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RESUMO 

 

 

As atividades deste Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “O aquecedor Didático como 

Meio Didático Interdisciplinar”, teve inicio com a pesquisa bibliográfica a busca por soluções 

práticas e atuais para suprir a crescente necessidade de se aprimorar a didática atual de ensino 

de Física. Para isso, a metodologia assumida foi a elaboração de uma proposta de ensino e 

planejamento da atividade experimental baseada na montagem de um aquecedor solar de água 

com materiais reciclados (garrafas Pet, caixas de leite, encanamento e conexões comuns), 

organizada para ser realizada pelos alunos acompanhados pelo professor, com intuito de 

aproximar a teoria da pratica, desenvolver o senso crítico e demais competências envolvidas 

com uma atividade pratica em grupo. Outrossim, essa experiência possibilita ensinar 

conteúdos de áreas distintas da ciência, inseridas de modo a formalizar uma proposta 

interdisciplinar, tendo como prioridade tópicos de Física e em segundo plano os conteúdos 

das áreas afins, trabalhando paralelamente a consciência ambiental dos alunos, visto que trata 

de questões de cunho sócio-ambiental. O aquecedor foi apresentado de forma experimental 

em um evento aberto para a população, e na forma de painel nos últimos dois Encontros de 

Física da região norte tendo como alvo futuros profissionais da área da educação que possam 

disseminar e efetivar o uso da proposta em sala de aula. 

 

Palavras-Chave: Aquecedor solar, Atividade experimental, Ensino interdisciplinar 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The activities of this Work Completion of course entitled "Teaching heater as Half 

Interdisciplinary Teaching", began with the literature the search for practical and current 

solutions to meet the growing need to improve the teaching of current teaching physics. For 

this, the methodology assumed was the preparation of a proposal for teaching and planning of 

experimental activity based on mounting a solar water heater with recycled materials (PET 

bottles, milk cartons, plumbing and common connections), organized to be held by students 

accompanied by teacher, aiming to bring the theory of practice, develop critical thinking and 

other skills involved with an activity practiced in group. Moreover, this experience enables 

teach content from different areas of science, set to formalize an interdisciplinary approach, 

prioritizing topics of Physics and in the background the contents of the related fields, working 

alongside the environmental awareness of the students, since this is socio-environmental 

nature matters. The heater was introduced experimentally in an event open to the public, and 

in the form of panel in the last two of the northern region Physics Encounters having as future 

professionals target area of education that can spread and effect the use of the proposal in 

room class. 

 

Keywords: Solar Heater, experimental activity, interdisciplinary education 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso trata da construção de um Aquecedor Solar de 

baixo custo e sua utilidade é abordada como instrumento de ensino interdisciplinar com 

ênfase no Ensino de Física. Este instrumento é produzido principalmente com materiais 

recicláveis, tais como garrafas PET (Poli Tereftalato de Etileno) de refrigerantes e caixas de 

leite. Com a captação da radiação solar incidente sobre a placa montada com essas garrafas 

pet é mostrada a sua conversão em energia térmica. Ressalta-se dessa experiência a 

versatilidade do equipamento de sua utilização em tópicos específicos de Física Básica e 

também pode ser introduzido transversalmente em tópicos de outras áreas de Ensino. Além 

disto, este instrumento valoriza a aproximação do Ensino com cotidiano do aluno. 

A posição privilegiada do Brasil garante na maioria de suas regiões grande quantidade 

de radiação solar durante quase todo ano. Algumas mais, como as regiões próximas à linha do 

Equador. Especificamente, na região de Rondônia temos alta incidência de radiação solar nas 

quatro estações do ano. Devido a essa condição geográfica é possível viabilizar o aquecedor 

solar de baixo custo como material didático de modo que seja mostrado em qualquer mês do 

ano letivo. Diante disto, o objetivo deste trabalho é demonstrar a montagem de um aquecedor 

solar com material reciclável e por meio deste, promover o ensino de fundamentos físicos que 

podem ser explorados com esse instrumento. Por exemplo, podem ser lecionados tópicos de 

termodinâmica, como a transferência de calor por irradiação solar e a transferência por 

convecção de forma dinâmica e interativa. Outro dos objetivos é tratar sua abordagem 

transversal em outras áreas de ciências que estão envolvidas em sua instalação e 

caracterização, conforme será tratado com maior ênfase em capítulos posteriores. Como é 

observado, este trabalho visa o aprimoramento da compreensão dos conceitos físicos; o 

desenvolvimento do senso crítico; favorecimento da criatividade e da curiosidade para 

desenvolver experimentos; o estímulo da autonomia, permitindo que o aluno participe e 

questione mais sobre os conteúdos; a orientação e instrução sobre instalação do aquecedor; a 

conscientização sobre uso de energias limpas; a ampliação do senso ecológico e ambiental. 

Essa proposta de atividades se enquadra no atual conceito de educação sugerido nos 

parâmetros curriculares nacionais (PCN’s) e está de acordo com a solução das atuais 

necessidades da educação. De outro lado, dentro de uma compreensão interdisciplinar do 



 
 

conhecimento, a transversalidade tem significado, sendo uma proposta didática que possibilita 

o tratamento dos conhecimentos escolares de forma integrada. Assim, nessa abordagem, a 

gestão do conhecimento parte do pressuposto de que os sujeitos são agentes da arte de 

problematizar e interrogar, e buscam procedimentos interdisciplinares capazes de acender a 

chama do diálogo entre diferentes sujeitos, ciências, saberes, e temas [1]. 

Desde o campo do oferecimento de alternativas de Ensino na formação do aluno, 

também enfatiza-se a formação cultural e conscientização cívica do mesmo. Por exemplo, no 

consumo de água quente, principalmente para uso em banho doméstico, torna-se viável a 

redução de consumo de energia usando o aquecimento solar. Encontramos referências no 

Brasil que o sistema de aquecimento solar garante 70% de economia na produção de água 

quente durante o ano podendo atingir até 85% nas regiões mais quentes do país. Esse tipo de 

informações promove a conscientização ambiental das pessoas e também influencia na 

formação cultural da economia de consumo elétrico ou de combustíveis. 

A parte didático-pedagógica deste trabalho é abordada através do uso de mapas 

conceituais, que basicamente funciona utilizando-se de um organograma para ensinar mais de 

um conteúdo ao mesmo tempo, gera melhores resultados na forma como o aluno é instruído. 

Dessa forma, favorecendo o seu aprendizado significativo. 

Há também outro aspecto importante deste trabalho que deve chamar a atenção para o 

aspecto da organização e preparação de aula do professor, que frequentemente encontra 

dificuldades no ensino de física devido que seus alunos mostram certa deficiência com 

conteúdo de matemática, conhecimento prévio insuficiente e falta de recursos para o aluno 

poder relacionar seu dia a dia com os tópicos de física. Sem esse tipo de alternativas de 

ensino, a tarefa do professor torna-se unicamente em transmitir os conteúdos conceituais da 

disciplina de forma unidirecional. Uma hipótese dessa realidade seria a falta de conhecimento 

das concepções prévias dos alunos por parte dos professores, e da distância existente entre a 

elaboração das teorias, e de como os cientistas utilizaram a matemática durante a sua 

investigação e o que é transmitido para o aluno. Como esse processo se distancia da forma 

como o ensino é geralmente efetuado nas escolas de nível médio e fundamental em boa parte 

das escolas brasileiras, onde o nível do conhecimento é mais deficiente, e é normal que os 

alunos se sintam na responsabilidade de estudar apenas para conseguirem aprovação, 

deixando de lado o aprender de fato. Na perspectiva de mostrar alternativas de Ensino de 

Física de forma prática, o produto educacional foi divulgado em eventos de modo a promover 

seu uso de forma interdisciplinar e também transversal. Desde esse contexto, a exposição de 



 
 

uso do aquecedor solar em eventos permite a formação de um maior número de professores 

tratando conceitos de Física envolvidos com o instrumento e mostra um caminho simples para 

a conscientização do meio ambiente em qualquer pessoa interessada. Em síntese, a divulgação 

deste trabalho em eventos é uma forma de que o produto elaborado chegue às escolas através 

dos professores. Dessa forma, contribuindo na solução de desafios na formação do 

conhecimento estrutural do aluno. Como propôs Gonzalez J.F:. 

 

Um conjunto de ideias, de hipóteses de trabalho, que inclui não só os 

conteúdos da disciplina e os recursos necessários para o trabalho diário, 

senão também metas de aprendizagem, estratégias que ordenem e regulem, 

na prática escolar, os diversos conteúdos de aprendizagem [2]. 

