientais é o aumento da concentração 
daqueles gases traço que absorvem a luz IV térmica presente no ar (colocando mais 
camadas de cobertor, por assim dizer) resultaria na conversão de calor para uma 
fração ainda maior de energia infravermelha do que ocorre atualmente, o que 
poderia, consequentemente, aumentar a temperatura média da superfície para bem 
acima dos 15°C. Esse fenômeno é chamado de intensificação do efeito estufa (ou 
aquecimento global artificial) para diferenciá-lo do aquecimento que vem ocorrendo 
naturalmente por milênios (BAIRD; CANN, 2011, p.233). 
 

 O texto alerta que o aumento da concentração dos gases de efeito estufa vem 

intensificando o aquecimento global, ou seja, o homem está influenciando no balanço de 

energia. O aumento do efeito estufa, cuja maior parte é provocada pela queima de 

combustíveis fósseis, é uma das grandes preocupações climáticas. A queima de combustível 

fóssil produz CO2 e o aumento desse gás de efeito estufa na atmosfera provoca o aumento da 

temperatura média da Terra (IPCC, 2014) devido à intensificação do efeito estufa. 

O IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática) que é uma organização 

cientifico-politica, que tem como objetivo principal divulgar o efeito das mudanças 

climáticas, principalmente pelo aquecimento global trouxe no seu último relatório (Quinto 

Relatório de 2014) que a influência do homem no sistema climático é clara devida, 

principalmente, à emissão de gases de efeito estufa, que ocorrem pela queima de combustível 

fóssil, pelo uso de fertilizantes, pelas indústrias e pelo desmatamento (IPCC, 2014). 

Ainda segundo o relatório do IPCC: o aquecimento global é evidente, e desde a década 

de 1950, muitas das mudanças climáticas observadas são sem precedentes; a atmosfera e o 

oceano têm se aquecido, a quantidade de neve e gelo têm diminuído, e o nível do mar tem 

subido; as emissões de gases de efeito estufa pelo homem têm aumentado desde a era pré-

industrial, impulsionado em grande parte pelo crescimento econômico e populacional, e agora 

são maiores do que nunca. Isto levou a concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, 

metano e óxido nitroso, que são sem precedentes nos últimos 800.000 anos; um aumento no 

número de eventos de precipitação pesados em certo número de regiões; emissões acumuladas 

de CO2 em grande parte determinaram o aquecimento médio da superfície global no final do 

século 21; a mudança climática vai amplificar os riscos existentes e criar novos riscos para os 
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sistemas naturais e humanos. Os riscos são distribuídos de forma desigual e são geralmente 

maiores para as pessoas e comunidades desfavorecidas (IPCC, 2014). 

 Dentro desta problemática, surgiu o produto educacional desta dissertação que propõe 

exatamente o estudo desses fenômenos de forma qualitativa, mostrando assim a importância 

do efeito estufa para manutenção da vida na Terra e a influência da concentração do dióxido 

de carbono no aumento da temperatura (média) global. 

4.9.1 Balanço de Energia da Radiação Solar e Terrestre 

A energia disponível para os processos físico-biológicos provém do Sol; porém ela é 

redistribuída para a atmosfera (partição de energia) através da superfície terrestre mediante ou 

a floresta tropical, ou a pastagem e/ou através da água. Portanto, é necessário conhecer e 

avaliar o balanço de energia, que é a contabilidade dos termos de troca energética sobre uma 

superfície. Se não houver advecção (transmissão do calor pelo deslocamento de massa 

atmosférica no sentido horizontal), então (ARYA, 1988): 

                    Rn - G - B - P = H + LE                                                       (4.24) 

no qual Rn é o fluxo de saldo de radiação (considerando ondas curtas e longas), G é o fluxo de 

calor conduzido ao solo, B é a energia armazenada pela biomassa, P é o fluxo  de energia 

envolvido no processo de fotossíntese. Os fluxos H e LE são fluxos turbulentos de energia, 

sendo H a devolução de energia na forma de calor sensível e LE na forma de calor latente. 

Estes dois fluxos transferem energia através de transportes turbulentos convectivos, ao 

contrário dos termos G, B, P, que transferem energia na forma de condução de calor. Todos os 

fluxos são expressos em Wm-2. 

Durante o dia, a superfície recebe energia radiativa, tal que ela transfere calor para 

ambos os meios (superfície e o ar adjacente). Os fluxos H e LE são, em geral, positivos 

durante o dia, sobre superfícies sólidas (ARYA, 1988). Durante a noite, a superfície perde 

energia por radiação de onda longa, principalmente sob condição de céu claro ou parcialmente 

coberto. Esta perda é compensada pelo ganho de calor provenientes do ar e do solo e, às 

vezes, na forma de calor latente de condensação, liberado durante os processos de formação 

de orvalho, todos esses processos fazem partem do chamado efeito estufa. Assim, de acordo 

com a convenção de sinal, os termos do balanço de energia no sentido da camada superficial 
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são geralmente negativos durante o período noturno, com exceção do fluxo de calor no solo. 

A magnitude dos fluxos é geralmente menor à noite do que de dia, exceto para G. A 

magnitude de G não difere largamente entre dia e noite, embora o sinal mude, obviamente, 

durante a transição dos períodos diurna para noturno, quando outros fluxos estão também 

trocando de sinal. Entretanto, isto não acontece simultaneamente para todos os fluxos 

(ARYA, 1988). 

Figura 4.4: Diagrama esquemático dos principais termos do balanço de energia sobre uma superfície continental 
"ideal" durante o dia e a noite 

 

 

O fluxo de saldo de radiação ou balanço de radiação é o termo que engloba as trocas 

de energia pelo processo de radiação e é composto por (ARYA, 1988): 

                    Rn = (Rg - Rgr) + (Ld - Lu)                                                     (4.25) 

no qual Rg é o fluxo de radiação solar global incidente, Rgr é o fluxo de radiação solar global 

refletida pela superfície, Ld é o fluxo de radiação de onda longa proveniente da atmosfera e Lu 

é o fluxo de radiação de onda longa emitida pela superfície. Todos os fluxos são expressos em 

Wm-2. A Equação (4.23) pode ser rescrita de maneira a mostrar a influência da superfície nas 

trocas radiativas através da Lei de Stefan-Bolztmann (TIPLER, 2001). 

E = bDσ�DJ					                                                                      (4.26) 

logo: 

       													<d = (1 − e)<f + (=g − bDI�DJ)																																																		(4.27)              
em que α é o albedo (α =Rgr/Rg), εS a emissividade da superfície, I a constante de Stefan-

Bolztmann (5,67x10-8 Wm-2 K-4) e TS é a temperatura da superfície (K). Onde o Albedo é a 

razão entre a quantidade de luz que é difundida ou refletida por uma superfície e a quantidade 

de luz incidente sobre a mesma. 
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Todas as superfícies naturais emitem energia radiante, a qual depende de suas 

emissividades e de suas temperaturas. Esses fluxos são dados pela Lei de Stefan- Boltzmann 

expressa pela equação (4.24) é comum utilizar, em muitas aplicações práticas pode-se assumir 

simplesmente que bD = 1 (ALVALÁ et al., 1996). A figura 4.5 ilustra os processos de 

irradiância solar pela superfície terrestre após os efeitos atenuantes da atmosfera. 

 

          Figura 4.5: Processo de absorção e difusão da radiação solar. 

 
      Fonte: Química Ambiental de Baird e Cann. Adaptada da figura da p. 238.  
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5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

5.1 INTRODUÇÃO 

O produto educacional desta dissertação, figura 5.1, está baseado na construção de um 

experimento simples de baixo custo com uso de sensores de temperatura, pressão, umidade e 

altitude na plataforma Arduino, que simulará o efeito estufa e o aquecimento global. Esse 

produto permitirá o professor em sala de aula apresentar e discutir o complexo tema de efeito 

estufa e aquecimento global (tema de problemática mundial) de forma simples e 

simultaneamente abordar conceitos de termodinâmica. 

 

                                      Figura 5.1: Experimento montado e pronto para simulação. 

 

                                       

Com a finalidade de facilitar a divulgação do produto educacional, este trabalho 

conterá uma mídia (DVD), figura 5.2, onde será apresentada com riqueza de detalhes a 

construção e utilização do experimento. Além da mídia o professor poderá recorrer à Web no 

blog http://paulorenda.blogspot.com.br/ onde também obterá todas as informações necessárias 
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e suporte em caso de dúvidas, podendo ainda compartilhar suas experiências. Espera-se que 

com a utilização deste produto educacional o professor possa articular a fundamentação 

teórica de temas de Termodinâmica relacionados com as mudanças climáticas, permitindo 

assim ao aluno desenvolver competências e habilidades para integrar seus conhecimentos em 

Física a esta problemática de intensificação do efeito estufa que resulta no aquecimento 

global.  O produto educacional é colocado na íntegra no Apêndice A. 

 

  Figura 5.2: Mídia contendo os procedimentos para construção do produto educacional.  

 

5.2 MATERIAIS UTILIZADOS 

 Para a construção do experimento que simula efeito estufa utilizamos os seguintes 

materiais: 

 - Uma placa de isopor com 5,0 cm de espessura; 

 - Uma plataforma de prototipagem Arduino UNO; 

 - Um cabo de impressora; 

 - Um notebook; 

- Dois sensores DHT11 de temperatura e umidade; 

- Um sensor BMP085 de pressão, altura e temperatura; 

- Três matrizes de contato (protoboard); 
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- Fio de diversas cores com diâmetro de 1.5 mm; 

- Duas cúpulas de vidros; 

- Duas luminárias de mesa; 

- Um cilindro de CO2 de 6 kg; 

- Quarenta centímetros de mangueira trançada de ¼”; 

- Dez centímetros de mangueira trançada de ½”; 

- Duas abraçadeiras de ½”; 

- Uma abraçadeira ¼”; 

- Um adaptador de rosca ½” para mangueira de ½”; 

- Um adaptador de mangueira ½” para rosca ¼”; 

- Um adaptador de rosca ¼” para mangueira ¼”; 

- Duas lâmpadas incandescente de 100 W; 

- Um estilete;  

- Um alicate de corte; 

- Um alicate universal; 

- Fita isolante; 

- Fita adesiva dupla face. 

5.2.1 Cúpulas de vidro 

As cúpulas de vidro descritas na lista de materiais devem ser idênticas, podendo ser, 

por exemplo, saladeira, sendo o vidro o material mais adequado. As dimensões são livres, 

devendo ter o espaço necessário para os protoboards. Inicialmente foram utilizadas cúpulas 

com aproximadamente 30 cm de diâmetro com um volume aproximado de 3,1 L e depois 

cúpulas com aproximadamente 23 cm de diâmetro com volume aproximado de 1,9 L. As 

segundas cúpulas mostraram resultados melhores em relação ao tempo, ou seja, apesar de 

livre as dimensões é melhor optar por cúpulas que tem volume de aproximadamente 2 L.  
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                                      Figura 5.3: Cúpulas de vidro. 

 

5.2.2 Arduino e sensores 

A escolha do Arduino se deu por ser uma plataforma aberta de fácil utilização que 

pode ser utilizada por pessoas que não são da área técnica ou que possuem baixo orçamento. 

Por ser simples ela permite que se aprenda rapidamente o básico podendo-se assim criar 

projetos em um intervalo de tempo relativamente curto. 

Outro aspecto importante para essa escolha é que há uma grande comunidade 

utilizando a plataforma Arduino e compartilhando seus códigos e diagramas de circuitos 

permitindo que as copiem e modifiquem. A maioria dos usuários dessa plataforma também 

auxilia outros desenvolvedores principalmente através de fóruns. 

5.2.2.1 Arduino Hardware 

Arduino é uma plataforma eletrônica de desenvolvimento aberto (open source) que 

pode ser integrada ao conceito de desenvolvimento de sistemas físicos, por meio de hardware 

e software, que interagem e respondem a entradas (inputs) do mundo real (LEARN 

ELECTRONICS USING ARDUINO, 2015).  



 
51 

    

 
 

 

O conceito Arduino surgiu na Itália, em 2005, com o objetivo de criar um dispositivo 

que tivesse uma linguagem de programação própria, ambiente de desenvolvimento próprio e 

que pudesse ser fabricado manualmente ou comprado. O Arduino pode sentir o ambiente ao 

receber uma série de sensores e assim modificar seu arredor por meio de motores, 

controladores de luzes e outros atuadores (MCROBERTS, 2011).   

Arduino é fabricado pela Smart Projects. Em 2015 já são 13 versões diferentes do 

mesmo dispositivo, cada versão com o seu tipo próprio micro controlador, dimensões e 

funcionalidades particulares. Para esse trabalho iremos usar o Arduino Uno, modelo ATMega 

328 representado pela figura 5.4 (SITE OFICIAL ARDUINO, 2015). 

 

                     Figura 5.4: Arduino Uno. 

 
                  Fonte: www.arduino.cc. 

 

O UNO é o mais recente de uma série de placas Arduino, e o modelo de referência 

para a plataforma Arduino, suas referências estão especificadas na tabela abaixo. 
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Quadro 5.1: Especificações do Arduino Uno modelo ATMega 328. 

Microcontralador ATmega328 

Tensão de Funcionamento 5 V 

Tensão de entrada (recomendado) 7 – 12 V 

Tensão de entrada (limite) 6 – 20 V 

Pinos Entrada/Saída Digital 14 (dos quais 6 fornecem uma saída PWM) 

Pinos de Entrada analógico  6 

Corrente Máxima por Pino 40 Ma 

Memória Flash  32 KB (ATmega328), dos quais 0,5 KB 
usado para bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM ((Electrically Erasable 
Programmable Read-Only Memory) 

1 KB (ATmega328) 

Clock  16 MHz 

Fonte: Site Projeto Arduino; disponível em < http://www.projetoarduino.com.br/arduino-uno-r3>. 

 

A memória Flash é empregada para gravação do algoritmo que é inserido no micro 

controlador para ser executado, bem como para gravação do bootloader, a medida que a 

memória SRAM (Static Random Access Memory) opera basicamente de forma semelhante à 

memória RAM (Random Access Memory) dos computadores pessoais. Ou seja, é na memória 

SRAM que os dados contidos na memória Flash são processados/alterados pelo micro 

controlador. Observa-se que assim como em computadores pessoais, os dados presentes na 

memória SRAM são excluídos sempre que é a alimentação do Arduino é interrompida, ao 

contrário dos dados presentes na memória EEPROM (Electrically Erasable Programmable 

Read-Only Memory). Essa memória é responsável pelo armazenamento de constantes, tais 

como o número π, que podem ser “chamadas/utilizadas” através do uso de bibliotecas 

específicas próprias (SITE OFICIAL ARDUINO, 2015). 

5.2.2.2 Pins de I/O 

 Nesta seção serão apresentados os tipos de entrada e saída de sinais do Arduino Uno. 

Esta definição é fundamental, pois descreve os tipos de sinais (digitais/analógicos) que o 

Arduino trabalha. No quadro 1 é apresentado um resumo dos tipos de pins I/O disponíveis. 
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     Quadro 5.2: Número de Pins I/O do Arduino Uno 
Pins de I/O digitais 14 sendo 6 desses PWM (Pulse Width Modulation) 

Pins de I analógicos 6 

Pins de I massa/ground (GND) 3 

Pins de reset 1 

Pins Analog Reference 

(AREF) 
1 

Pins de 3,3V 1 

Pins de 5V 1 

      Fonte: Site oficial do Arduino, disponível em <http://www.arduino.cc>. 

 

É importante considerar que a corrente máxima suportada por cada pin 

digital/analógico é de 40mA, a exceção é a saída de tensão da fonte de 3,3V, onde suporta 

corrente máxima de até 50mA (SITE OFICIAL DO ARDUINO, 2015). A figura 5.5 ilustra os 

pinos do Arduino Uno. 

 

 Figura 5.5: Referências para ligações à placa Arduino Uno. 

   

Fonte: www.arduino.cc. 

 

As necessidades de se usar os pinos analógico ou digital estarão vinculados aos 

sensores e suas respectivas necessidades. Já os pinos RX (pino 0) e TX (pino 1) são canais de 
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comunicação serial. Para esse trabalho foi necessário apenas utilizar as entradas analógicas, 

de tensões e terra (GND). 

5.2.2.3 Arduino Software 

Nesta seção será realizada uma descrição básica de como proceder para instalar e 

utilizar a interface de desenvolvimento do Arduino (IDE). A versão mais recente do software 

de desenvolvimento programa está disponível na página de download do site oficial do 

Arduino. 

Após a conclusão do download da interface de desenvolvimento do Arduino (IDE) o 

próximo passo é a instalação dos drivers do Chip FTDI contido na placa, para que seja 

possível realizar a conversão USB para porta serial. Para isso, utilizam-se os drivers que 

foram instalados juntamente com o Arduino ou então realizar o download dos drivers mais 

atualizados do site da FTDI (SITE DA FTDI, 2015), sendo esta alternativa a mais utilizada 

para correções de problemas de comunicação com o Arduino (SITE OFICIAL ARDUINO, 

2015).  

Após a instalação dos drivers de comunicação, é indispensável configurar a porta 

serial a ser utilizada, assim como o escolher o modelo de Arduino a ser programado.  

Por fim o projetista poderá escrever seu código de programação (conhecido como 

Sketch no Arduino), compila-lo e gravá-lo na placa. 

5.2.2.4 Sensor Arduino DHT11  

O sensor DHT11, de fabricação da AOSONG, fornece valores da umidade na faixa de 

20 à 90% RH com repetitividade mais ou menos 1% RH e precisão aos 25º de mais ou menos 

5% RH. Além de ser um sensor de umidade, o DHT11 também é capaz de efetuar medidas da 

temperatura ambiente em graus Celsius, operando em uma faixa de 0 °C a 50 °C, com 

repetitividade em mais ou menos 1 °C e precisão de mais ou menos 2 °C (AOSONG, 2015) 

Sua tecnologia garante excelente estabilidade e confiabilidade. Possui excelente 

qualidade, resposta rápida, anti-interferência e vantagens antes só encontradas em dispositivos 

de alto custo. 
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A Figura 5.6 mostra um exemplo de como o sensor DHT11 pode ser conectado ao 

Arduino Uno. A linha de serial de dados é ligado ao pino A0 ou A1, a alimentação ao pino 5,0 

V e o aterramento em qualquer pino GND (groud) do Arduino. 

 

   Figura 5.6: Conexão do Sensor DHT11 ao Arduino Uno, porta A1 

 
  Fonte: blog flipeflop.  

5.2.2.5 Sensor Arduino BMP085 

Para este experimento utilizamos na cúpula que vai inserir o CO2, um sensor BMP085 

que realiza medidas da pressão atmosférica. Com isso poderemos mostrar no IDE que a 

pressão ficara idêntica, ou muito próxima à outra cúpula, além de podermos utilizar essa 

cúpula para outros experimentos de física como, por exemplo, estudo dos gases ideias.  

O sensor BMP085, de fabricação da Bosch, fornece valores da pressão atmosférica, 

operando em uma faixa de 300 hPa a 1.100 hPa (BOSCH, 2009). Além de ser um sensor de 

pressão barométrica, o BMP085 também é capaz de efetuar medidas da temperatura ambiente 

em graus Celsius, operando em uma faixa de – 40 °C a 85 °C (mas apresentando maior 

precisão na faixa de 0 °C a 65 °C). Como a intenção primordial é utilizar o sensor BMP085 

para efetuar medições da pressão atmosférica, as medidas de temperatura obtidas são dados 

complementares, pois estaremos utilizando os sensores DHT11. 
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A Figura 5.7 mostra um exemplo de como o sensor BMP085 pode ser conectado ao 

Arduino Uno. A linha SDA é ligada ao pino A4, a linha SCL ao pino A5, a alimentação ao 

pino de 3,3 V e o aterramento em qualquer pino GND (groud) do Arduino.  

Não foi possível trabalhar apenas com esse sensor devido à dificuldade de mudar as 

linhas SDA e SCL para outros pinos, por isso optamos por trabalhar com os sensores DHT11, 

que apesar de ter menor precisão permite a instalação de dois sensores simultaneamente. 

 

   Figura 5.7: Conexão do Sensor BMP085 ao Arduino Uno, porta A1 

 
   Fonte: Arduino e Cia, 2015. 

5.2.2.6 Matriz de contato ou protoboard 

Um protótipo de circuito é feito em um elemento chamado protoboard ou matriz de 

contato. O protoboard permite montar e modificar rapidamente circuitos eletrônicos sem a 

necessidade de soldas e muitas vezes nem ferramenta. Uma vez que o circuito funcionou 

corretamente na matriz de contato pode-se construir um circuito definitivo na forma impressa 

e soldado seus componentes. 
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                               Figura 5.8: Matriz de contato 

                  
                            . 

Conforme podemos ver, estas matrizes são formadas por uma peça plástica em que 

existem centenas de pequenos furos. Os furos (elementos desta matriz) são caracterizados por 

letras (a até j) na vertical e por números na horizontal (de 1 até 30). Estes pequenos furos são 

feitos de forma que podemos enfiar neles os terminais de componentes ou ainda fios de 

ligação. Sua separação é feita em medida padronizada de modo que componentes comuns se 

encaixam perfeitamente sem esforço, como os circuitos integrados DIL (Dual In Line). 

Os furos possuem na sua parte interna (que não pode ser vista) contatos elétricos de 

metal, de modo que ao encaixarmos fios ou terminais de componentes, ele é conectado de 

modo firme ao circuito. Desta forma não é preciso usar solda. 

 

                            Figura 5.9: Matriz de contato com detalhe dos contatos sob os furos. 
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Os contatos sob os furos obedecem a uma organização de interligação padronizada 

(figura 5.9). As filas horizontais podem ser usadas como linhas de alimentação (positiva e 

negativa), já as filas verticais são dispostas de tal forma e com tal dimensionamento que 

permitem o encaixe dos mais diversos tipos de componentes, como por exemplos os sensores 

de temperatura e pressão que serão utilizados e os sensores de temperatura e umidade DHT11.  

5.3 PREPARAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

5.3.1 Construção do Experimento 

 Neste subtítulo iremos mostrar detalhadamente como construir o experimento para a 

simulação do efeito estufa e aquecimento global. Para isso iremos dividir esse tópico em duas 

partes: preparação do software do Arduino e construção do hardware. 

5.3.1.1 Preparação do software 

Nesta seção será realizada uma descrição básica de como proceder para instalar e 

utilizar a interface de desenvolvimento do Arduino. A versão mais recente do software de 

desenvolvimento cujo programa estará́ sempre disponível na página de download do site 

oficial do Arduino (www.arduino.cc). 

 

                                    Figura 5.10: Página oficial do Arduino 

 

                     Fonte: www.arduino.cc. 
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Clicando em download aparecerá outra tela onde poderá escolher o sistema 

operacional da máquina. Para esse trabalho utilizamos o Windows, clicando conforme a seta. 

 

                 Figura 5.11: Efetuando download do Arduino com detalhe da escolha do sistema 
                                       operacional. 

              
                Fonte: www.arduino.cc. 

 

                            Figura 5.12: Efetuando o download gratuito do Arduino. 

       
                Fonte: www.arduino.cc. 

 

 A partir deste ponto é seguir os procedimentos padrões de instalação da interface de 

desenvolvimento do Arduino (Arduino IDE), conforme a sequência abaixo: 
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                         Figura 5.13: Instalação do Arduino com detalhe “I agree” concordar com temos  
                                               legais do software. 

 

 

                         Figura 5.14: Dando prosseguimento à instalação do Arduino. 

 

 

 Deve-se manter todos os componentes selecionados e ir para o próximo passo. 
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                        Figura 5.15: Instalação do Arduino com detalhe do compartimento onde será 
                                              instalado o Arduino. 

 

 

                        Figura 5.16: Concluindo a instalação do Arduino. 

 

                        

 Finalizando a instalação aparecerá um ícone do Arduino Uno na área de trabalho. 

Clicando nele aparecerá a interface de desenvolvimento do Arduino (IDE). Agora iremos 
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configurar, para esse experimento utilizamos o Arduino Uno, mais conforme pode ver na 

figura temos vários tipos de placa de prototipagem: 

 

Figura 5.17: Configurando o IDE com a escolha da placa de prototipagem 

 

 

 Iremos preparar nosso IDE importando as bibliotecas (DHT, DHT11 e Adafruit-

BMP085-Library-master) que serão utilizadas no código de programação para o 

funcionamento dos sensores. Pare esse procedimento basta seguir as figuras abaixo: 
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                            Figura 5.18: Preparando o IDE para inseri as bibliotecas. 

 

 

 Clicamos no Sketch, importarmos as bibliotecas e em seguida adicionar biblioteca. 

Essas bibliotecas (DHT, DHT11 e Adafruit-BMP085-Library-master) estarão disponíveis no 

DVD no qual o produto educacional estará contido. 
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                            Figura 5.19: Importando a biblioteca. 