 

Desde essa perspectiva pedagógica, a ideia central da proposta desta monografia de 

Trabalho de Conclusão de Curso é justamente atender a essa demanda de inovação 

pedagógica, já que um ensino fundamentado nesses conceitos deve reduzir o tempo em aula 

teóricas para permitir mais tempo ao desenvolvimento da capacidade de raciocínio dos alunos. 

 

  



 
 

  



 
 

2- CONCEITOS BÁSICOS 

 

 

Os conceitos tratados nesta monografia estão classificados em dois eixos. Sendo o 

primeiro de cunho pedagógico explicando a fundamentação da prática de Ensino com 

instrumentos didáticos que valorize a participação do aluno. O segundo eixo, não menos 

importante do que o primeiro, representa um resumo em tópicos de Física Básica necessário 

para poder promover o domínio de conhecimento e a argumentação científica entre os alunos.  

 

 

2.1. DEFINIÇÕES DE CUNHO PEDAGÓGICO 

 

 

Esta monografia sugere o uso de definições a respeito da metodologia didático-

pedagógica na qual está amparada e fundamentada a proposta de Ensino Experimental 

utilizando o aquecedor solar, em sua concepção, como meio didático interdisciplinar, visando 

o aprimoramento na qualidade de ensino-aprendizagem de Física entre professores e alunos.    

 

 

2.1.1 Transversalidade 

 

 

A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-

pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas chamadas 

convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. Tanto a transversalidade quanto a 

interdisciplinaridade rejeitam a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo 

estável, pronto e acabado, porém suas concepções são diferentes. A primeira se refere à 

dimensão didático-pedagógica e a segunda à abordagem epistemológica dos objetos de 

conhecimento [1]. De acordo com a interpretação dos autores do texto citado anteriormente, a 

transversalidade orienta para a necessidade de se instituir, na prática educativa, uma analogia 

entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as 

questões da vida real (aprender na realidade e da realidade). A interdisciplinaridade pressupõe 

a transferência de métodos de uma disciplina para outra. Ultrapassa-as, mas sua finalidade 



 
 

inscreve-se no estudo disciplinar. Pela abordagem interdisciplinar ocorre a transversalidade do 

conhecimento constitutivo de diferentes disciplinas, por meio da ação didático-pedagógica 

mediada pela pedagogia dos projetos temáticos. 

 

 

2.1.2 Teoria dos Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa 

 

 

A teoria dos mapas conceituais foi desenvolvida em 1972 e realizada por Joseph 

Novak na Universidade de Cornell, dentro de um programa de pesquisa que buscou 

acompanhar e entender as mudanças na maneira como as crianças compreendiam a ciência 

[6]. Nessa pesquisa foram realizadas entrevistas transcritas com crianças, e ao avaliar esses 

estudos os pesquisadores encontraram dificuldades para identificar mudanças específicas na 

forma como as crianças compreendiam esses conceitos científicos. A partir dessas conclusões, 

foi possível prosseguir essas análises relacionando uma série de conceitos que discorrem 

sobre a importância do entendimento de questões epistemológicas, o que levou a conclusão 

que a distinção entre os aprendizados mecânico e significativo não é simples dicotomia, mas 

sim uma sequência entre eles, pelo fato de os indivíduos variarem no que se refere a 

quantidade e a qualidade de sua bagagem de conhecimento relevante e à intensidade de sua 

motivação em procurar modos de incorporar  conhecimento novo ao que já possuem, 

concluindo que a criatividade resulta de níveis muito altos de aprendizado significativo.  

O mapa conceitual está definido como uma ferramenta administrativa, para organizar e 

representar o conhecimento, de forma geral, sendo basicamente um aperfeiçoamento do 

conhecido organograma, com fins de ser utilizado em trabalho de equipe. Define-se então a 

partir daí o chamado mapa conceitual, baseado na teoria da aprendizagem significativa de 

David Ausubel [7]. Essa aprendizagem acontece quando uma nova informação adquire 

significado para o aprendiz através de uma espécie de “ancoragem” em aspectos relevantes da 

estrutura cognitiva preexistente do indivíduo. Seguindo essa linha, na aprendizagem 

significativa há uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se 

modificam. A medida que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição de 

significados a nova informação também se modifica. Esse  processo é dinâmico onde o 

conhecimento vai sendo construído [4]. 



 
 

Retomando a concepção do mapa conceitual, pode-se dizer que o mesmo é uma 

representação gráfica em duas ou mais dimensões de um conjunto de conceitos construídos de 

tal forma que as relações entre eles sejam evidentes e que aparecem dentro de caixas, 

enquanto que as relações entre os conceitos são especificadas através de frases de ligação nos 

arcos que os unem, como exemplo veja a figura 2.1. A frase de ligação tem funções 

estruturais e exercem papel fundamental na representação de uma relação entre dois 

conceitos, que conectados por uma frase de ligação que é chamada de proposição, sendo esta 

uma característica particular dos mapas conceituais, [4]. A figura 2.1 mostra um exemplo da 

aplicação de mapa conceitual para o ensino das estações do ano, onde é perceptível todos os 

conceitos já definidos anteriormente, mostrando os conceitos principais dentro das caixas de 

diálogo e as frases de ligação nos arcos que conectam os conceitos, também chamadas de 

preposição. Esse exemplo se encaixa perfeitamente nessa proposta de ensino para ser usado 

para auxiliar a explicação sobre o conteúdo de astronomia, conforme é apresentado no 

capítulo 3  no item 3.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura  2.1 Modelo de mapa conceitual  para ensino sobre  as  4 estações do ano. [6]  

 

 Segundo Novak [6], que discorre sobre os fundamentos epistemológicos dos mapas 

conceituais, a construção de um conhecimento novo nada mais é do que um nível 

relativamente elevado por sujeitos que possuem estrutura de conhecimento bem organizada 

em uma área específica, além de um forte comprometimento emocional para persistir na 

busca de novos significados. Existe uma relação importante entre a psicologia do aprendizado 

e o consenso entre filósofos de que a criação de novos conhecimentos é um processo 

construtivo que envolve tanto o conhecimento quanto as emoções ou o impulso de criar 

significados e novos modos de representá-los. Isso implica que o aprendizado mecânico 

contribui pouco para as as estruturas de conhecimento, portanto não pode servir de base para 

o pensamento criativo ou para a resolução de problemas novos. 

De acordo com esses estudos sobre os fundamentos psicológicos dos mapas 

conceituais o aprendizado significativo necessita de três condições: (1) O material a ser 

aprendido deve ser conceitualmente claro e apresentado com linguagem e exemplos 



 
 

relacionáveis com o conhecimento anterior do aprendiz e os mapas conceituais podem ajudar 

a cumprir essa exigência, tanto por identificar conceitos amplos e gerais possuídos pelo 

aprendiz antes de ele aprender conceitos mais específicos e também por ajudar na sequência 

de tarefas de aprendizagem através de conhecimentos mais explícitos; (2) O aluno deve 

possuir conhecimento anterior relevante e essa condição pode ser encontrada após três anos de 

idade  para qualquer campo disciplinar, porém é preciso  ter cautela e clareza ao elaborar 

quadros conceituais quando se deseja apresentar conhecimento subsequente com mais 

detalhes; (3) O aluno precisa ter predisposição para aprender de modo efetivo, sendo que a  

única condição sobre  a qual o professor  ou mentor não possui controle direto é da motivação 

dos estudantes em aprender tentando incorporar novos significados ao seu conhecimento 

prévio, ao invés de memorizar  definições de conceitos ou afirmações proposicionais, e que 

para tanto o controle indireto sobre essa escolha encontra-se, essencialmente, nas escolhas e 

nas estratégias de ensino e avaliação utilizadas pelos educadores.  

 

 

2.3 ALGUNS TÓPICOS DE FÍSICA BÁSICA 

 

 

2.2.1 Energia Térmica e Transferência de Calor 

O sistema proposto neste experimento está diretamente relacionado à energia térmica, 

que é uma forma de energia associada à temperatura de um sistema. De acordo com o modelo 

microscópico da matéria, todos os sistemas macroscópicos são constituídos por átomos ou 

moléculas, figura 2.2. Tais constituintes microscópicos estão em constante movimento, 

vibração ou rotação, de forma que possuem energia cinética [8,9,10]. A energia térmica de um 

corpo macroscópico corresponde à energia cinética de seus constituintes microscópicos. 

Por outra parte, sabe-se que o calor é a energia transferida de um sistema a outro, 

exclusivamente em virtude da diferença de temperatura entre eles, figura 2.3. A equação para 

a taxa de transferência de calor por condução de uma placa é conhecida como a lei de Fourier, 

equação 2.1.  

 

𝑄

𝑡
= −𝜅. 𝐴.