 

 

 Observe que no código de programação chamamos a biblioteca Wire, porém não a 

adicionamos, pois ela já vem com o IDE. Por fim adicionamos as bibliotecas. 
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                 Figura 5.20: Adicionando a biblioteca 

 

  

O código de programação que será utilizado nesse produto educacional está pronto 

para ser copiado e colado no Sketch (ambiente onde iremos escrever o código de programação 

abaixo) do Arduino. Essa programação irá mostrar a leitura dos dois sensores de temperatura 

DHT11 e da pressão pelo sensor BMP085,: 

#define dht_dpin A1 // porta Analogica A1 

#include <dht.h>     

#define sensor A0 //porta analógica A0     

#include "DHT.h" 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_BMP085.h> 

 

Adafruit_BMP085 bmp; 

dht DHT; //Inicializa o sensor 

 

void setup() 

{ 
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  Serial.begin(9600); 

  delay(1000);//Aguarda 1 seg antes de acessar as 

informações do sensor 

  if (!bmp.begin())  

  { 

  Serial.println("Sensor BMP085 não encontrado, ver ifique 

as conexões !"); 

  while (1) {} 

} 

} 

void loop() 

{ 

  DHT.read11(dht_dpin);  

//Serial.print("Umidade = "); 

//Serial.print(DHT.humidity); 

//Serial.print(" %  "); 

  Serial.print("Temperatura1 = "); 

  Serial.print(DHT.temperature); 

  Serial.println(" C"); 

 // 

  DHT.read11(sensor);  

//Serial.print("Umidade: ");     

//Serial.print(DHT.humidity);    

//Serial.print(" %  ");  

  Serial.print("Temperatura2 = ");   

  Serial.print(DHT.temperature);     

  Serial.println(" C");   

 // 

  Serial.print(bmp.readTemperature()); 

  Serial.println(" *C"); 

  Serial.print("Pressao = "); 

  Serial.print(bmp.readPressure()); 

  Serial.println(" Pa"); 
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//Serial.print("Altitude = "); 

//Serial.print(bmp.readAltitude()); 

//Serial.println(" metros"); 

    delay(3000); //faz a leitura a cada 3 segundos 

} 

                     Figura 5.21: Código de programação sendo transferido para Sketch do IDE. 

 
. 

 As duas barras são utilizadas para informações (observações) do programa, ou seja, 

não é reconhecido como parte da programação. Se observarmos no código haverá algumas 

barras que inutilizam informações dos sensores, como, por exemplo, altitude e umidade, por 

não serem precisos para esse estudo. Se no projeto precisar destas informações basta retirar as 

duas barras que o monitor serial começará a informar os dados. 

Por fim, basta verificar/copilar (Ctrl+R), carregar/gravar (Ctrl+U) na placa e 

acompanhar a geração de dados no monitor serial (Ctrl+Shift+M). O upload de um sketch é 
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realizado via USB. Após o carregamento de sketch no Arduino, o programa permanece em 

sua memória, podendo ser utilizado a qualquer momento. 

5.3.1.2 Construção do hardware 

Nesta seção iremos mostrar todos os procedimentos para a construção do hardware do 

experimento. Iniciaremos mostrando as ligações entre o Arduino e a matriz de contato 

(protoboard), em seguida será mostrado as ligações do sensor DHT11 na matriz de contato da 

cúpula 1, ligações do sensor BMP085 na matriz de contato da cúpula 1 e ligações do sensor 

DHT11 na matriz de contato da cúpula 2. 

Os fios utilizados nesse experimento foram utilizados de cabos de rede. Para que 

possamos ter boas conexões nas matrizes de contatos (protoboard) é necessário que descasque 

os fios em um centímetro (1 cm).  

Vamos iniciar a montagem pelas ligações entre o Arduino e a matriz de contata 

conforme a figura 5.22. 

 

                                    Figura 5.22: Conexão entre a placa de prototipagem e a matriz de 
                                                         contato. 
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O fio azul (1) é ligado no pino da alimentação de 5,0 V para os sensores DHT11 e 

verde (2) o aterramento no pino GND (groud). Esse mesmo fio (1) é utilizado para alimentar o 

sensor DHT11 da cúpula 1 e é saltado, junto com o fio (2), para as outras linhas de 

distribuição da matriz de contato para alimentar o sensor DHT11 da cúpula 2. O fio (2) do 

aterramento é utilizado tanto para os sensores DHT11 como para o sensor BMP085.  

O fio marrom (3) é ligado no pino de alimentação de 3,3 V para o sensor BMP085, 

essa ligação foi feita direta, ou seja, não passou pela matriz de contato.  

Os outros fios: marrom com branco (4), laranja com branco (5), azul com branco (6) e 

verde com branco (7) são ligados aos pinos analógicos que serão entradas para os dados dos 

sensores na placa do Arduino. O fio marrom com branco (4) é ligado ao pino analógico A0 

(serial data), ele jogado para a segunda matriz, pois será levado ao sensor DHT11 da cúpula 2, 

enquanto que o fio laranja com branco (5) será ligado ao pino analógico A1(serial data) e 

depois levado ao sensor DHT11 da cúpula 1. 

O fio verde com branco (7) é ligado ao pino A4 SDA (serial data) por onde os dados 

são enviados pelo sensor BMP085, e o azul com branco (6) ligado ao pino A5 SCL (serial 

clock), que é o sinal clock usado para controlar a transferência de dados do sensor BMP085. 

Observe que as ligações (4), (5), (6) e (7) são ligados aos furos na matriz de contato e 

depois é feita as conexões, nas mesmas linhas para ligar aos respectivos sensores evitando o 

uso de solda. Agora faremos os analises desses mesmos fios em cada sensor, começando com 

a cúpula 1. 
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                        Figura 5.23: Ligações do sensor DTH11 na matriz de contato da cúpula 1. 

 
                       

Primeiro conectamos o sensor DHT11 a matriz de contato que está na cúpula 1. Os 

fios azul (1) e verde (2) são ligados a matriz de contato e depois distribuído ao sensor, 

conforme a figura 5.24, alimentação de 5,0 V na primeira linha e o aterramento na terceira 

linha. Na linha do meio é ligado o fio laranja com branco (5) (serial data) por onde os dados 

serão enviados pelo sensor DHT11 ao pino analógico A1 da placa Arduino. 

Agora iremos fazer as ligações entre o sensor BMP085 e a placa de prototipagem 

Arduino Uno, para isso, assim como no primeiro iremos utilizar de fios de 1,5 mm coloridos 

para facilitar o procedimento. 
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                     Figura 5.24: Ligações do sensor BMP085 na matriz de contato da cúpula 1. 

 
 

Primeiro conectamos o sensor BMP085 a matriz de contato da cúpula 1, esse sensor 

irá utilizar seis furos. Na primeira linha fazemos a conexão com o aterramento, fio verde (2), 

na quarta linha ligaremos o fio azul com branco (6) que o SCL (serial clock) conectado ao 

pino analógico A5, na quinta linha ligaremos o fio verde com branco (7) que é o SDA (serial 

data) conectado ao pino analógico A4, e por último, na sexta linha o fio marrom (3), a 

alimentação de 3,3 V. 
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            Figura 5.25: Ligações do sensor DTH11 na matriz de contato da cúpula 2. 

 

 

Primeiro conectamos o sensor DHT11 a matriz de contato que está na cúpula 2. Os 

fios azul (1) e verde (2) são ligados a matriz de contato e depois distribuído ao sensor, 

conforme a figura 5.25 A alimentação de 5,0 V, fio azul (1), na primeira linha e o 

aterramento, fio verde (2), na terceira linha. Na linha do meio é ligado o fio marrom com 

branco (4) (serial data) por onde os dados serão enviados pelo sensor DHT11 ao pino 

analógico A0 da placa Arduino. 

Um problema que pode acontecer quando forem testar os sensores são o aparecimento 

de valores muito elevados ou a não leitura dos dados gerados pelos sensores. Isso acontece 

devido a falha na conexão dos sensores ao Arduino e as matrizes de contato (protoboard). 
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Uma forma de se resolver isso é aumentando a superfície descascada dos fios conseguindo 

assim um melhor contato. 

5.3.2 Sugestão do desenvolvimento de atividade para o experimento. 

 É consenso que as aulas envolvendo práticas com experimento auxiliam os alunos a 

aprimorar seus conhecimentos junto a parte teórica e também possuem caráter motivador. 

 Mesmo não sendo regras rígidas ou imutáveis, algumas orientações são importantes 

para o desenvolvimento das práticas experimentais. O primeiro cuidado que o professor deve 

ter é referente à prática experimental, a qual, o funcionamento desta deve estar dentro do 

esperado e com condições para desenvolvimento da prática. 

 Outra orientação, não menos importante, é referente à prática pedagógica, como, por 

exemplo, serão conduzidas as atividades de ensino-aprendizagem durante a realização do 

experimento. 

 Para o desenvolvimento dessa prática experimental sugerimos um primeiro momento 

onde o professor vai verificar a exequibilidade do experimento, planejamento, e outro se 

refere a uma sequência didática para condução das atividades de ensino-aprendizagem. 

5.3.3 Planejamento 

 Após a construção do aparato experimental é verificado o seu adequado 

funcionamento. O professor deve ter em mente as questões logísticas para o desenvolvimento 

da prática experimental: disponibilidade de recurso de multimídia (projetor ou televisor); 

também deve-se verificar a adequação da duração da aula para a prática experimental. As 

avaliações com o experimento e sua aplicação feita por esse trabalho mostraram tempo hábil 

para o professor.  
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5.3.4 Sequência Didática 

 Nesta etapa o professor deve definir o encadeamento de passos a serem desenvolvido 

para tornar mais eficiente o processo de aprendizagem. Para esta prática experimental 

recomendamos a seguinte sequência didática: momento de motivação; pré-teste; apresentação 

do experimento; realização do experimento e teste. 

5.3.4.1 Momento de motivação 

 Um dos fatores que isoladamente interfere na aprendizagem é a motivação, daí a sua 

importância. O primeiro contato do aluno com o conteúdo deve ser motivador, pois estimula 

participação dos alunos na aula. 

 A motivação pode ser feita a partir de excelentes vídeos sobre aquecimento global 

existentes no canal YouTube. O vídeo deve ser previamente selecionado e editado caso haja 

necessidade. 

5.3.4.2 Pré-teste 

 O pré-teste será responsável por evidenciar os pontos fracos e fortes da turma. Estes 

para serem explorados e aqueles para serem posteriormente trabalhado. O professor deve 

explicar a importância deste instrumento para os alunos. 

5.3.4.3. Apresentação do experimento 

 O professor deve explicar em linhas gerais o experimento e os princípios básicos de 

seu funcionamento. 

5.3.4.4 Realização do Experimento 

1ª Parte: Efeito Estufa 
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 Inicialmente o professor pode estimular o debate na turma a partir do levantamento de 

alguns questionamentos, como por exemplo: 

 A temperatura vai aumentar mais rapidamente em qual do sensor, o que está com a 

cúpula de vidro ou no sensor sem a cúpula? 

 Após o questionamento o professor deve reservar um momento para o debate na turma 

e deixar livre para que os alunos, também levantem seus questionamentos. Essa parte a muito 

enriquecedora, pois instiga os alunos a criarem suas hipóteses sobre o que acontecerá no 

experimento. 

 O professor realiza o experimento mostrando detalhadamente no televisor ou 

retroprojetor a diferença de temperatura entre os dois sensores. Nesse momento o professor 

pode desafiar os alunos a explicar o porquê da diferença de temperatura entre os sensores.  

Por fim o professor faz suas considerações a respeito do efeito estufa podendo levantar outras 

questões como: O efeito estufa é favorável ou não a vida na Terra?; O efeito estufa é natural 

ou causado pelo homem? O professor abre um momento para as respostas dos alunos. A 

seguir, o professor explica aos alunos que o efeito estufa evita variações bruscas na 

temperatura da Terra, sendo assim, o efeito estufa natural é favorável à vida no Planeta, mas o 

homem é responsável pelo aquecimento global. 

2ª Parte: Aquecimento Global 

 Novamente o professor irá iniciar estimulando o debate a partir do levantamento de 

alguns questionamentos, como por exemplo: 

 A temperatura vai aumentar mais rapidamente em qual do sensor, na cúpula em que 

foi inserido o gás CO2 ou no sensor que está na cúpula que foi mantida a condição ambiente 

de gás CO2? 

Após o questionamento, o professor inicia novamente o experimento mostrando 

detalhadamente no televisor a diferença de temperatura entre os dois sensores. 

 O professor desafia, novamente, os alunos a explicar a diferença de temperatura entre 

os sensores. 

A seguir, o professor relaciona o fato do aumento da concentração de gás carbônico na 

atmosfera com a queima de combustíveis fósseis e também explica o maior aquecimento na 

cúpula com maior concentração de CO2, como está acontecendo atualmente em nosso Planeta. 
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5.3.4.5 Teste final 

 A última etapa, se o professor achar necessário, será aplicar novamente o pré-teste 

para verificar o aproveitamento dos alunos após a aplicação do experimento que simula o 

efeito estufa e o aquecimento global. 
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6 TESTES E RESULTADOS COM O PRODUTO EDUCACIONAL 

6.1 INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados de alguns testes realizados para 

mostrar a funcionalidade do experimento e também verificar sua viabilidade de aplicação 

didática. O primeiro teste foi comparar os dados entre os dois sensores DHT11. O segundo 

teste foi para constatar se os resultados mostravam o efeito estufa devido à cúpula de vidro. O 

terceiro teste foi verificar a influência do aumento da concentração do gás de efeito estufa, 

CO2, na intensificação do efeito estufa, chamado de aquecimento global. Além disso, 

precisava-se ver a viabilidade do tempo de resposta dos resultados para a aplicação deste 

experimento didático em sala de aula. 

6.2 1º TESTE: COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS SENSORES 

 Nesse teste foi avaliado o funcionamento dos dois sensores DHT11 simultaneamente. 

O objetivo foi verificar a variação de temperatura entre os mesmos, já que a precisão é de 

mais ou menos 2°C (AOSONG, 2014). 
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 Figura 6.1: Gráfico da comparação entre os dois sensores: DHT11_1 e sensor da esquerda e DHT11 

 

Este teste foi feito a partir do equilíbrio térmico entre os sensores, 27 °C. Após esse 

equilíbrio foram ligadas as duas lâmpadas incandescentes de 100 W sobre os sensores (sem as 

cúpulas) por um tempo de, aproximadamente, 18 minutos. Depois foram desligadas as 

lâmpadas por um tempo de, aproximadamente, 13 minutos. 

Os resultados, figura 6.1, se mostraram satisfatórios, dada a precisão dos sensores 

podemos observar que a variação entre eles não ultrapassou de 1ºC.  

6.3 2° TESTE: SIMULAÇÃO DO EFEITO ESTUFA 

 Para esse teste utilizamos em um dos sensores uma cúpula de vidro (figura 6.2). O 

objetivo deste teste foi analisar se os resultados estavam de acordo com esperado, ou seja, a 

cúpula de vidro se comportaria como a nossa atmosfera ao aprisionar o ar quente no seu 

interior. Neste experimento, tem-se que observar que a cúpula simula o efeito da atmosfera no 

clima terrestre e que a luz representa a fonte de luz solar. 
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                       Figura 6.2: Experimento simulando o efeito estufa. O primeiro sensor sem cúpula  
                       e segundo sensor com cúpula. 

 

 

 Os resultados podem ser vistos no gráfico abaixo, figura 6.3.  A partir do equilíbrio 

térmico entre os sensores em 27°C, foi colocada a cúpula em um dos sensores e ligadas as 

lâmpadas, gerando os resultados expostos na figura a seguir. 
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   Figura 6.3: Gráfico do teste de simulação do efeito estufa. 

 

 

Novamente os dados se mostraram satisfatórios. A temperatura do sensor com cúpula 

teve um pico de 47°C enquanto que o sensor sem a cúpula teve seu pico em 38ºC e começou a 

manter sua temperatura constante, passado aproximadamente 11 minutos. Após terem sido 

desligadas as lâmpadas, transcorrendo um tempo total de 18 minutos, a temperatura manteve-

se aproximadamente 8°C mais alta na região com a cúpula, aproximadamente 8°C. A variação 

máxima de temperatura entre os sensores foi de 9°C.   

6.4 3° TESTE: SIMULAÇÃO DA INTENSIFICAÇÃO DO EFEITO ESTUFA 
(AQUECIMENTO GLOBAL ARTIFICIAL) COM AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE 
CO2 EM UMA DAS CUPULAS. 

Para este teste foram colocadas as duas cúpulas (figura 6.4), quando os sensores 

estavam em equilíbrio térmico, com o auxílio do cilindro de CO2 foi aumentado a 

concentração desse gás apenas na cúpula 1, a da esquerda. 
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                          Figura 6.4: Experimento simulando a intensificação do efeito estufa na cúpula da esquerda. 

 

 

O gráfico da figura 6.5 mostra os resultados do experimento. Novamente tomou-se o 

cuidado de iniciar o experimento após o equilíbrio térmico entre as duas cúpulas. 

 

      Figura 6.5: Gráfico da intensificação do efeito estufa com aumento da concentração em uma das cúpulas. 
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A variação de temperatura entre as duas cúpulas teve seu máximo em 3°C mantendo-

se quase que a partir do segundo minuto em 2°C. O resultado foi condizente com os estudos, 

pois a cúpula que teve seu aumento na concentração de CO2 teve um ligeiro aumento na sua 

temperatura em relação à outra cúpula. 

Um dos questionamentos que pode ser levado em conta é a respeito da pressão. 

Sabemos que com o aumento do número de moles na primeira cúpula poderia influenciar no 

aumento da pressão (lei dos gases ideais) consequentemente no aumento da temperatura. Para 

minimizar este efeito as cúpulas não foram vedadas. 

O gráfico da figura 6.6 comprova que a variação da pressão na cúpula com aumento de 

CO2 e sem esse aumento foi mínimo. Portanto, do ponto de vista qualitativo, podemos afirmar 

que não houve influência significativa da pressão na diferença de temperatura entre as duas 

cúpulas. 

 

        Figura 6.6: Comparação entre as pressões nas cúpulas. 

 

 

 Todos os resultados mostraram que o experimento simula qualitativamente o efeito 

estufa e o aquecimento global. Esses mesmos resultados também mostraram o potencial 

didático do experimento, uma vez que o tempo de execução é pequeno e, portanto, acessível a 

ser aplicado em sala de aula. 
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7 APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

7.1 INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo será feita uma descrição de como foi feita a aplicação do produto 

educacional em sala de aula. 

 As atividades foram desenvolvidas nos meses de junho e outubro de 2015, no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Porto Velho 

Calama, figura 7.1, localizado no município de Porto Velho – RO. O IFRO oferece cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio, cursos técnicos subsequentes, graduação e pós-

graduação. O autor desta dissertação atua como professor das turmas estudadas na citada 

instituição. 

 

 Figura 7.1: IFRO campus Porto Velho Calama. 

 

  

As atividades de aplicação do produto educacional foram desenvolvidas em duas 

turmas de cursos técnicos integrados ao do Ensino Médio do IFRO de Porto Velho. A 

primeira turma nomeada de Turma 1 é composta por 27 alunos do terceiro ano do curso 

técnico em Edificações integrado ao Ensino Médio; a segunda turma nomeada de Turma 2 é 
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composta por 33 alunos do segundo ano do curso técnico em Química integrado ao Ensino 

Médio. A escolha dessas turmas se deve ao conhecimento prévio sobre os assuntos de 

termodinâmica. O segundo ano do curso técnico em Química intergrado ao Ensino médio 

havia desenvolvido o assunto dois primeiros bimestres e o terceiro ano do curso técnico em 

Edificações integrado ao Ensino Médio no ano passado. 

Os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFRO têm sua organização 

curricular voltada para a formação profissional, mas como os cursos são integrados ao Ensino 

Médio, também são estudadas todas as disciplinas presente no Ensino Médio convencional. A 

disciplina de Física compõe o currículo no 1º, 2º e 3º ano com carga horária anual de 80 

horas-aula. 

7.2 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

7.2.1 Etapa Inicial: Questionário prévio 

A teoria da aprendizagem significativa ao estabelecer o conhecimento prévio do 

sujeito como elemento fundamental na aprendizagem e ponto de partida, conforme Ausubel 

(1999), “ o fator isolado que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe; 

descubra isso e ensine-o de acordo”. Nesta perspectiva, a primeira etapa foi aplicação de um 

questionário (Apêndice B) para verificar o grau de conhecimento prévio que os alunos tinham 

a respeito dos conteúdos de conceito de calor, condução térmica, lei dos gases ideais, efeito 

estufa e aquecimento global. 

Esta aplicação foi feita no dia 30 de junho de 2015 na Turma 1 e no dia 20 de outubro 

de 2015 na Turma 2, devido a greve que ocorreu no ano supracitado. Os dados foram 

utilizados para verificar a presença de algumas ideias-âncoras na estrutura cognitiva dos 

alunos e também para abordar situações que estimulasse os alunos a levantar questionamentos 

durante utilização do aparato experimental. 
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7.2.2 Aplicação do produto em sala de aula 

 A aplicação do produto educacional foi orientada pelos seguintes princípios 

facilitadores da aprendizagem significativa crítica: princípio do conhecimento prévio; 

princípio da interação social e do questionamento; princípio da não centralidade no livro de 

texto e princípio da aprendizagem pelo erro. 

  De forma sintetizada, o esquema da figura apresenta como foi feita a aplicação do 

produto educacional: 

 

        Figura 7.2: Sequência utilizada na aplicação do produto educacional. 

 

 

A sequência didática colocada na figura 7.2 é uma sugestão de roteiro de aula e é 

constituída por uma aplicação de um questionário diagnóstico seguido por um 

questionamento sobre o tema que antecedem a aplicação do experimento didático acarretando 

num debate sobre os resultados do experimento. 

A primeira aplicação feita no dia 30 de junho de 2015 na Turma 1, usou o aparato 

experimental pela primeira vez, ou seja, o experimento ainda não havia sido utilizado em sala 

de aula. Desta forma, o objetivo principal nesta aula foi analisar como os alunos iriam 

recepcionar as atividades. Já na segunda aplicação feita no dia 27 de outubro de 2015 na 

Turma 2, pode-se observar melhor o potencial didático do produto educacional visto que era a 

segunda aplicação deste produto numa sala de aula. 

 Os professores e técnicos administrativos do IFRO do campus Porto Velho Calama 

iniciaram um movimento grevista em julho de 2015 e somente quando terminou a greve em 

meados de outubro, foi possível realizar a segunda aplicação e concluir as atividades. Este 

movimento grevista atrasou por mais de 3 meses a aplicação do produto a sua segunda vez. 
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7.2.3 Descrição da aplicação do produto educacional à Turma 1 

 As atividades de aplicação do produto educacional à Turma 1 foram acompanhadas 

pelo orientador do projeto de mestrado, o professor Dr. Carlos Mergulhão Júnior. Foram 

utilizadas 2 aulas (50 minutos cada), iniciando às 17:05 e finalizando às 18:45. As atividades 

foram realizadas na sala de aula, figura 6.3. As salas de aula são equipadas com televisores de 

60” com entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface) que permite serem utilizadas 

como monitor. 

 

    Figura 7.3: Televisor utilizado na atividade. 

 
               

 Como os alunos nunca tinham trabalhado com este produto, inicialmente foi feita uma 

breve apresentação do experimento didático. O professor justificou a turma que era mestrando 

do programa Mestrado Nacional em Ensino de Física e que estava desenvolvendo uma 

proposta alternativa para o Ensino de Física através de um produto educacional. 

 A seguir, aplicou-se o questionário para verificar os conhecimentos prévios a respeito 

do tema. 
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 Após a aplicação do questionário prévio, fez-se uma breve apresentação do tema e 

abriu-se um momento para levantamento de questionamentos por parte dos alunos. 

 Com o auxílio do televisor, o professor iniciou a simulação do efeito estufa. A seguir, 

realizou-se a simulação do aquecimento global devido o aumento da concentração de dióxido 

de carbono, figura 7.4. 

 

     Figura 7.4: Realização do experimento. 

 

  

Após a simulação, o professor explicou o experimento em linhas gerais para os alunos 

divididos em grupo de três alunos cada. 

 Após a apresentação exploratória do experimento, o professor propõe que cada grupo 

de três alunos desenvolva observações e questionamentos sobre o experimento e também 

responda os questionamentos e apontamentos levantados pelo professor. As questões 

levantadas pelo professor foram: 1ª) Um sensor está protegido pela cúpula e outro não, o que 

vocês acham que irá acontecer quando as lâmpadas forem ligadas? O professor abre um 

momento para as respostas dos alunos. 2ª) Qual sensor vai indicar maior temperatura? Após o 

questionamento, o professor inicia novamente o experimento mostrando detalhadamente no 

televisor a diferença de temperatura entre os dois sensores. Os alunos observam o resultado do 

experimento.  3ª)  O professor desafia os alunos a explicar a diferença de temperatura entre os 
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sensores. Os alunos tentam explicar. 4ª) O professor coloca a cúpula também no outro sensor 

e os alunos observam a diferença de temperatura entre os sensores diminuírem. O professor 

abre um momento para as respostas dos alunos. 5ª) O professor pergunta quais efeitos físicos 

a colocação da cúpula sobre o sensor pode causar? De imediato os alunos respondem “efeito 

estufa” e que a cúpula de vidro está fazendo o papel da atmosfera. Neste momento o professor 

também faz considerações a respeito do efeito estufa. 6ª) O efeito estufa é favorável ou não a 

vida na Terra? 7ª) O efeito estufa é natural ou é causado pelo homem? O professor abre um 

momento para as respostas dos alunos. A seguir, o professor explica aos alunos que o efeito 

estufa evita variações bruscas na temperatura da Terra, sendo assim, o efeito estufa natural é 

favorável à vida no Planeta, mas o ser humano é responsável pelo aquecimento global ao 

intensificar o efeito estufa. 

 Após a conclusão das atividades de simulação do efeito estufa, o professor inseriu gás 

carbônico em uma das cúpulas e acendeu as lâmpadas. Esperou os alunos observarem o 

resultado: a temperatura da cúpula com o gás carbônico ficou mais elevada.  

 A seguir, o professor relaciona o fato do aumento da concentração de gás carbônico na 

atmosfera com a queima de combustíveis fósseis e também explica o maior aquecimento na 

cúpula com maior concentração de CO2, como está acontecendo atualmente em nosso planeta. 