∆𝑇

∆𝑥
    (2.1), 



 
 

onde  
𝑄

𝑡
  é energia transferida por unidade de tempo, 𝜅 condutividade térmica, A é área 

da seção transversal da placa, ∆𝑥 é o comprimento e  
∆𝑇

∆𝑥
  é o gradiente de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Os constituintes de um corpo realizam diversos tipos de movimento (a) de translação, (b) 

rotação e (c) vibração. A energia de todos esses tipos de movimento está associada à temperatura [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: O calor pode passar dos corpos quentes aos 

mais frios por condução, radiação e, convecção. Para este 

projeto de aquecedor solar, será observada a transferência 

de calor por convecção e radiação [10]. 



 
 

2.2.2 Transferência de Calor por Convecção 

 

 

A convecção é a forma de transferência de energia térmica através dos fluidos 

(líquidos e gases). Diferentemente da condução, onde o calor é transmitido de átomo a átomo 

sucessivamente, na convecção, a propagação do calor se dá através do movimento do fluido 

envolvendo transporte de matéria, (figura 2.4a). A descrição e explicação desse processo são 

simples: quando certa massa de um fluido é aquecida, suas moléculas passam a mover-se mais 

rapidamente, afastando-se, em média, uma das outras. Como o volume ocupado por essa 

massa fluída aumenta, a mesma torna-se menos densa. A tendência dessa massa menos densa 

no interior do fluido como um todo é sofrer um movimento de ascensão ocupando o lugar das 

massas do fluido que estão a uma temperatura inferior, (figura 2.4b). A parte do fluído mais 

fria (mais densa) move-se para baixo tomando o lugar que antes era ocupado pela parte do 

fluído anteriormente aquecido. Esse processo se repete inúmeras vezes enquanto o 

aquecimento é mantido dando origem às chamadas “correntes de convecção”. São as 

correntes de convecção que mantêm o fluído em circulação, [11]. Este processo está ilustrado 

na figura 2.4c. Ao aquecer um fluído, a parte mais próxima da origem do calor (nesse caso, 

uma chama), com a temperatura mais elevada e menos densa, tende a subir, e a parte mais 

longe da origem do calor tende a ocupar tal espaço deixado pela parte que subiu. Durante esse 

processo, a parte que se elevou primeiro, diminui a temperatura, tornando-se mais densa e, 

consequentemente, ocupará a parte de baixo do recipiente novamente, vindo a ser aquecida e 

repetir o processo. Fenômenos naturais como, brisas marítimas e terrestres, ventos, e as 

correntes oceânicas, podem ser explicados através da convecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. (a) Corrente de convecção – Aquecimento de fluídos ilustrado 

na figura acima, que leva em consideração a densidade e o volume desse 

fluído. (b) Aquecendo o líquido dentro do recipiente, a parte de temperatura 

mais elevada (menos densa) tende a subir.(c) Ao subir, a parte que está com 

temperatura mais baixa ocupa o lugar deixado pela parte menos densa, 

formando a corrente de convecção.[12] 

 

 

2.2.3 Transferência de Calor por Radiação 

 

 

A radiação pode ser definida como o processo pelo qual calor é transferido de uma 

superfície em alta temperatura para uma superfície em temperatura mais baixa quando tais 

(a) 

(b) 

(c) 



 
 

superfícies estão separadas no espaço, ainda que exista vácuo entre elas. A energia assim 

transferida é chamada radiação térmica e é feita sob a forma de ondas eletromagnéticas. Um 

exemplo claro disso é a radiação solar sobre a superfície terrestre, (figura 2.5). Nesse caso, 

mesmo havendo vácuo entre a superfície do Sol (cuja temperatura é aproximadamente 5.500 

oC) e a superfície da terra, a vida na terra depende desta energia recebida. Esta energia chega 

até a terra na forma de ondas eletromagnéticas. Estas são comuns a muitos outros fenômenos 

como raio-X, ondas de telecomunicação, microondas e outros tipos de radiações. 

A diferença da transferência por condução ou por convecção, é que nenhum meio é 

necessário para a irradiação ocorrer. A taxa no qual o corpo irradia energia é proporcional à 

quarta potência de sua temperatura absoluta. Isso é conhecido como a lei de Stefan (equação 

2.2) e é expresso na seguinte equação: 

 

𝑃 = 𝜎𝐴𝑒𝑇4 (2.2) 

 

Onde P é a potência irradiada por um objeto em Watts, 𝜎 é uma constante igual a 5.669 

x 108 W/m2. K4, A é a área da superfície do objeto em metros quadrados, T a temperatura da 

superfície em kelvin. Por último, 𝑒 é uma constante de emissividade. O valor de 𝑒 pode variar 

entre 0 e 1, dependendo das propriedades da superfície do objeto. A emissividade é igual à 

fração da radiação vinda que a superfície absorve, portanto é adimensional. Aproximadamente 

1340J da radiação eletromagnética do sol passa perpendicularmente através de 1 m2 no topo 

da atmosfera terrestre, por segundo. Esta radiação é geralmente luz visível e infravermelho 

acompanhado de uma quantidade significante de radiação ultravioleta. Uma parte desta 

energia é refletida na superfície da terra e outra é absorvida pela atmosfera. Esse processo de 

reflexão também ocorre na atmosfera e novamente vem a ser absorvida. O efeito desse 

processo contínuo é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera, a qual é conhecida 

como efeito estufa, (figura 2.5). 

 

 

 



 
 

Figura 2.5. Processo de concentração da radiação solar dentro da atmosfera, produzindo o efeito estufa 

[13]. 

 

  

  



 
 

3.  ATIVIDADES PRÁTICAS COM O AQUECEDOR SOLAR 

 

 

O propósito deste capítulo é mostrar a Física de um modo divertido e principalmente 

desenvolver técnicas específicas baseadas em um conjunto de domínios da aprendizagem. Ou 

seja, valorizando tanto o domínio cognitivo, quanto o afetivo que avaliam as habilidades de 

participação, interesse, responsabilidade e conhecimentos teóricos em atividades 

programadas. Tudo em prol da realização das aulas experimentais de Física envolvendo todos 

os alunos e propiciando a interação com o grupo, a construção do conhecimento científico de 

forma prazerosa e, acima de tudo, nas quais o aluno seja sujeito ativo do seu processo de 

aprendizagem. E também com o intuito de trazer soluções para escolas que ainda não 

possuem laboratórios didáticos, o que ocorre em boa parte das escolas de nossa cidade e do 

estado de Rondônia, onde é observado as dificuldades no uso das atividades experimentais 

[5]. Portanto, o que se pretende neste capítulo é promover ações metodológicas de Ensino 

Experimental que podem  ser desenvolvidas em tópicos de Física básica, de modo substancial, 

para estimular os alunos na sua prática na sala de aula e consequentemente, contribuir com 

uma aprendizagem significativa, pois o ato de aprender Física está longe de ser mero processo 

de repetição, acúmulo de conhecimentos e resolução de fórmulas. A aprendizagem 

significativa implica fomentar a mente do educando, levando-o a reconstruir em nível pessoal 

e de forma valorativa os produtos e processos cotidianos a fim de se apropriar deles para saber 

aplicá-los. 

 

 

3.1. PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

A proposta desta atividade prática inicia-se com a apresentação do planejamento do 

esquema do aquecedor solar definido pelo professor para os alunos de modo que todos eles 

estejam envolvidos, promovendo a participação, responsabilidade e o diálogo. Enfatiza-se que 

a coleta dos materiais deve ser feita pelos próprios alunos, sendo que cada grupo fica 

responsável por uma atividade de coleta. 

A atividade de aula deve consistir na realização de atividades detalhadas abaixo, para 

uma turma de vinte alunos divididos em cinco grupos de quatro alunos. Os grupos realizarão 



 
 

tarefas que ao final serão interligadas, promovendo a interatividade e despertando 

naturalmente o prazer do trabalho em equipe.  

O aquecedor solar montado neste trabalho está constituído pelos seguintes materiais: 84 

garrafas Pet tipo refrigerante de 02 litros; 84 caixas de leite longa vida; tinta preta fosca para a 

pintura da parte externa das caixas de leite longa vida; 22 conexões tipo T de 20 mm; 02 

conexões tipo joelho de 20 mm; 18,20 m de cano de PVC de 20 mm; 01 recipiente com 20 

litros de água fria para simular a caixa d’água; resina adesiva para cano; Fita adesiva preta 

para vedação; mangueiras para conectar a caixa d’água com a placa de captação da radiação 

solar; suporte de madeira para montagem do sistema de captação da radiação solar; e madeira, 

parafusos e dobradiça para confecção da haste móvel que dará sustentação ao suporte. 

Nesse processo é de suma importância que o professor se faça presente, orientando e 

avaliando a argumentação e participação individual, com a finalidade de despertar o interesse 

dos grupos e fortalecer o entrosamento da turma. 