 Finalmente aplicou-se novamente o questionário avaliativo, Apêndice C, o mesmo 

aplicado no iniciou das atividades, acrescidos de questões para avaliar o experimento e a 

atividade como um todo. 

 A atividade foi proveitosa e muito bem recebida pelos alunos, mas o tempo de 

aplicação não foi suficiente para explorar todo o potencial do experimento. Destarte, a 

atividade foi reestruturada para aplicação na Turma 2. 

7.2.4 Descrição da aplicação do produto educacional à Turma 2 

 Como 2 aulas de 50 minutos não foram suficientes para explorar totalmente o aparato 

experimental na Turma 1, as atividades na Turma 2 foram conduzidas do seguinte modo: 30 

minutos no dia 20 de outubro de 2015 foram dedicados a aplicação inicial do produto por 

meio do questionário prévio e 2 aulas de 50 minutos cada no dia 27 de outubro de 2015 para a 

prática experimental. 
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 No dia 20/10, como os alunos nesta turma também nunca tinham trabalhado com o 

aparato experimental, inicialmente foi feito uma breve apresentação do mesmo. O professor 

justificou novamente que era mestrando do programa Mestrado Nacional em Ensino de Física 

e que estava desenvolvendo uma proposta alternativa para o Ensino de Física através de um 

produto educacional. 

 A seguir, aplicou-se o questionário a esta turma para verificar os conhecimentos 

prévios a respeito do tema. 

 Já no dia 27/10 o professor fez uma breve apresentação do tema e, a seguir, abriu-se 

um momento para levantamento de questionamentos. 

 Com o auxílio do televisor, o professor iniciou a simulação do efeito estufa, figura 7.5. 

A seguir, realizou-se a simulação do aquecimento global devido o aumento da concentração 

de dióxido de carbono. 

 

   Figura 7.5: Realização do experimento na Turma 2. 

 
     

 Após a simulação, o professor explica o experimento em linhas gerais para os alunos 

divididos em cada grupo de cada três alunos cada. 
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 Após a apresentação exploratória do experimento, como na Turma 1, o professor 

propõe que cada grupo de três alunos desenvolva observações e questionamentos sobre o 

experimento e também responda os questionamentos e apontamentos levantados pelo 

professor: 1ª) Um sensor está protegido pela cúpula e outro não, o que vocês acham que irá 

acontecer quando as lâmpadas forem ligadas? O professor abre um momento para as respostas 

dos alunos. 2ª) Qual sensor vai indicar maior temperatura? Após o questionamento, o 

professor inicia novamente o experimento mostrando detalhadamente no televisor a diferença 

de temperatura entre os dois sensores. 3ª)  O professor desafia os alunos a explicar a diferença 

de temperatura entre os sensores. 4ª) O professor coloca a cúpula também no outro sensor e os 

alunos observam a diferença de temperatura entre os sensores diminuírem. O professor abre 

um momento para as respostas dos alunos. 5ª) O professor pergunta quais efeitos físicos a 

colocação da cúpula sobre o sensor pode causar? Como na Turma 1, rapidamente os alunos 

responderam “efeito estufa” e que a cúpula de vidro está fazendo o papel da atmosfera. Neste 

momento o professor também faz considerações a respeito do efeito estufa. Foram levantadas 

outras questões: 6ª) O efeito estufa é favorável ou não a vida na Terra? 7ª) O efeito estufa é 

natural ou causado pelo homem? O professor abre um momento para as respostas dos alunos. 

A seguir, o professor explica aos alunos que o efeito estufa evita variações bruscas na 

temperatura da Terra, sendo assim, o efeito estufa natural é favorável à vida no Planeta, mas o 

homem é responsável pelo aquecimento global. 

 Após a conclusão das atividades de simulação do efeito estufa, inseriu-se gás 

carbônico em uma das cúpulas e acendeu as lâmpadas e observou que a temperatura nesta 

cúpula fica mais elevada. 

 A seguir, o professor relaciona o fato do aumento da concentração de gás carbônico na 

atmosfera com a queima de combustíveis fósseis e também explica o maior aquecimento na 

cúpula com maior concentração de CO2, como está acontecendo atualmente em nosso Planeta. 

 Portanto na aplicação do produto educacional foram explorados os seguintes conceitos 

físicos: calor, temperatura, processos de condução do calor e leis dos gases ideias. 

 Finalmente aplicou-se novamente o questionário avaliativo, Apêndice C, o mesmo 

aplicado no iniciou das atividades, acrescidos de questões para avaliar o experimento e a 

atividade como um todo. 

 As atividades na Turma 2 superaram as expectativas, pois além de trabalhar os 

conceitos de efeito estufa e aquecimento global conseguiu-se trabalhar de forma integrada os 
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conceitos físicos que explicam tais fenômenos, pois tratava-se do assunto recém trabalhado 

em sala de aula. 

7.3 ANÁLISES DA APRENDIZAGEM 

 Nesta seção serão analisados os resultados dos testes aplicados antes e após a 

aplicação do produto educacional em ambas as turmas. O pré-teste (questionário prévio) 

encontra-se no Apêndice B e o teste (questionário avaliativo) no Apêndice C. Tais testes 

foram aplicados para averiguar o grau de aprendizagem tanto dos conceitos de efeito estufa e 

aquecimento global como também dos conceitos de Termodinâmica. 

 O pré-teste era constituído por duas partes: 5 questões objetivas e 5 questões 

discursivas. O teste possuía-se as mesmas 10 questões do pré-teste acrescidas de 5 questões 

para verificar o caráter motivacional resultante da aplicação do produto educacional.  

7.3.1 Resultado do pré-teste e teste 

 Com o objetivo de fazer uma comparação direta, inicialmente apresentaremos apenas 

os resultados das 5 questões objetivas. As figuras 7.6 e 7.7 trazem, respectivamente, os 

resultados das questões objetivas aplicadas no pré-teste aplicado à Turma 1 e Turma 2: 
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             Figura 7.6: Resultado das questões objetivas do pré-teste aplicado à Turma 1. 

 
  

             Figura 7.7: Resultado das questões objetivas do pré-teste aplicado à Turma 2. 

 

 

Os alunos obtiveram um índice de acerto de apenas, aproximadamente, 10% na Turma 

1 e 13% na Turma 2. Este resultado mostra a pouca familiaridade dos mesmos com os 

conteúdos abordados. As figuras 7.8 e 7.9 mostram a melhoria no índice de acerto após a 

aplicação do produto educacional. 
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         Figura 7.8: Resultado das questões objetivos do teste aplicado à Turma1. 

 
 

         Figura 7.9: Resultado das questões objetivos do teste aplicado à Turma 2. 

 

 

Após serem desenvolvidas as atividades utilizando o produto educacional, os alunos 

da Turma 1 obtiveram, aproximadamente, 87% de acertos. Já os alunos da Turma 2 obtiveram 

95% de acertos. Comparando estes resultados com o índice de 10% (Turma 1) e 13% (Turma 

2) de acerto antes da aplicação do produto educacional fica evidente um aumento na 
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aprendizagem dos conceitos envolvidos como decorrência da aplicação do produto 

educacional em ambas as turmas. Apesar dos alunos já terem estudado alguns dos temas de 

termodinâmica em aulas anteriores, o elevado aumento no índice de acertos indicam a 

utilidade pedagógica da aplicação do produto educacional. Na turma 1, obteve-se um menor 

índice de acerto das questões 4 e 5 , as quais exploravam somente conceitos de 

Termodinâmica, o que pode ser explicado pelo pouco tempo de abordagem dedicado na aula. 

O problema foi posteriormente corrigido com um melhor planejamento da condução das 

atividades na aplicação do produto educacional à Turma 2. 

As questões discursivas foram elaboradas para verificar os conhecimentos gerais e 

conhecimentos específicos de: efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas e 

Termodinâmica. A adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica 

foram quesitos considerados para classificar as respostas como certas ou erradas. As figuras 

7.10 e 7.11 mostram, respectivamente, os resultados do pré-teste aplicados a Turma 1 e 

Turma 2. 

 

              Figura 7.10: Resultado das questões discursivas do pré-teste aplicado à Turma 1. 
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              Figura 7.11: Resultado das questões discursivas do pré-teste aplicado à Turma 2. 

 

  

Além do baixo rendimento observado em ambas as turmas, alguns alunos 

apresentaram respostas totalmente fora do contexto. Um determinado aluno apresentou 

quando perguntado quais as principais consequências ambientais do aquecimento global? “O 

buraco na camada de ozônio”. Também chamou atenção o fato de nenhum aluno conseguir 

diferir efeito estufa de aquecimento global, pergunta trazida na questão 6. Vale a pena 

observar que estes conceitos científicos não são abordados com propriedade na educação 

básica. 

 Os resultados do teste referente às questões discursivas podem ser observados nos dois 

gráficos a seguir. 
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      Figura 7.12: Resultado das questões discursivas do teste aplicado à Turma1. 

 
          

       Figura 7.13: Resultado das questões discursivas do teste aplicado à Turma 2. 

 

 

 Novamente a aplicação do produto educacional trouxe um aumento na aprendizagem 

dos conceitos envolvidos como decorrência da aplicação do produto educacional em ambas as 

turmas. 
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Os resultados tanto das questões objetivas quanto discursivas mostraram a eficiência 

pedagógica deste produto educacional.  Na próxima seção serão tratados a avaliação 

motivacional feita pelos alunos e de como foi feita a condução das atividades do produto 

educacional. 

7.4 AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Para a análise da proposta didática, após ser aplicado o produto educacional, foi 

utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário, sem a identificação do 

estudante, que se encontra no Apêndice C. As questões foram elaboradas para verificar se o 

produto educacional e o modo como foram conduzidas as atividades foram aprovados ou 

reprovados pelos alunos, buscando assim analisar se os alunos ficaram ou não mais motivados 

na aplicação do produto educacional.  

 As 5 questões presentes no Apêndice C apresentam uma afirmação seguida das 

alternativas sim (concorda com a afirmação) ou não (discorda da afirmação) e um espaço 

reservado para comentários. A seguir, as figuras 7.14 e 7.15 trazem o resultado do 

questionário. 

 

               Figura 7.14: Resultado da avaliação do produto educacional pela Turma 1. 
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             Figura 7.15: Resultado da avaliação do produto educacional pela Turma 2. 

 

              

 As figuras 7.14 e 7.15 mostram o quão bem avaliado foi o produto educacional por 

parte dos alunos em ambas as turmas. A partir do resultado desta avaliação e do resultado do 

teste de aprendizagem, apresentado na seção anterior, pode-se afirmar que o produto 

educacional atende os propósitos didáticos para os quais foi concebido, pois ele tanto 

proporcionou um aumento no nível de aprendizagem dos conceitos envolvidos por parte dos 

alunos como também motivou mais os alunos.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Este trabalho foi idealizado e concebido para ser uma alternativa inovadora no ensino 

de conceitos de Termodinâmica integrados aos importantes conceitos de efeito estufa e 

aquecimento global. Para tanto, toda a atividade experimental foi cuidadosamente elaborada 

para ser exequível, atrativa e contextualizada, cuja identificação de um problema cotidiano em 

relação à termodinâmica, que de forma direta compreende variação do clima através da 

partição de energia em ambientes naturais, que resultou numa maior aproximação do aluno 

aos conhecimentos teóricos físicos e sua aplicação e prática de modelos de ensino que 

proporcionou ao aluno o conhecimento de uma realidade de seu mundo compreendendo a 

dinâmica através de um experimento.  

O produto educacional possibilitará o professor enriquecer sua aula sobre um tema 

atual e muito explorado pela mídia, principalmente a televisiva, por explorar uma visão 

catastrófica, acaba deixando muitas dúvidas aos alunos sobre como diferenciar o efeito estufa 

da intensificação do efeito estufa (aquecimento global). Tal experimento instiga o aluno a 

pensar sobre as consequências de não termos o efeito estufa para a vida na Terra e o que 

acarreta o aumento da concentração dos gases de efeito estufa, nesse caso o dióxido de 

carbono (CO2). 

 O grande desafio encontrado durante a construção do experimento foi o de tentar 

deixá-lo com um preço acessível e ao mesmo tempo adequado as finalidades pedagógicas a 

que foi proposto. Há sensores que poderiam ser utilizados para mostrar o aumento da 

concentração de CO2, porém os custos dos sensores eram elevadíssimos, não adequando a 

finalidade didática.  Deste modo, optamos em utilizar sensores de baixo custo que 

possibilitasse, qualitativamente, observar as consequências de termos uma atmosfera atuando 

como uma estufa e as consequências do aumento de CO2 nesse meio para o aumento da 

temperatura.  

  Como o experimento necessitava da comparação entre as grandezas físicas das duas 

cúpulas, a princípio, seria necessária a instalação de dois sensores BMP085 (medição de 

temperatura, pressão e altitude), um em cada cúpula. Porém, não foi possível modificar as 

portas de entradas de um dos sensores. Diante desta dificuldade, optamos por utilizar sensores 

DHT11 (medição de temperatura e umidade) que permitiu acompanhar a variação da 
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temperatura de grau em grau, mas não da pressão. A solução encontrada foi utilizar na cúpula 

onde se aumentou a concentração do CO2 os dois sensores: BMP085 e DHT11.   

 Os testes com o experimento se mostraram favoráveis a sua utilização em sala de aula. 

Tanto o teste em que utilizamos apenas uma cúpula, mostrando o efeito estufa, como o teste 

em que aumentamos a concentração do dióxido de carbono, conforme se pode observar nos 

gráficos do capítulo 5 justificam a aplicação deste produto educacional em aulas de física do 

ensino médio. 

 Outro ponto positivo foi o tempo de resultados com o experimento que ficou em média 

de 17 minutos para cada teste, o que possibilita no tempo em que o professor tem em sala de 

aula explorar o assunto após a aplicação do produto educacional, proporcionando uma 

alternativa pedagógica para explorar um assunto de tamanha relevância como é o efeito estufa 

e o aquecimento global. Para isso foram necessários alguns testes com diferentes tamanhos de 

cúpulas. 

 Além disto, a aplicação deste produto educacional vem a mostrar que é possível 

abordar questões complexas do ponto de vista científico como o efeito estufa numa sala de 

aula contato que se utilize uma abordagem pedagógica adequada como a que foi utilizada 

neste trabalho. 

 Doravante é importante deixar claro que o experimento permite mudanças (sensores) e 

outras aplicações, principalmente na área de Termodinâmica. As possibilidades de 

interdisciplinaridade também se mostram favorável, podendo-se preparar uma aula 

envolvendo química, biologia e ecologia. 

 A utilização do experimento foi bem recebida pelos estudantes, que inclusive 

mostraram entusiasmo ao participar da aula. Os resultados obtidos com a aplicação do pré-

teste e do teste, presentes no capítulo 6, mostraram que os alunos tiveram um bom nível de 

aprendizagem significativa crítica.  

 É importante frisar que o experimento necessita de mais pesquisa. Podemos utilizar 

melhores sensores ou aumentar o número de parâmetros utilizando outros sensores, buscando 

dessa forma um meio de tornarmos ainda mais atrativo o experimento para o professor leva 

para sala de aula.  

O desafio que fica em aberto, será sair da veia qualitativa para a quantitativa, tornando 

os cálculos possíveis dentro desse possível modelo matemático, para assim tornar o ensino da 

física de completo.   
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 A disponibilização do produto educacional no blog do autor 

(paulorenda.blogspot.com) o que possibilitará a outros professores estarem construindo e 

utilizando o aparato experimental em suas aulas. O produto educacional também fica aberto a 

melhorias e futuras parcerias. Diante de tudo que foi exposto, pode-se afirmar, portanto que o 

trabalho conseguiu contemplar as propostas do MNPEF (Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física). 
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APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 
 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – MNPEF 

 

 

ROTEIRO DIDÁTICO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM EXPERIMENTO SIMPLES 

PARA A SIMULAÇÃO DE EFEITO ESTUFA E AQUECIMENTO GLOBAL NO ENSINO 

DA FÍSICA 

 

PAULO RENDA ANDERSON 

CARLOS MERGULHÃO JÚNIOR (orientador) 
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Apresentação 

 

Este é um material de apoio para o professor que queira construir o experimento 

didático para a simulação do efeito estufa e aquecimento global, podendo assim enriquecer 

ainda mais o Ensino da Física.  

O material produzido é resultado do trabalho desenvolvido no Instituto Federal de 

Rondônia, Campus Porto Velho Calama, em Porto Velho – RO como requisito para a 

conclusão do mestrado profissional em ensino de física pelo programa MNPEF. 

Este produto educacional baseado neste experimento didático que tem como objetivo 

simular o efeito estufa e o aquecimento global propõe uma abordagem pedagógica simples 

destes temas complexos nas aulas de física do ensino médio.  

Um exemplo de sequência didática na qual pode ser aplicado este experimento 

didático está expresso na figura diagramática: 
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Introdução 

 

O produto educacional desta dissertação, figura 1, está baseado na construção de um 

experimento simples de baixo custo com uso de sensores de temperatura, pressão, umidade e 

altitude na plataforma Arduino, que simulará o efeito estufa e o aquecimento global. Esse 

produto permitirá o professor em sala de aula a apresentar e discutir o tema de efeito estufa e 

aquecimento (tema de problemática mundial) e simultaneamente abordar conceitos de 

termodinâmica. 

 

                                      Figura1: Experimento montado e pronto para simulação. 

 

                                       

Com a finalidade de facilitar a divulgação do produto educacional, este trabalho 

conterá uma mídia (DVD), figura 2, onde será apresentada com riqueza de detalhes a 

construção e utilização do experimento. Além da mídia o professor poderá recorrer à Web no 

blog http://paulorenda.blogspot.com.br/ onde também obterá todas as informações necessárias 

e suporte em caso de dúvidas, podendo ainda compartilhar suas experiências. Espera-se que 

com a utilização deste produto educacional o professor possa articular a fundamentação 
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teórica de Termodinâmica com a problemática das mudanças climáticas, permitindo assim ao 

aluno desenvolver competências e habilidades para integrar seus conhecimentos em Física a 

esta problemática de intensificação do efeito estufa resultando no aquecimento global.   

 

       Figura 2: Mídia contendo os procedimentos para construção do produto educacional.  

 

 

Materiais Utilizados 

 

 A seguir, apresentaremos todo o material utilizado na construção do aparato 

experimental: 

- Uma placa de isopor com 5,0 cm de espessura; 

- Uma plataforma de prototipagem Arduino UNO; 

- Um cabo de impressora; 

- Um notebook; 

- Dois sensores DHT11 de temperatura e umidade; 

- Um sensor BMP085 de pressão, altura e temperatura; 

- Três matrizes de contato (protoboard); 

- Fio de diversas cores com diâmetro de 1.5 mm; 

- Duas cúpulas de vidros; 

- Duas luminárias de mesa; 

- Um cilindro de CO2 de 6 kg; 
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- Quarenta centímetros de mangueira trançada de ¼”; 

- Dez centímetros de mangueira trançada de ½”; 

- Duas abraçadeiras de ½”; 

- Uma abraçadeira ¼”; 

- Um adaptador de rosca ½” para mangueira de ½”; 

- Um adaptador de mangueira ½” para rosca ¼”; 

- Um adaptador de rosca ¼” para mangueira ¼”; 

- Duas lâmpadas incandescente de 100 W; 

- Um estilete;  

- Um alicate de corte; 

- Um alicate universal; 

- Fita isolante; 

- Fita adesiva dupla face. 

Cúpulas de vidro 

As cúpulas de vidro descritas na lista de materiais devem ser idênticas, podendo ser, 

por exemplo, saladeira, sendo o vidro o material mais adequado. As dimensões são livres, 

devendo ter o espaço necessário para os protoboards. Inicialmente foram utilizadas cúpulas 

com aproximadamente 30 cm de diâmetro com um volume aproximado de 3,1 L e depois 

cúpulas com aproximadamente 23 cm de diâmetro com volume aproximado de 1,9 L. As 

segundas cúpulas mostraram resultados melhores em relação ao tempo, ou seja, apesar de 

livre as dimensões é melhor optar por cúpulas que tem volume de aproximadamente 2 L, pois 

a apresentação do experimento em sala de aula será mais dinâmica, aumentando assim  o 

tempo para o professor explorar as considerações sugeridos pelos alunos com base nos 

resultados obtidos pelo produto educacional.  
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                           Figura 3: Cúpulas de vidro. 

 

 

Arduino e sensores 

 

A escolha do Arduino se deu por ser uma plataforma aberta de fácil utilização que 

pode ser utilizada por pessoas que não são da área técnica ou que possuem baixo orçamento. 

Por ser simples ela permite que se aprenda rapidamente o básico podendo-se assim criar 

projetos em um intervalo de tempo relativamente curto. 

Outro aspecto importante para essa escolha é que há uma grande comunidade 

utilizando a plataforma Arduino e compartilhando seus códigos e diagramas de circuitos 

permitindo que as copiem e modifiquem. A maioria dos usuários dessa plataforma também 

auxilia outros desenvolvedores principalmente através de fóruns. 

 

Arduino Hardware 

 

Arduino é uma plataforma eletrônica de desenvolvimento aberto (open source) que 

pode ser integrada ao conceito de desenvolvimento de sistemas físicos, por meio de hardware 
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e software, que interagem e respondem a entradas (inputs) do mundo real (LEARN 

ELECTRONICS USING ARDUINO, 2015).  

O conceito Arduino surgiu na Itália, em 2005, com o objetivo de criar um dispositivo 

que tivesse uma linguagem de programação própria, ambiente de desenvolvimento próprio e 

que pudesse ser fabricado manualmente ou comprado. O Arduino pode sentir o ambiente ao 

receber uma série de sensores e assim modificar seu arredor por meio de motores, 

controladores de luzes e outros atuadores (MCROBERTS, 2011).   

Arduino é fabricado pela Smart Projects. Em 2015 já são 13 versões diferentes do 

mesmo dispositivo, cada versão com o seu tipo próprio micro controlador, dimensões e 

funcionalidades particulares. Para esse trabalho iremos usar o Arduino Uno, modelo ATMega 

328 representado pela figura 5.4  

 

                      Figura 4: Arduino Uno. 

 
                 Fonte: www.arduino.cc 

 

O UNO é o mais recente de uma série de placas Arduino, e o modelo de referência 

para a plataforma Arduino, suas referências estão especificadas na tabela a seguir (Quadro 1). 
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Quadro 1: Especificações do Arduino Uno modelo ATMega 328. 

Microcontralador ATmega328 

Tensão de Funcionamento 5 V 

Tensão de entrada (recomendado) 7 – 12 V 

Tensão de entrada (limite) 6 – 20 V 

Pinos Entrada/Saída Digital 14 (dos quais 6 fornecem uma saída PWM) 

Pinos de Entrada analógico  6 

Corrente Máxima por Pino 40 mA 

Memória Flash  32 KB (ATmega328), dos quais 0,5 KB 
usado para bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM ((Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory) 

1 KB (ATmega328) 

Clock  16 MHz 

Fonte: Site Projeto Arduino; disponível em < http://www.projetoarduino.com.br/arduino-uno-r3>. 

 

A memória Flash é empregada para gravação do algoritmo que é inserido no micro 

controlador para ser executado, bem como para gravação do bootloader, a medida que a 

memória SRAM (Static Random Access Memory) opera basicamente de forma semelhante à 

memória RAM (Random Access Memory) dos computadores pessoais. Ou seja, é na memória 

SRAM que os dados contidos na memória Flash são processados/alterados pelo micro 

controlador. Observa-se que assim como em computadores pessoais, os dados presentes na 

memória SRAM são excluídos sempre que é a alimentação do Arduino é interrompida, ao 

contrário dos dados presentes na memória EEPROM (Electrically Erasable Programmable 

Read-Only Memory). Essa memória é responsável pelo armazenamento de constantes, tais 

como o número π, que podem ser “chamadas/utilizadas” através do uso de bibliotecas 

específicas próprias (SITE OFICIAL ARDUINO, 2015). 

 

 Pins de I/O 

 

 Nesta seção serão apresentados os tipos de entrada e saída de sinais do Arduino Uno. 

Esta definição é fundamental, pois descreve os tipos de sinais (digitais/analógicos) que o 

Arduino trabalha. No quadro 1 é apresentado um resumo dos tipos de pins I/O disponíveis. 
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     Quadro 2: Número de Pins I/O do Arduino Uno 

Pins de I/O digitais 14 sendo 6 desses PWM (Pulse Width Modulation) 

Pins de I analógicos 6 

Pins de I massa/ground (GND) 3 

Pins de reset 1 

Pins Analog Reference 

(AREF) 
1 

Pins de 3,3V 1 

Pins de 5V 1 

      Fonte: Site oficial do Arduino, disponível em <http://www.arduino.cc>. 

 

É importante considerar que a corrente máxima suportada por cada pin 

digital/analógico é de 40mA, a exceção é a saída de tensão da fonte de 3,3V, onde suporta 

corrente máxima de até 50mA (SITE OFICIAL DO ARDUINO, 2015). A figura 5 ilustra os 

pinos do Arduino Uno. 

 

   Figura 5: Referências para ligações à placa Arduino Uno. 

 
Fonte: www.arduino.cc. 

As necessidades de se usar os pinos analógico ou digital estarão vinculados aos 

sensores e suas respectivas necessidades. Já os pinos RX (pino 0) e TX (pino 1) são canais de 
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comunicação serial. Para esse trabalho foi necessário apenas utilizar as entradas analógicas, 

de tensões e terra (GND). 

 

Arduino Software 

 

Nesta seção será realizada uma descrição básica de como proceder para instalar e 

utilizar a interface de desenvolvimento do Arduino (IDE). A versão mais recente do software 

de desenvolvimento programa estará sempre disponível na página de download do site oficial 

do Arduino. 