Logo, o primeiro grupo poderá ficar responsável pelo corte do fundo das garrafas pet, 

aproximadamente a 5 cm de sua base figura 3.1 e das tampas feitas com os bicos das garrafas 

(05 cm) que irão fechar as extremidades das 12 colunas da placa coletora. As garrafas devem 

ser da mesma marca ou padrão para que os encaixes entre elas sejam bem feitos a fim de 

conservar o máximo o efeito estufa em seu interior. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: O corte deve ser feito a aproximadamente 3 cm do   

fundo e os bicos que fecham a outra extremidade, cortam-se a  

 aproximadamente 10 cm.   



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Local de corte: no centro da linha de base até o meio da  

caixa no sentido vertical (a) dobrar primeiro as abas da parte 

superior e depois as laterais por cima. (b) As extremidades dos 

canos não devem ser pintadas para que a cola PVC seja totalmente 

absorvida pelas partes em contato (c). 

(a) 

(b) 

(c) 



 
 

O segundo grupo incumbir-se-á de cortar, dobrar e pintar as caixas de leite, e pintar os 

canos e as conexões com tinta preta fosca, figura 3.2.  

O terceiro grupo assume a tarefa de montar as colunas com as garrafas, encaixando 

uma caixa de leite por garrafa e acoplando os canos dentro das coluna, (figura 3.3). E por 

último o quarto e o quinto grupo podem dividir as tarefas da última atividade de montagem da 

placa, a qual se resume em fixar  as coluna nas conexões T com resina plástica, e colar com 

fita isolante as pontas das garrafas de ambos os lados de cada coluna no cano para garantir 

que não haja nenhum vazamento do ar quente. E ao final utiliza-se prendedores de plástico 

para prender a placa no suporte de madeira, concluindo assim a montagem da placa coletora 

Figura 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: (a) Cada junção entre a conexão T e o bico da  garrafa PET deve estar 

devidamente vedada com fita isolante para fechar a saída de ar da coluna e 

conservar o efeito estufa. (b).Prendedor de plástico utilizado para fixar a placa no 

suporte 
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Figura 3.4: Placa finalizada e pronta para ser  Conectada ao reservatório 

pelas mangueiras. 

 

 A próxima etapa é a de conectar a placa ao reservatório de água para que o aquecedor 

esteja apto a entrar em funcionamento. Enfatiza-se que o professor precisa acompanhar  cada 

tarefa reforçando a atenção e o cuidado de cada grupo no acabamento de cada processo. 

Usar fita veda rosca em todas as conexões para garantir que não haja vazamentos 

posteriores, devido a alta temperatura do sistema ao final do experimento, figura 3.5 (a,b).  

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 3.5 (a): Adaptador  para  mangueira de 1”/2 com  rosca  

externa. (b): Adaptador soldável com anel para reservatório.  



 
 

A partir dessa fase concluída pode-se iniciar o processo de aquecimento da água, 

seguindo os critérios de instalação contidos abaixo, em local propício para receber os raios do 

Sol sem que haja  interferência que possa fazer sombra sobre o aquecedor e os alunos possam 

acompanhar, participar e interagir no processo de aquecimento e discutir sobre os tópicos de 

Física e todos os demais conceitos relacionados com essa atividade conforme organizado pelo 

professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Essa foto mostra o aquecedor finalizado com as mangueiras  

conectadas no galão e na placa captadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O processo de aquecimento da água nesse aquecedor solar é promovido pela 

absorção do calor proveniente da radiação solar que incide sobre a sua placa captadora. 

Isso ocorre devido ao aprisionamento dos raios solares no interior das garrafas pet com 

o auxílio da superfície escura das caixas de leite presente dentro delas resultando numa 

espécie de efeito estufa em cadeia, o qual irá aquecer a superfície dos canos de PVC 

interconectados na placa. As moléculas de água próximas dessa superfície aumentam 

seu grau de agitação e consequentemente sua energia cinética, proporcionando uma 

dilatação da água dentro da tubulação, fazendo com que sua densidade diminua e, dessa  

forma ocorre uma constante migração de água quente desde o ponto baixo ao ponto alto. 

Este fenômeno de transporte de matéria faz parte do processo denominado transferência 

de energia térmica por convecção, que por sua vez provoca a corrente de convecção 

responsável pela circulação da água, conforme mostra a ilustração da figura 3.7. 

 

   

Figura 3.7: Desenho esquemático do aquecedor solar mostrando o seu funcionamento. 

 

 



 
 

Como está descrito passo a passo nesse capítulo a seguir, item 3.2.1- Critérios de 

instalação do aquecedor solar, para que a configuração fique completa e adequada para 

iniciar o processo de aquecimento da água, é necessário corrigir a inclinação da placa que 

deve ter seu ângulo diminuído em relação ao que encontra-se posicionado na (figura 3.6), 

acima, ajustado de acordo com a posição da cidade de Ji-paraná,  com uma declinação entre o 

polo sul magnético e polo norte geográfico com valor aproximado de 10º , proporcionando 

um melhor rendimento, podendo alcançar um aquecimento mais rápido da água, atingindo 

uma temperatura mais alta , devido a radiação ser captada perpendicularmente  

 

 

3.2 INSTALAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AQUECEDOR SOLAR 

 

 

Nesse capítulo começaremos a tratar sobre a relação entre a instalação e a 

caracterização do produto e sua aplicação como forma de transmitir conhecimento aos alunos, 

iniciando com a instalação em conformidade com os critérios que seguem abaixo. 

 

 

3.2.1 Critérios de instalação do aquecedor solar 

 

 

Latitude e longitude são descrições das coordenadas geográficas de um determinado 

lugar na Terra. O modo como a latitude é medida depende da superfície de referência 

utilizada e se define como o ângulo entre o plano do equador à superfície de referência ao 

longo do meridiano de Greenwich, veja figura 3.8(a). Esta distância mede-se em graus, a 

partir da linha do equador podendo variar entre 0º e 90º para o Norte ou para o Sul,  3.8(b). A 

longitude é a distância ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. Esta 

distância também é medida em graus, podendo ir entre 0º e 180º para Leste ou para Oeste 

3.8(c). Apresenta-se na tabela 01 a latitude e longitude das principais cidades de Rondônia. A 

latitude define a inclinação do aquecedor solar, em razão da máxima captação possível de 

radiação solar. Para calcular essa inclinação do aquecedor é necessário contar com um 

transferidor. Logo disso, é posicionar o aquecedor de forma que a incidência da radiação solar 

seja sempre perpendicular.  



 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: (a) globo terrestre dividido, pelas linhas de Greenwich e línea equatorial[14]. Em função a essas 

linhas são localizadas qualquer  região da terra com  (b) a latitude e (c) longitude [15]. 

 

Tabela 3.1: posicionamento geográfico das principais cidades de Rondônia [6,7,8]. A declinação entre o polo sul 

magnético e pólo norte geográfico é 10º. 

 

Cidade Latitude Longitude Altitude Área 

Ariquemes -09° 54' 48'' 63° 02' 27'' 142 metros 4995,3 km² 

Cacoal -11° 26' 19'' 61° 26' 50'' 200 metros 3808,4 km² 

Costa Marques -12° 26' 42'' 64° 13' 38'' 140 metros 5140,6 km² 

Guajará-Mirim -10° 46' 58'' 65° 20' 22'' 128 metros 25214 km² 

Jaru -10° 26' 20'' 62° 27' 59'' 124 metros 2909,6 km² 

Ji-Paraná / RO -10° 53' 07'' 61° 57' 06'' 170 metros 6922,5 km² 

Rolim de 

Moura 
-11° 48' 13'' 61° 48' 12'' 290 metros 1487,3 km² 

Ouro Preto do 

Oeste 
-10° 44' 53'' 62° 12' 57'' 280 metros 1978,2 km² 

Porto Velho -08° 45' 43'' 63° 54' 14'' 85 metros 34209,5 km² 

Vilhena -12° 44' 26'' 60° 08' 45'' 600 metros 11411,2 km² 

 

(c) 

Meridiano de 

Greenwich 

(b) 

Meridiano de  
Greenwich 

 (a) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:9 Conforme a posição geográfica deve-se adequar a inclinação para que a radiação 

seja sempre perpendicular com ângulo de 90º graus para uma melhor captação.  

 

Seguindo os passos de montagem, o aquecedor deve ser devidamente posicionado 

conforme ilustra as imagens abaixo, obedecendo os critérios assumidos durante a 

experimentação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: O aquecedor deve ser alinhado para o pólo norte geográfico para que receba 

radiação durante todo o dia.  