Após a conclusão do download da interface de desenvolvimento do Arduino (IDE) o 

próximo passo é a instalação dos drivers do Chip FTDI contido na placa, para que seja 

possível realizar a conversão USB para porta serial. Para isso, utilizam-se os drivers que 

foram instalados juntamente com o Arduino ou então realizar o download dos drivers mais 

atualizados do site da FTDI (SITE DA FTDI, 2015), sendo esta alternativa a mais utilizada 

para correções de problemas de comunicação com o Arduino (SITE OFICIAL ARDUINO, 

2015).  

Após a instalação dos drivers de comunicação, é indispensável configurar a porta 

serial a ser utilizada, assim como o escolher o modelo de Arduino a ser programado.  

Por fim o projetista poderá escrever seu código de programação (conhecido como 

Sketch no Arduino), compila-lo e gravá-lo na placa. 

 

Sensor Arduino DTH11  

 

O sensor DTH11, de fabricação da AOSONG, fornece valores da umidade na faixa de 

20 à 90% RH com repetitividade mais ou menos 1% RH e precisão aos 25º de mais ou menos 

5% RH. Além de ser um sensor de umidade, o DTH11 também é capaz de efetuar medidas da 

temperatura ambiente em graus Celsius, operando em uma faixa de 0 °C a 50 °C, com 

repetitividade em mais ou menos 1 °C e precisão de mais ou menos 2 °C.  

Sua tecnologia garante excelente estabilidade e confiabilidade. Possui excelente 

qualidade, resposta rápida, anti-interferência e vantagens antes só encontradas em dispositivos 

de alto custo. 
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A Figura 6 mostra um exemplo de como o sensor DTH11 pode ser conectado ao 

Arduino Uno. A linha de serial de dados é ligado ao pino A0 ou A1, a alimentação ao pino 5,0 

V e o aterramento em qualquer pino GND (groud) do Arduino. 

 

Figura 6: Conexão do Sensor DTH11 ao Arduino Uno, porta A1 

 
     Fonte: blog flipeflop.  

 

Sensor Arduino BMP085 

 

Para este experimento utilizaremos na cúpula que vai inserir o CO2, um sensor 

BMP085 que realiza medidas da pressão atmosférica. Com isso poderemos mostrar no IDE 

que a pressão ficara idêntica, ou muito próxima a outra cúpula, além de podermos utilizar essa 

cúpula para outros experimentos de física como, por exemplo, estudo dos gases ideias.  

O sensor BMP085, de fabricação da Bosch, fornece valores da pressão atmosférica, 

operando em uma faixa de 300 hPa a 1.100 hPa (BOSCH, 2009). Além de ser um sensor de 

pressão barométrica, o BMP085 também é capaz de efetuar medidas da temperatura ambiente 

em graus Celsius, operando em uma faixa de – 40 °C a 85 °C (mas apresentando maior 

precisão na faixa de 0 °C a 65 °C). Como a intenção primordial é utilizar o sensor BMP085 

para efetuar medições da pressão atmosférica, as medidas de temperatura obtidas são dados 

complementares, pois estaremos utilizando os sensores DHT11. 
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A Figura 7 mostra um exemplo de como o sensor BMP085 pode ser conectado ao 

Arduino Uno. A linha SDA é ligada ao pino A4, a linha SCL ao pino A5, a alimentação ao 

pino de 3,3 V e o aterramento em qualquer pino GND (groud) do Arduino. Não foi possível 

trabalhar apenas com esse sensor devido à dificuldade de mudar as linhas SDA e SCL para 

outros pinos. 

 

Figura 7: Conexão do Sensor BMP085 ao Arduino Uno, porta A1 

 
     Fonte: Arduino e Cia, 2015. 

  

Matriz de contato ou Protoboard 

 

Um protótipo de circuito é feito em um elemento chamado protoboard ou matriz de 

contato. O protoboard permite montar e modificar rapidamente circuitos eletrônicos sem a 

necessidade de soldas e muitas vezes nem ferramenta. Uma vez que o circuito funcionou 

corretamente na matriz de contato pode-se construir um circuito definitivo na forma impressa 

e soldado seus componentes. 
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                            Figura 8: Matriz de contato. 

                   
                             

Conforme podemos ver, estas matrizes são formadas por uma peça plástica em que 

existem centenas de pequenos furos, é chamado de matriz por ter esses furos formados a 

determiná-los por letras na vertical (de a a j) e por números na horizontal (de 1 a 30). Estes 

pequenos furos são feitos de forma que podemos enfiar neles os terminais de componentes ou 

ainda fios de ligação. Sua separação é feita em medida padronizada de modo que 

componentes comuns se encaixam perfeitamente sem esforço, como os circuitos integrados 

DIL (Dual In Line). 

Os furos possuem na sua parte interna (que não pode ser vista) contatos elétricos de 

metal, de modo que ao encaixarmos fios ou terminais de componentes, ele é conectado de 

modo firme ao circuito. Desta forma não é preciso usar solda. 
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                             Figura 9: Matriz de contato com detalhe dos contatos sob os furos. 

 
                            

Os contatos sob os furos obedecem a uma organização de interligação padronizada 

(figura 9).  As filas horizontais podem ser usadas como linhas de alimentação (positiva e 

negativa), já as filas verticais são dispostas de tal forma e com tal dimensionamento que 

permitem o encaixe dos mais diversos tipos de componentes, como por exemplos os sensores 

de temperatura e pressão que serão utilizados e os sensores de temperatura e umidade DHT11.  

 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

 

 Neste subtítulo iremos mostrar detalhadamente como construir o experimento para a 

simulação do efeito estufa e aquecimento global. Para isso iremos dividir esse tópico em duas 

partes: preparação do software do Arduino e construção do hardware. 

 

Preparação do software 

 

Nesta seção será realizada uma descrição básica de como proceder para instalar e 

utilizar a interface de desenvolvimento do Arduino. A versão mais recente do software de 

desenvolvimento cujo programa estará́ sempre disponível na página de download do site 

oficial do Arduino (www.arduino.cc). 
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    Figura 10: Página oficial do Arduino. 

 

 

Clicando em download aparecerá outra tela onde poderá escolher o sistema 

operacional da máquina. Para esse trabalho utilizamos o Windows, clicando conforme a seta. 

 

       Figura 11: Efetuando download do Arduino com detalhe da escolha do sistema operacional. 
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                  Figura 12: Efetuando o download gratuito do Arduino. 

 
                 

 

 A partir deste ponto é seguir os procedimentos padrões de instalação da interface de 

desenvolvimento do Arduino (Arduino IDE), conforme a sequência abaixo: 

 

                       Figura 13: Instalação do Arduino com detalhe “I agree” concordar com temos legais 
                       do software. 
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                          Figura 14: Dando prosseguimento à instalação do Arduino. 

 

 

 Deve-se manter todos os componentes selecionados e ir para o próximo passo. 

 

                         Figura 15: Instalação do Arduino com detalhe do compartimento onde será  
                                        instalado o Arduino. 
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                         Figura 16: Concluindo a instalação do Arduino. 

 

  

 Finalizando a instalação aparecerá um ícone do Arduino Uno na área de trabalho. 

Clicando nele aparecerá a interface de desenvolvimento do Arduino (IDE). Agora iremos 

configurar, para esse experimento utilizamos o Arduino Uno, mais conforme pode ver na 

figura temos vários tipos de placa de prototipagem: 
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Figura 17: Configurando o IDE com a escolha da placa de prototipagem 

 

 

 Iremos preparar nosso IDE importando as bibliotecas (DTH, DTH11 e Adafruit-

BMP085-Library-master) que serão utilizadas no código de programação para o 

funcionamento dos sensores. Pare esse procedimento basta seguir as figuras abaixo: 
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                                        Figura 18: Preparando o IDE para inseri as bibliotecas.  

 

 

 Clicamos no Sketch, importarmos as bibliotecas e em seguida adicionar biblioteca. 

Essas bibliotecas (DTH, DTH11 e Adafruit-BMP085-Library-master) estarão disponíveis no 

DVD no qual o produto educacional estará contido. 
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                             Figura 19: Importando a biblioteca. 

 

 

 Observe que no código de programação chamamos a biblioteca Wire, porém não a 

adicionamos, pois ela já vem com o IDE. Por fim adicionamos as bibliotecas. 
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                Figura 20: Adicionando a biblioteca. 

 

  

O código de programação que será utilizado nesse produto educacional está pronto 

para ser copiado e colado no Sketch (ambiente onde iremos escrever o código de programação 

abaixo) do Arduino. Essa programação irá mostrar a leitura dos dois sensores de temperatura 

DHT11 e da pressão pelo sensor BMP085,: 

#define dht_dpin A1 // porta Analogica A1 

#include <dht.h>     

#define sensor A0 //porta analógica A0     

#include "DHT.h" 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_BMP085.h> 

 

Adafruit_BMP085 bmp; 

dht DHT; //Inicializa o sensor 

 

void setup() 

{ 
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  Serial.begin(9600); 

  delay(1000);//Aguarda 1 seg antes de acessar as 

informações do sensor 

  if (!bmp.begin())  

  { 

  Serial.println("Sensor BMP085 não encontrado, ver ifique 

as conexões !"); 

  while (1) {} 

} 

} 

void loop() 

{ 

  DHT.read11(dht_dpin);  

//Serial.print("Umidade = "); 

//Serial.print(DHT.humidity); 

//Serial.print(" %  "); 

  Serial.print("Temperatura1 = "); 

  Serial.print(DHT.temperature); 

  Serial.println(" C"); 

 // 

  DHT.read11(sensor);  

//Serial.print("Umidade: ");     

//Serial.print(DHT.humidity);    

//Serial.print(" %  ");  

  Serial.print("Temperatura2 = ");   

  Serial.print(DHT.temperature);     

  Serial.println(" C");   

 // 

  Serial.print(bmp.readTemperature()); 

  Serial.println(" *C"); 

  Serial.print("Pressao = "); 

  Serial.print(bmp.readPressure()); 

  Serial.println(" Pa"); 
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//Serial.print("Altitude = "); 

//Serial.print(bmp.readAltitude()); 

//Serial.println(" metros"); 

 

 

    delay(3000); //faz a leitura a cada 3 segundos 

} 

 

Figura 21: Código de programação sendo transferido para Sketch do IDE. 

 

 

 As duas barras são utilizadas para informações (observações) do programa, ou seja, 

não é reconhecido como parte da programação. Se observarmos no código haverá algumas 

barras que inutilizam informações dos sensores, como, por exemplo, altitude e umidade, por 
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não serem precisos para esse estudo. Se no projeto precisar destas informações basta retirar as 

duas barras que o monitor serial começará a informar os dados. 

Por fim, basta verificar/copilar (Ctrl+R), carregar/gravar (Ctrl+U) na placa e 

acompanhar a geração de dados no monitor serial (Ctrl+Shift+M). O upload de um sketch é 

realizado via USB. Após o carregamento de sketch no Arduino, o programa permanece em 

sua memória, podendo ser utilizado a qualquer momento. 

 

Construção do hardware 

 

 Nesta seção iremos mostrar todos os procedimentos para a construção do 

hardware do experimento. Iniciaremos mostrando as ligações entre o Arduino e a matriz de 

contato (protoboard), em seguida será mostrado as ligações do sensor DTH11 na matriz de 

contato da cúpula 1, ligações do sensor BMP085 na matriz de contato da cúpula 1 e ligações 

do sensor DTH11 na matriz de contato da cúpula 2. 

Os fios utilizados nesse experimento foram utilizados de cabos de rede. Para que 

possamos ter boas conexões nas matrizes de contatos (protoboard) é necessário que descasque 

os fios em um centímetro (1 cm).  

Vamos iniciar a montagem pelas ligações entre o Arduino e a matriz de contata 

conforme a figura 22. 
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                                Figura 22: Conexão entre a placa de prototipagem e a matriz de contato. 

 

 

 O fio azul (1) é ligado no pino da alimentação de 5,0 V para os sensores DTH11 e 

verde (2) o aterramento no pino GND (groud). Esse mesmo fio (1) é utilizado para alimentar 

o sensor DTH11 da cúpula 1 e é saltado, junto com o fio (2), para as outras linhas de 

distribuição da matriz de contato para alimentar o sensor DTH11 da cúpula 2. O fio (2) do 

aterramento é utilizado tanto para os sensores DTH11 como para o sensor BMP085.  

O fio marrom (3) é ligado no pino de alimentação de 3,3 V para o sensor BMP085, 

essa ligação foi feita direta, ou seja, não passou pela matriz de contato.  

Os outros fios: marrom com branco (4), laranja com branco (5), azul com branco (6) e 

verde com branco (7) são ligados aos pinos analógicos que serão entradas para os dados dos 

sensores na placa do Arduino. O fio marrom com branco (4) é ligado ao pino analógico A0 

(serial data), ele jogado para a segunda matriz, pois será levado ao sensor DTH11 da cúpula 2, 
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enquanto que o fio laranja com branco (5) será ligado ao pino analógico A1(serial data) e 

depois levado ao sensor DTH11 da cúpula 1. 