 

 

(a) 



 
 

A ilustração abaixo mostra como se faz a adequação da inclinação do aquecedor 

para a cidade de Ji-Paraná- RO, onde foi realizada a atividade experimental, conforme 

mostra a  tabela 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.11: Representação da correção do ângulo de inclinação do aquecedor solar. 

 

 

Na primeira tentativa de teste do aquecedor não foi possível realizar o aquecimento 

suficiente para que a água atingisse a temperatura suficiente para realizar o ciclo convectivo 

até o galão, pela inclinação de 70º da placa, altura do galão em relação o ponto de saída da 

placa e também o comprimento da mangueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: A primeira tentativa com essa configuração de 

altura do galão e comprimento da mangueira não funcionou, 

não foi possível completar o ciclo convectivo de volta ao galão. 



 
 

 Assim, o aquecedor ficou apto para ser utilizado pelo professor com a participação dos 

alunos auxiliando e interagindo nos ajustes finais no processo de aquecimento da água. 

Durante as atividades da montagem do aquecedor solar o aluno pode observar e discutir os 

conceitos e fenômenos envolvidos. Por exemplo, um assunto a ser discutido é a posição do 

galão  que deve estar no alto  para que a pressão da água faça com que ela percorra todos os 

canos da placa de modo a ficar em nível com o ponto de retorno até o galão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Posição correta entre altura da saída de água do galão e a entrada no 

aquecedor para completar o ciclo convectivo. Nesta experiência o ângulo de inclinação 

foi  45º devido ao peso da placa quando a mesma se encontra com água em seu interior 

não ser suportado pelo apoio, lembrando que o ideal é com 10º de inclinação.  

 

 

3.2.2 Balanço de radiação solar no Brasil 

 

 

O balanço da radiação é a diferença entre a entrada e a saída de elementos de um 

sistema, nesse caso, os principais componentes para o balanço de radiação no sistema terrestre 

são: superfície, atmosfera e nuvens. Quando a radiação solar entra no sistema terrestre, uma 

parte é absorvida pela superfície e outra parte é refletida de volta para o espaço, sendo que 

antes de chegar ela precisa passar pelas nuvens e moléculas de gás ou aerossóis e vapor 

d’água, quando a radiação solar atinge a terra, ela é refletida, espalhada e absorvida, portanto 

é o balanço entre todos os fatores que influenciam na dispersão da radiação que permite qual é 

a real porcentagem que atravessa a atmosfera até atingir a superfície. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Atlas Solarimétrico Anual do Brasil [19] 

 

 

Conforme mostra os dados no Atlas Solarimétrico, a nossa região é propícia para a 

utilização de aquecedores tanto para uso prático quanto para demonstrações em ensino, sem 

problemas com períodos com diferenças significativas de radiação. 

 

3.2.3 Caracterização do Aquecedor solar 

 

 

Através de resultados obtidos após a realização do processo de aquecimento da água 

foi possível avaliar o rendimento considerando o tempo de exposição de  aproximadamente  4  

horas para um volume de 20 litros de água ,  atingindo a  temperatura de 64.9º C , como pode 

ser observado nas imagens das figuras 3.14 e 3.15. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Termômetro digital utilizado para medir a temperatura máxima que a água pode 

atingir após um tempo de exposição entre 10 e 14 horas, atingindo a temperatura média de 64.9 

º C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Essa imagem comprova o funcionamento do aquecedor quando o fluído 

completa o ciclo convectivo. 

 

 

Assim, ficou  concluída a etapa final de avaliação e testes para então dar sequência no 

projeto e seguir com o trabalho de pesquisa e adaptação para a proposta de ensino com 

aquecedor solar como produto educacional. 

  



 
 

3.3. AQUECEDOR SOLAR E PROPOSTAS DE ENSINO 

 

 

As atividades experimentais no Ensino de Física e o uso do laboratório didático 

estimulam o interesse de estudar os diversos conteúdos científicos desta área do 

conhecimento. Não é de hoje que a ideia de realizar atividades experimentais com maior 

frequência seja convergente entre os professores, cujo reflexo seja minimizar as dificuldades 

do ensino e aprendizagem em Física de modo consistente, ao desenvolver competências que 

privilegie o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis. 

Desde essa perspectiva, pode-se garantir a construção do conhecimento pelo próprio 

aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do 

conhecimento científico como uma verdade estabelecida e inquestionável. Como se percebe, a 

realização de atividades experimentais é uma necessidade no ensino de física e, 

paradoxalmente, também são majoritariamente ausentes nas aulas escolares. 

A metodologia deste trabalho consiste em três etapas. Sendo a primeira a montagem do 

aquecedor a primeira desse trabalho, feita pelo autor. Na segunda etapa, foi feito um 

planejamento de aula visando a participação dos escolares. A terceira etapa consiste na 

aplicação desse projeto em salas de aula das escolas. Ressalta-se que esta fase ainda será 

aplicada conforme a programação curricular escolar já definida. Voltando a segunda etapa, 

estará se explicando o planejamento de aula sobre os tópicos envolvidos com o aquecedor 

solar. 

Em suma, o foco específico e geral presentes nessa proposta de ensino podem ser 

definidas como sendo o primeiro propor soluções que supram a atual demanda pela ampliação 

de recursos didáticos pedagógicos para uma constante evolução no ensino-aprendizagem de 

Física, ciência e tecnologia. De modo que tal solução atenda aos requisitos da presença de 

conteúdos transversais e interdisciplinares de interesse do aluno em uma mesma atividade 

fazendo com que os alunos associem esses conhecimentos. 

E o segundo tem o foco no uso de materiais de baixo custo para produção de 

experimentos que auxiliem no ensino de física, sem a necessidade de investimentos em 

equipamento industrializado, enquanto trabalha a formação civil do aluno, auxiliando-o na 

conscientização sobre a necessidade atual da preservação do meio ambiente e a importância 

do uso de energias limpas, contribuindo para um equilíbrio sustentável do planeta e 

garantindo uma melhor qualidade de vida para as futuras gerações. 



 
 

3.3.1 Mapas conceituais 

 

 

É aplicada à este trabalho, como citado no Capítulo 2, item 2.1.2 Teoria dos Mapas 

Conceituais e Aprendizagem Significativa, o uso da teoria de mapas conceituais como 

fundamentação teórica na proposta de ensino para fortalecimento de sua eficiência, visando 

ampliar as possibilidades de formação pessoal e sua correlação entre os conceitos ensinados e 

suas aplicações no cotidiano, contribuindo para a melhoria da metodologia de ensino em vigor 

atualmente, que cada vez se torna mais obsoleta diante das novas tecnologias e sua crescente 

necessidade de readaptação em sala de aula.  

 

3.3.2 Transversalidades 

 

Nos conteúdos transversais serão abordados conceitos de GEOGRAFIA, contidos no 

início desse capítulo. Na BIOLOGIA, pode-se abordar o tema da pasteurização, que é o 

processo utilizado em alimentos para destruir microrganismos patogênicos ali existentes que 

consiste no tratamento térmico da água a uma certa temperatura, conforme será detalhado no 

final desse capítulo. A ECOLOGIA e o meio ambiente, podem ser abordados à partir do uso 

de materiais recicláveis, que ao ser aplicados na fabricação do aquecedor , sugerem o uso de 

energia solar para o aquecimento de água sem o uso de chuveiros elétricos, o que desperta a 

atenção dos alunos para o enorme potencial da energia solar que pode ser convertida em 

energia elétrica através do  uso de placas fotovoltaicas, bem como seu uso direto para 

aquecedores solares, enfatizando a importância do uso de energias limpas para a 

SUSTENTABILIDADE dos recursos atualmente  existentes.  

 

3.3.3 Tópicos de Física  

 

O principal conteúdo de Física a ser abordado está dentro do estudo da 

TERMODINÂMICA, como está detalhado no Capitulo 2 item 2.1 e 2.2 os conceitos básicos 

envolvidos com a atividade experimental referente ao processo de aquecimento da água 

relacionados aos conteúdos de propagação de calor por RADIAÇÃO e CONVECÇÃO. 

Conceitos de ÓPTICA estão presentes em todo momento nessa atividade 

experimental, desde o momento em que os raios solares incidem e atravessam a camada de 



 
 

plástico das garrafas, e a consequente REFLEXÃO desses raios pela superfície das caixas de 

leite que funcionam como captadores, sendo sua parte interna de material reflexivo, que 

funciona impedindo a REFRAÇÃO para o outro lado, evitando assim a perca do potencial do 

calor que seria desperdiçada pela placa como mostra a figura 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Quando a incidência é perpendicular à superficie  ou os índicies de 

refração são iguais, não ocorre desvio  do feixe.  