O fio verde com branco (7) é ligado ao pino A4 SDA (serial data) por onde os dados 

são enviados pelo sensor BMP085, e o azul com branco (6) ligado ao pino A5 SCL (serial 

clock), que é o sinal clock usado para controlar a transferência de dados do sensor BMP085. 

Observe que as ligações (4), (5), (6) e (7) são ligados aos furos na matriz de contato e 

depois é feita as conexões, nas mesmas linhas para ligar aos respectivos sensores evitando o 

uso de solda. Agora faremos os analises desses mesmos fios em cada sensor, começando com 

a cúpula 1. 

 

                         Figura 23: Ligações do sensor DTH11 na matriz de contato da cúpula 1. 
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Primeiro conectamos o sensor DTH11 a matriz de contato que está na cúpula 1. Os 

fios azul (1) e verde (2) são ligados a matriz de contato e depois distribuído ao sensor, 

conforme a figura 5.24, alimentação de 5,0 V na primeira linha e o aterramento na terceira 

linha. Na linha do meio é ligado o fio laranja com branco (5) (serial data) por onde os dados 

serão enviados pelo sensor DTH11 ao pino analógico A1 da placa Arduino. 

Agora iremos fazer as ligações entre o sensor BMP085 e a placa de prototipagem 

Arduino Uno, para isso, assim como no primeiro iremos utilizar de fios de 1,5 mm coloridos 

para facilitar o procedimento. 

 

Figura 24: Ligações do sensor BMP085 na matriz de contato da cúpula 1. 
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Primeiro conectamos o sensor BMP085 a matriz de contato da cúpula 1, esse sensor 

irá utilizar seis furos. Na primeira linha fazemos a conexão com o aterramento, fio verde (2), 

na quarta linha ligaremos o fio azul com branco (6) que o SCL (serial clock) conectado ao 

pino analógico A5, na quinta linha ligaremos o fio verde com branco (7) que é o SDA (serial 

data) conectado ao pino analógico A4, e por último, na sexta linha o fio marrom (3), a 

alimentação de 3,3 V. 

 

            Figura 25: Ligações do sensor DTH11 na matriz de contato da cúpula 2. 

 

 

Primeiro conectamos o sensor DTH11 a matriz de contato que está na cúpula 2. Os 

fios azul (1) e verde (2) são ligados a matriz de contato e depois distribuído ao sensor, 

conforme a figura 25. A alimentação de 5,0 V, fio azul (1), na primeira linha e o aterramento, 
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fio verde (2), na terceira linha. Na linha do meio é ligado o fio marrom com branco (4) (serial 

data) por onde os dados serão enviados pelo sensor DTH11 ao pino analógico A0 da placa 

Arduino. 

Um problema que pode acontecer quando forem testar os sensores são o aparecimento 

de valores muito elevados ou a não leitura dos dados gerados pelos sensores. Isso acontece 

devido a falha na conexão dos sensores ao Arduino e as matrizes de contato (protoboard). 

Uma forma de se resolver isso é aumentando a superfície descascada dos fios conseguindo 

assim um melhor contato. 

 

SUGESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA O EXP ERIMENTO   

 

 É consenso que as aulas envolvendo práticas com experimento auxiliam os alunos a 

aprimorar seus conhecimentos junto a parte teórica e também possuem caráter motivador. 

 Mesmo não sendo regras rígidas ou imutáveis, algumas orientações são importantes 

para o desenvolvimento das práticas experimentais. O primeiro cuidado que o professor deve 

ter é referente a própria atividade: o funcionamento do experimento estar dentro do esperado; 

condições para o desenvolvimento da prática. 

 Outra orientação, não menos importante, é referente a prática pedagógica: como serão 

conduzidas as atividades de ensino-aprendizagem durante a realização do experimento? 

 Para o desenvolvimento dessa prática experimental sugerimos que inicialmente o 

professor verifique a exequibilidade do experimento, faça o planejamento, para em seguida 

fazer uma sequência didática para condução das atividades de ensino-aprendizagem. 

 

Planejamento 

 

 Após a construção do aparato experimental é verificado o seu adequado 

funcionamento. O professor deve ter em mente as questões logísticas para o desenvolvimento 

da prática experimental: disponibilidade de recurso de multimídia (projetor ou televisor); 

também deve-se verificar a adequação da duração da aula para a prática experimental. As 
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avaliações com o experimento e sua aplicação feita por esse trabalho mostraram um tempo 

hábil para ser desenvolvido pelo professor na sala de aula. 

 

Sequência Didática 

 

 Nesta etapa o professor deve definir o encadeamento de passos a serem desenvolvido 

para tornar mais eficiente o processo de aprendizagem. Para esta prática experimental 

recomendamos a seguinte sequência didática: momento de motivação; pré-teste; apresentação 

do experimento; realização do experimento e teste. 

 

 Momento de motivação 

 

 Um dos fatores que isoladamente interfere na aprendizagem é a motivação, daí a sua 

importância. O primeiro contato do aluno com o conteúdo deve ser motivador, pois estimula 

participação dos alunos na aula. A motivação pode ser feita a partir da apresentação de vídeos 

sobre aquecimento global existentes no canal youtube. O vídeo deve ser previamente 

selecionado e editado caso haja necessidade. 

 

 Pré-teste 

 

 O pré-teste será responsável por evidenciar os pontos fracos e fortes da turma. Estes 

para serem explorados e servem para fornecer uma quadro diagnostico do conhecimento 

prévio dos alunos sobre o tema em questão. O professor deve explicar a importância deste 

instrumento para os alunos. 

 

Apresentação do experimento 

 

 O professor deve explicar em linhas gerais o experimento e os princípios básicos de 

seu funcionamento. 
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Realização do Experimento 

 

1ª Parte: Efeito Estufa 

 

 Inicialmente o professor pode estimular o debate na turma a partir do levantamento de 

alguns questionamentos, como por exemplo: 

 A temperatura vai aumentar mais rapidamente em qual do sensor, o que está com a 

cúpula de vidro ou no sensor sem a cúpula? 

 Após o questionamento o professor deve reservar um momento para o debate na turma 

e deixar livre para que os alunos, também levantem seus questionamentos. Essa parte á muito 

enriquecedora pois instiga os alunos a criarem suas hipóteses sobre o que acontecerá no 

experimento. 

 O professor realiza o experimento mostrando detalhadamente no televisor ou 

retroprojetor a diferença de temperatura entre os dois sensores. Nesse momento o professor 

pode desafiar os alunos a explicar as causas da diferença de temperatura entre os sensores.  

Por fim o professor faz suas considerações a respeito do efeito estufa podendo levantar outras 

questões como:  O efeito estufa é favorável ou não a vida na Terra?; O efeito estufa é natural 

ou causado pelo homem? O professor abre um momento para as respostas dos alunos. A 

seguir, o professor explica aos alunos que o efeito estufa evita variações bruscas na 

temperatura da Terra, sendo assim, o efeito estufa natural é favorável à vida no Planeta, mas o 

homem é responsável pelo aquecimento global. 

 

2ª Parte: Aquecimento Global 

 

 Novamente o professor irá iniciar estimulando o debate a partir do levantamento de 

alguns questionamentos, como por exemplo: 

 A temperatura vai aumentar mais rapidamente em qual do sensor, na cúpula em que 

foi inserido o gás CO2 ou no sensor que está na cúpula que foi mantida a condição ambiente 

de gás CO2? 

Após o questionamento, o professor inicia novamente o experimento mostrando 

detalhadamente no televisor a diferença de temperatura entre os dois sensores. 
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 O professor desafia, novamente, os alunos a explicar a diferença de temperatura entre 

os sensores. 

A seguir, o professor relaciona o fato do aumento da concentração de gás carbônico na 

atmosfera com a queima de combustíveis fósseis e também explica o maior aquecimento na 

cúpula com maior concentração de CO2, como está acontecendo atualmente em nosso Planeta. 

 

Teste final 

 

 A última etapa, se o professor achar necessário, será aplicar novamente o pré-teste 

para verificar o aproveitamento dos alunos após a aplicação do experimento que simula o 

efeito estufa e o aquecimento global. 
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APÊNDICE B - PRÉ-TESTE E TESTE 

 

Questões objetivas 

 

1) (ENEM) A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de 

combustíveis fósseis. O protocolo de Kyoto, acordo internacional que inclui a redução da 

emissão de CO2 e de outros gases, demonstra a grande preocupação atual com o meio 

ambiente. O excesso de queima de combustíveis fósseis pode ter como conseqüências: 

a) maior produção de chuvas ácidas e aumento da camada de ozônio. 

b) aumento do efeito estufa e dos níveis dos oceanos. 

c) maior resfriamento global e aumento dos níveis dos oceanos. 

d) destruição da camada de ozônio e diminuição do efeito estufa. 

e) maior resfriamento global e aumento da incidência de câncer de pele. 

 

2) (ENEM) Nos últimos meses o preço do petróleo tem alcançado recordes históricos. Por 

isso a procura de fontes energéticas alternativas se faz necessária. Para os especialistas, uma 

das mais interessantes é o gás natural, pois ele apresentaria uma série de vantagens em relação 

a outras opções energéticas. 

A tabela compara a distribuição das reservas de petróleo e de gás natural no mundo, e a 

figura, a emissão de monóxido de carbono entre vários tipos de fontes energéticas. 
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A partir da análise da tabela e da figura, são feitas as seguintes afirmativas: 

I – Enquanto as reservas mundiais de petróleo estão concentradas geograficamente, as 

reservas mundiais de gás natural são mais distribuídas ao redor do mundo garantindo um 

mercado competitivo, menos dependente de crises internacionais e políticas. 

II – A emissão de dióxido de carbono (CO2) para o gás natural é a mais baixa entre os 

diversos combustíveis analisados, o que é importante, uma vez que esse gás é um dos 

principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. 

Com relação a essas afirmativas pode-se dizer que: 

a) a primeira está incorreta, pois novas reservas de petróleo serão descobertas futuramente. 

b) a segunda está incorreta, pois o dióxido de carbono (CO2) apresenta pouca importância no 

agravamento do efeito estufa. 

c) ambas são análises corretas, mostrando que o gás natural é uma importante alternativa 

energética. 

d) ambas não procedem para o Brasil, que já é praticamente autosuficiente em petróleo e não 

contribui para o agravamento do efeito estufa. 

e) nenhuma delas mostra vantagem do uso de gás natural sobre o petróleo. 
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3) (ENEM) Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das 

Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica (80%), 

termelétrica (19,9%) e eólica (0,1%). Nas termelétricas, esse percentual é dividido conforme o 

combustível usado, sendo: gás natural (6,6%), biomassa (5,3%), derivados de petróleo (3,3%), 

energia nuclear (3,1%) e carvão mineral (1,6%). Com a geração de eletricidade da biomassa, 

pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material 

vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam 

que as emissões de metano (CH4) das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de 

CO2 das termelétricas. No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento 

do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma 

fonte:  

a) limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos deste fenômeno.  

b) eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados. 

c) limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa. 

 d) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu 

potencial de oferta.  

e) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito estufa das 

demais fontes geradoras. 

 

4) (ENEM)  Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco 

e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre 

as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em 

seguida a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas 

das garrafas: a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser desligada e 

atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. 
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A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo 

experimento, foi: 

a) igual no aquecimento e igual no resfriamento. 

b) maior no aquecimento e igual no resfriamento. 

c) menor no aquecimento e igual no resfriamento. 

d) maior no aquecimento e menor no resfriamento. 

e) maior no aquecimento e maior no resfriamento. 

 

5) (ENEM) Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e “temperatura” de forma 

diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é 

identificado como “algo quente” e temperatura mede a “quantidade de calor de um corpo”. 

Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser 

verificadas na prática.  

Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos 

corriqueiros de calor e temperatura? 

a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. 

b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. 

c) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. 

d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua 

temperatura; 

e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor 

temperatura do que a dele. 
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Questões discursivas 

1) Diferencie efeito estufa e aquecimento global. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Quais efeitos do efeito estufa na Terra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Quais são gases responsáveis pelo efeito estufa? Quais são os responsáveis pela emissão 

destes gases? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Por que os gases de efeitos estufa são necessários para tonar a Terra propicia a manutenção 

da vida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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5) Elenque algumas medidas algumas medidas contra o aquecimento global. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

1) O uso do experimento foi adequado para estudar os temas efeito estufa e aquecimento 

global? 

(    ) Sim                                         (    ) Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) A aula usando o experimento tornou-se mais dinâmica que a aula tradicional (aula 

utilizando somente o livro didático e a lousa como recurso)? 

(    ) Sim                                         (    ) Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Produzir e socializar artigos científicos contribuiu significativamente com a aprendizagem? 

(    ) Sim                                         (    ) Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) O que aprendi estudando na aula de hoje será útil na minha vida? 

(    ) Sim                                         (    ) Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) A maneira como foi conduzida a aula foi adequada ? 

(    ) Sim                                         (    ) Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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