 

ASTRONOMIA pode ser abordada levando em consideração as diferentes posições 

que a Terra realiza em relação ao Sol em cada estação do ano, ampliando o entendimento dos 

alunos a respeito do comportamento de sua órbita, sua implicação com o cotidiano, e 

consequentemente com a mudança na inclinação do aquecedor nessas temporadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: Órbita da Terra em torno do Sol, com seu eixo N-S inclinado de 23,5º.  [6] 



 
 

São citados abaixo alguns termos presentes nesse tópico que podem ser abordados 

superficialmente para complementar a abordagem do conteúdo. 

Ângulo de incidência ()   Ângulo Azimutal do Sol (aS) 

Ângulo Azimutal da Superfície (aW)   Altura Solar () 

Inclinação ()      Ângulo Horário do Sol  Hora Angular ()  

Ângulo Zenital (z) 

 

O esquema de um mapa conceitual abaixo figura 3.17 foi aplicado na atividade 

experimental realizada e baseada na percepção que se obteve à medida que se foi construindo 

o processo de formação do produto educacional para a proposta de ensino presente no projeto 

dessa pesquisa.  

 

 

 

 

 

Figura 3.19: Os diferentes conteúdos que se podem ser trabalhados em aula estão aqui 

organizados para melhor orientar o professor para preparar o plano de aula a ser lecionada para 

os alunos.  

 



 
 

3.3.4 Geografia 

 

 

O conteúdo dessa área da Ciência já citado acima no item 3.2.1 desse capítulo, trata 

sobre como é determinada a posição geográfica de qualquer cidade na Terra e sobre a correta 

inclinação do aquecedor solar em função da Latitude. Esses conceitos devem ser explorados  à 

partir dos conteúdos relacionados e mostrados nas figura 3.8 (a,b e c), de modo a explicar a 

importância das coordenadas referenciais (latitude, longitude e altitude) para a compreensão 

do posicionamento terrestre através do GPS. 

 

 

3.3.5 Biologia 

 

Algumas aplicações com água quente na área de ensino da Biologia são sugeridas sobre o 

estudo da pasteurização, usando o aquecedor solar. Nesta pesquisa bibliográfica [16], foram 

encontrados resultados que comprovaram que é possível eliminar determinados tipos de 

micróbios, principalmente aqueles que causam doenças intestinais ingeridos ao se tomar água 

contaminada, ao deixar essa água por um período de uma hora exposta a radiação solar até 

que a mesma atinja uma temperatura  entre  60 º C e 66 º C. essa faixa de temperatura está de 

acordo com as características que oferecem o aquecedor solar de  baixo custo. 

Essas propriedades do aquecedor podem ser úteis para quem não tem água tratada ou 

não tem condições de pagar por água mineral, sabendo que isso acontece em grande parte do 

mundo, o estudo feito sobre a pasteurização da água em aquecedores solares, foi motivado em 

boa parte por essa razão, sabendo que muitas doenças causadas por coliformes fecais 

poderiam ser evitadas sem a necessidade de adquirir filtros ou água mineral. 

O principal objetivo deste estudo foi explorar a possibilidade de utilizar   energia solar 

para pasteurizar relativamente grandes quantidades de água. Estudos anteriores indicaram que 

as condições de tempo e temperatura para a pasteurização do leite (62,8 ° C durante 30 min, 

ou 71,7 ° C durante 15 s) deve ser suficiente para matar as bactérias, rotavírus e enterovírus 

comumente transmitidos em água contaminada. Apesar de cistos de Giardia lamblia são 

pouco resistente ao cloro em água fria, eles estão prontamente inativados pelo calor. Cistos de 

G. lamblia preparado para estudos de imunização foram inativadas em água destilada a 56 ° C 



 
 

durante 10 min. Cistos de Giardia Muris tinha um ponto de morte térmica de 54 ° C, e o ponto 

de morte térmica de Entamoeba cistos histolytica tem sido relatado a temperaturas em torno 

de 50 ° C. Todos estes dados indicam que as temperaturas de cerca de 60 ° C ou maior por 

uma hora ou mais pode inativar patógenos microbianos encontrados na água. Conforme a 

temperatura aumentar de 60 para 70° C, o tempo necessário para a inativação microbiana é 

esperado diminuir significativamente, como acontece com a pasteurização do leite. 

Nesses estudos, descobriu-se que bactérias coliformes presentes em água de rios 

aquecidas foram inativado à temperatura de 60 ° C ou superior. É possível que os micróbios 

patogênicos encontrados na água bruta são mais resistentes ao calor do que o grupo de 

coliformes, embora as bactérias, vírus e protozoários responsáveis por doenças diarréicas em 

Bangladesh e na Gâmbia não incluem micróbios com resistência ao calor anormal. Os 

resultados indicam que se a temperatura da água de fundo em um jarro de vidro aquecidos 

com energia solar é aumentada para 65 ° C ou superior. Durante pelo menos uma hora essa 

água irá estar acima da temperatura de pasteurização de leite de 62,8 ° C. Este calor deve ser 

suficiente para matar patogénico micróbios e assim pasteurizar a água. Se algum micróbio 

fluvial é encontrado com propriedades de resistência ao calor incomuns, ajustes podem ser 

feitos para alcançar uma maior temperatura, colocando menos água, e aumentando a 

capacidade de absorção que irá receber uma maior quantidade de energia solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. AQUECEDOR SOLAR COMO INSTRUMENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO 

 

 

 Como é conhecido, existe atualmente uma demanda por energia limpa e renovável, 

aquela proveniente de recursos naturais como radiação solar, vento, e marés, que são 

naturalmente reabastecidos e por sua vez não emitem nenhum poluente durante a sua 

conversão e produção para energia de consumo. Essa emergente necessidade ocorre devido ao 

elevado estado de poluição da camada de ozônio que é causada pelo consumo de energias 

poluentes. Também, essa necessidade é devido a escassez dos recursos fósseis gerada pelo uso 

em grande escala, que há muitos anos vem sendo explorado sem que seja feito nenhum 

controle ou reposição. 

Em 2008, cerca de 19% do consumo mundial proveniente de sua matriz energética veio 

de fontes renováveis, com 13% provenientes da tradicional biomassa, que é usada 

principalmente para aquecimento, 3,2% a partir da hidroeletricidade e as novas energias 

renováveis (pequenas hidrelétricas, biomassa, eólica, solar, geotérmica e biocombustíveis) 

representaram outros 2,7% e este percentual está crescendo muito rapidamente. A 

percentagem das energias renováveis na matriz elétrica foi de cerca de 18% do total 

produzido no mundo, com 15% da eletricidade global vindo de hidrelétricas e 3% de novas 

energias renováveis, [17].   

Dentro dessa realidade, é fundamental que durante as aulas de Ciências como a Física 

seja introduzido conteúdos voltados à conversão de recursos naturais em energia limpa, de um 

modo que o aluno tome consciência e participe na demanda de reduzir os danos ecológicos 

que a produção e consumo dessas energias poluentes que causam um dano no meio ambiente, 

que utilizam, por exemplo, combustíveis fósseis na sua produção. Essa consciência do aluno 

pode ser formada concomitantemente com as aulas letivas que trata tópicos de Física como 

conversão de energias. Por exemplo, a energia do Sol é convertida de várias formas para 

formatos conhecidos, como a biomassa (fotossíntese), a energia hidráulica (evaporação), a 

eólica (ventos) e a fotovoltaica, que contêm imensa quantidade de energia, e que são capazes 

de se regenerar por meios naturais. Falando nisso, a geração de energia eólica está crescendo à 

taxa de 30% ao ano, com uma capacidade instalada a nível mundial de 157,9 mil megawatts 

(MW) em 2009, e é amplamente utilizada na Europa, Ásia e nos Estados Unidos. No final de 

2009, as instalações fotovoltaicas (PV) em todo o globo ultrapassaram 21.000 MW e centrais 

fotovoltaicas são populares na Alemanha e na Espanha. Centrais de energia térmica solar 



 
 

operam nos Estados Unidos, mas a maior delas fica na Espanha instalada no Deserto de 

Mojave, (Figura 4.1), com capacidade de 354 MW.. 

 

Figura 4.1: Usina solar Gemasolar de 19.9 MW, na Espanha, armazena energia por até 15 horas e pode 

fornecer eletricidade 24 horas por dia. [21]  

 

 

Essas energias não têm nenhuma emissão de poluentes na atmosfera além de não terem 

limite para sua utilização, pois o Sol é uma fonte praticamente inesgotável dado  a previsão do 

seu tempo de vida.  

 

 

4.1 DADOS ATUAIS NO BRASIL E NO MUNDO. 

 

 

Já atualmente, essa questão tem sido discutida em nível nacional e dados mostram que 

do total da energia gerada por várias fontes no mundo, apenas 25% é proveniente das 

consideradas renováveis. O desafio é reduzir a dependência daquelas que se esgotam, caso do 

petróleo e derivados. Nesse sentido, o Brasil está em posição favorável: 82% da geração 



 
 

elétrica proveem de fontes limpas e renováveis.  Apesar desta vantagem, O Brasil não tem 

sido capaz de tirar proveito econômico dela. E a razão é o pouco investimento nos parques 

geradores. 

Quanto às emissões de gás carbônico (CO2), o Brasil tem um dos melhores índices por 

unidade de PIB. Nossa matriz limpa nos coloca na terceira posição em nível mundial, depois 

de Suíça. A China está em sétimo lugar.  Por outro lado, as emissões de CO2 em relação a 

cada megawatt de energia gerada, pela ordem a liderança do ranking é suíça, seguida do 

Brasil, depois Itália, Rússia, EUA, China e Índia. 

Os descontos nas tarifas de energias renováveis e os incentivos para o seu consumo têm 

sido um fator de equilíbrio no uso da matriz nacional. Essa é uma tendência mundial e na 

Alemanha, por exemplo, o governo apóia a produção (e instalação) de fontes de energia 

renovável com subsídios de 60%, [18].  Além de um programa de compra voluntária de 

energia elétrica de origem renovável pelos consumidores por meio de um acréscimo na tarifa, 

um incentivo de marketing verde que fomenta a produção de energia solar doméstica. O país 

também faz evoluir o uso das energias renováveis no transporte. 

De qualquer maneira, a capacidade de energias limpas instalada na matriz energética 

brasileira vem evoluindo: as eólicas (provenientes do vento) devem continuar crescendo 

25,5% e as PCHs (pequenas hidrelétricas), 3,5% - dados de 2007 a 2020.  Os custos ainda são 

favoráveis para as hidrelétricas, mas as eólicas estão crescendo e fazendo face a esse modelo 

tradicional. Se somadas todas as fontes renováveis, é mais barato para o Brasil explorar este 

segmento de maneira geral. 

O único impasse para o país é que suas hidrelétricas já não são mais do tipo que contam 

com grandes reservatórios - a exploração é de fio d’água -, implicando em menos 

possibilidade de armazenamento. Com a capacidade existente no ano 2000, estaríamos 

garantidos em seis meses. Atualmente, esse prazo caiu para quatro a cinco meses de energia 

estocada.  A cada ano aumenta a dependência das chuvas no que se refere à capacidade 

energética instalada e por isso é preciso fomentar fontes alternativas. 

Em termos nacionais, o que está previsto para Norte e Centro-Oeste é o 

desenvolvimento do potencial de 80 mil megawatts, por dia, das usinas como as do rio 

Madeira. Esse valor é grande, se comparado com o total produzido com base em dados 

obtidos no início de 2014: um total de 120 MWh, que nesse caso o valor corresponde a 

energia já convertida para o consumo diário. 



 
 

A energia eólica é uma fonte complementar positiva – os ventos representam um 

potencial de 126 mil a 300 mil MWh para o Brasil. No entanto, o governo ainda não tem 

fôlego para tornar viável a transmissão da energia gerada em 40 parques privados já 

instalados. A biomassa, uma das bases energéticas, trabalha nos dias de hoje com produção de 

celulose de segunda geração, com potencial para dobrar a quantidade nos próximos 10 anos. 

A tecnologia ligada à extração da cana de açúcar e geração de bioenergia é 100% nacional. 

Em suma, os desafios para o futuro próximo são: 1) políticas públicas de estímulo; 2) 

incentivos à inovação; 3) disponibilidade e acesso de capital; e 4) os incentivos ao 

estabelecimento de cadeias de valor, conforme os dados obtidos em [18]. 

Diante desses dados e dos grandes desafios inerentes à eles e nos termos da  

conscientização envolvida nesse trabalho, desde a sua montagem, instalação e caracterização  

e aplicação como instrumento de ensino de Ciências e transversalmente na Educação 

Ambiental, mostra-se uma alternativa viável e coerente, já que promove uma educação 

cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos 

científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de 

decisões transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas 

se integram. A Educação Ambiental avança na construção de uma cidadania responsável 

voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental”. 

 

 

4.2 COTIDIANO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CULTURA: DIMENSÕES DA 

FORMAÇÃO HUMANA 

 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 2013 [1] 

fica bem clara essa preocupação quando é abordado no capítulo intitulado “Pressupostos e 

fundamentos para um Ensino Médio de qualidade social” a temática do subtítulo desse 

capítulo através de uma reflexão profunda sobre a importância da união do pensamento e da 

ação dentro da formação integral da sociedade e o que resulta em termos da formação humana 

de cada cidadão. 

O trabalho desta monografia está em acordo com os pressupostos descritos nas 

Diretrizes Curriculares, quando se baseia, na perspectiva de ontologia – parte da filosofia que 

estuda o ser e a existência – de transformação da natureza, como realização inerente ao ser 



 
 

humano e como mediação no processo de produção da sua existência. Essa dimensão do 

trabalho é, assim, o ponto de partida para a produção de conhecimentos e de cultura pelos 

grupos sociais. 

Já sob o caráter da teleologia (Teoria das causas finais) da intervenção humana sobre o 

meio material, o homem faz da sua atividade vital um objeto de sua vontade e consciência. 

Ele reproduz toda a natureza, porém de modo transformador, o que tanto lhe atesta quanto lhe 

confere liberdade e universalidade. Desta forma, produz conhecimentos que, sistematizados 

sob o crivo social e por um processo histórico, constitui a ciência. 

Nesses termos, compreende-se o conhecimento como uma produção do pensamento 

pela qual se apreende e se representam as relações que constituem e estruturam a realidade.  

Diante desses pressupostos, o processo de apreender e determinar essas relações exige um 

método, que parte do concreto empírico – forma como a realidade se manifesta – e, mediante 

uma determinação mais precisa através da análise, chega a relações gerais que são 

determinantes do fenômeno estudado. Para essa  compreensão do real como totalidade exige-

se que se conheçam as partes e as relações entre elas, o que leva a constituir seções 

tematizadas da realidade.  

Por exemplo, uma atribuição prática do que foi exposto que pode ser comparado é o 

entendimento sobre a descarga elétrica, os raios, e a eletricidade estática como fenômenos 

naturais que sempre existiram, mas não são conhecimentos enquanto o ser humano não se 

apropria desses fenômenos conceitualmente, formulando teorias que potencializam o avanço 

das forças produtivas. 

A ciência, portanto, que pode ser conceituada como conjunto de conhecimentos 

sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e 

transformação da natureza e da sociedade, se expressa na forma de conceitos representativos 

das relações de forças determinadas e apreendidas da realidade. O conhecimento de uma 

seção da realidade concreta ou a realidade concreta tematizada constitui os campos da ciência, 

que são as disciplinas científicas.  

De acordo com o texto, esses conhecimentos produzidos e legitimados socialmente ao 

longo da história são resultados de um processo empreendido pela humanidade na busca da 

compreensão e transformação dos fenômenos naturais e sociais, e nesse sentido, a ciência 

conforma conceitos e métodos cuja objetividade permite a transmissão para diferentes 

gerações, ao mesmo tempo em que podem ser questionados e superados historicamente, no 

movimento permanente de construção de novos conhecimentos.  



 
 

Estando, portanto, inserido nesse trabalho, o contexto desses pressupostos, já que o 

mesmo procura promover através da experimentação, a criatividade e o senso crítico acerca 

dos fenômenos naturais, propondo novas formas de transformar e utilizar o seu potencial 

energético para o desenvolvimento de soluções inovadoras. 

Seguindo adiante, o texto discorre sobre essa transformação na mesma linha de 

raciocínio: A extensão das capacidades humanas, mediante a apropriação de conhecimentos 

como força produtiva, sintetiza o conceito de tecnologia aqui expresso. Pode ser conceituada 

como transformação da ciência em força produtiva ou mediação do conhecimento científico e 

a produção, marcada desde sua origem pelas relações sociais que a levaram a ser produzida. O 

desenvolvimento da tecnologia visa à satisfação de necessidades que a humanidade se coloca, 

o que nos leva a perceber que a tecnologia é uma extensão das capacidades humanas. [1]  

Mediante essas concepções, afirma-se que a partir do nascimento da ciência moderna, 

a tecnologia pode ser definida como mediação entre conhecimento científico (apreensão e 

desvelamento do real) e produção (intervenção no real), sintetizando assim uma definição 

geral e ampla de Ciência e Tecnologia. Por outro lado, dedica-se a definir a cultura de uma 

sociedade, como resultado do esforço coletivo, tendo em vista conservar a vida humana e 

consolidar uma organização produtiva da sociedade, do qual resulta a produção de expressões 

materiais, símbolos, representações e significados que correspondem a valores éticos e 

estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade.  

Por essa perspectiva, a cultura pode e deve ser compreendida no seu sentido mais 

ampliado, ou seja, como a articulação entre o conjunto de representações e comportamentos e 

o processo dinâmico de socialização, constituindo o modo de vida de uma população 

determinada, finaliza. 

Com a união desses paradigmas, o autor faz uma conjectura a respeito da formação 

integral do individuo, estabelecendo que, essa não somente possibilita o acesso a 

conhecimentos científicos, mas também promove a reflexão crítica sobre os padrões culturais 

que se constituem normas de conduta de um grupo social. Desse modo, demonstra que o 

princípio da unidade entre pensamento e ação é correlato à busca intencional da convergência 

entre teoria e prática na ação humana, e a relação entre teoria e prática se impõe, não apenas 

como princípio metodológico inerente ao ato de planejar as ações, e sim, como princípio 

orientador do modo como se compreende a ação humana em conhecer uma determinada 

realidade e intervir sobre ela no sentido de transformá-la.existência, e encerra enfatizando que 

é na atividade orientada pela mediação entre pensamento e ação que se produzem as mais 



 
 

diversas práticas que compõem a produção de nossa vida material e imaterial: o trabalho, a 

ciência, a tecnologia e a cultura. E por essa razão, esses quatro pilares da formação  são 

instituídos como base da proposta e do desenvolvimento curricular no Ensino Médio de modo 

a inserir o contexto escolar no diálogo permanente com a necessidade de compreensão de que 

estes campos não se produzem independentemente da sociedade, e possuem a marca da sua 

condição histórico-cultural. 

Perante essa perspectiva, as atividades envolvidas com o Aquecedor Solar demonstram 

que todos os aspectos da formação humana discorridos acima estão integrados direta e 

indiretamente com os tópicos de ensino, atividades práticas, caracterização, coerência 

ambiental e viabilidade como alternativa de baixo custo para uso em pequena escala ou para 

solucionar demandas onde não se tem recursos ou tecnologia disponíveis para se obter agua 

potável ou água quente. 

Portanto, encontra-se em sintonia com os pressupostos e fundamentos para um Ensino 

Médio de qualidade social que só pode ser alcançado, educando e preparando indivíduos 

críticos e conscientes de sua época, e não obstante dos problemas concernentes à ela. 

 

 

4.2.1 Ciência e a tecnologia 

 

 

Desde que o homem se entende como agente do seu meio, a Ciência e a tecnologia 

fazem parte da sua existência de modo a melhorar sua qualidade de vida procurando 

desenvolver soluções que simplifiquem as tarefas do seu dia-a-dia. É possível perceber essa 

transformação ao longo dos anos a medida que se observa a constante evolução na fabricação 

de eletrodomésticos e eletro-eletrônicos disponível no mercado que não param de se 

modernizar cada vez mais nos mais diversos campos da industria, seja para qual for o tipo de 

aplicação, a tecnologia está presente em todos os segmentos da sociedade. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 (a) Aquecedor Solar Didático feito com material reciclado para 

 ensino de Física. (b) Trabalhador da Bells Lab em 1955 instalando uma placa 

 fotovoltaica [20] 

(a) 

(b) 

(a) 



 
 

4.2.2 Cultura e conscientização  

 

 

 Esse tópico alerta para as necessidades do novo século e a importância da educação 

para formar cidadãos conscientes que somente com o uso do conhecimento científico poderão 

suprir as necessidades atuais de sobrevivência do planeta. Para tanto, é importante que os 

alunos possam entender o quanto antes  sobre os processos naturais de como a radiação solar 

chega até a Terra e como é absorvida pelas camadas  até chegar a superfície, sendo esse um 

dos conteúdos relacionados ao experimento à serem transmitidos aos aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 (a). Efeito estufa em garrafas pet. [22] (b) Ilustração do efeito 

estufa na atmosfera da Terra[23].  
(a) 

(b) 

(a) 



 
 

A tecnologia e a ciência precisam continuar no caminho da evolução para garantir que 

os recursos do planeta sejam suficientes para a sobrevivência da espécie humana. 

 

  

4.2.3 Cotidiano 

 

 

O conhecimento de Física está implícito em todas as dimensões da vida, ou seja, não é 

possível compreender problemas do cotidiano  relacionados à saúde e ao bem estar, por 

exemplo,  sem um conhecimento prévio sobre  questões de temperatura  e  de radiação, que 

estão ligadas ao ensino de física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.(a) Mapa de temperatura e as zonas de concentração térmica [24]. (b). Ilustração de 

Câncer de pele decorrentes  da exposição excessiva  à  radiação  UV, [25]. 

(b) 

(a) 



 
 

5. DIVULGAÇÃO  DO INSTRUMENTO EDUCACIONAL 

 

 

 Como já foi anunciado desde o início desta monografia, este produto educacional foi 

feito com intuito de promover sua inserção nas escolas para contribuir com o ensino de Física 

e de outras áreas de Ciências relacionadas e afins. Para isso, em vez de apresentar e explicar a 

física básica envolvida com este produto nas escolas, o produto foi apresentado na forma de 

painel a professores, alunos de graduação e pessoas comuns em eventos de divulgação 

científica e sociais de grande abrangência. As visitas que tiveram as apresentações é resumida 

na tabela 5.1 e cujo relato é descrita posteriormente em sub-capítulos. O impacto da 

divulgação educacional é igual ou talvez maior do que a visita do produto nas escolas. 

 

Tabela 5.1. Visitas referente a divulgação do Aquecedor  Solar em eventos. Nesta tabela é reportada o número 

aproximado de visitantes 

Evento Data (2014) Local  Acadêmicos Professores Público 

geral 

21ª Ação Global 

Nacional SESI  

26/abr Ji-Paraná - 

RO 

Não reportado Não 

reportado 

87 

III Encontro de 

Físicos do Centro-

Oeste 

28/out Cuiabá - MT 16 7 Não 

reportado 

XXXII Encontro de 

Físicos do Norte e 

Nordeste 

19/nov João Pessoa - 

PB 

18 5 Não 

reportado 

 

 

5.1 -ACÃO GLOBAL 2014 – JI-PARANÁ -RO  

 

 

O evento da Ação Global aconteceu em abril do corrente ano onde foram oferecidos 

serviços nas áreas de educação, lazer, esporte, cultura, saúde e cidadania para a comunidade 

durante um dia no parque de exposições da cidade. Foram feitas apresentações e 

demonstrações práticas (figura 5.1), com a finalidade de apresentar e divulgar o experimento 

para o público em geral mostrando a possibilidade de se aquecer água através de energia solar 

utilizando-se materiais de baixo custo com um Aquecedor solar de fácil fabricação, e ao 

mesmo tempo, despertar o interesse para entender os fenômenos físicos envolvidos no 

experimento em jovens, crianças e adultos.  



 
 

A partir dessa atividade, foi possível concluir que houve grande interesse por parte da 

população, além de notar a satisfação dos mesmos ao aprender a Física presente no processo 

de aquecimento da agua de forma direta e interativa. 

Simultaneamente, foi discutido e debatido o tema da preservação do meio ambiente e 

utilização de fontes renováveis de energia, a partir da proposta do aquecedor para uso 

doméstico. Observou-se da apresentação, o interesse e a curiosidade da maioria das pessoas 

entre elas, crianças  adolescentes, jovens, adultos e idosos que visitaram o stand do L.D.F.Q. 

(Laboratório Didático de Física e Química do DEFIJI), Figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.  Exposição do Aquecedor Solar ao público. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.  Exposição do aquecedor solar no stand do Laboratório Didático de 

Física e Química LDFQ do DEFIJI / UNIR CJP. 

 

 

Diante dessa primeira apresentação do Aquecedor em um evento aberto para 

comunidade, percebeu-se o seu potencial pedagógico pela facilidade com que se pode 

transmitir e demonstrar os conceitos de troca de calor, efeito estufa e consciência ecológica, 

entre outros, sem grandes dificuldades para crianças, jovens e adultos.  

 

 

5.2 – III ENCONTRO DE FÍSICOS DO CENTRO-OESTE EM CUIABÁ - MT 

 

 

Nesse encontro ocorrido entre os dias 27 e 31 de outubro de 2014, foi apresentado para 

a comunidade acadêmica na sessão de painéis do evento com intuito de levar o produto 

educacional ao conhecimento de professores, mestrandos e graduandos tanto o produto quanto 

a sua respectiva proposta de ensino para que possam levar o instrumento de ensino até a sala 

de aula, como um meio indireto de chegar à escola. Nesse evento foi discutida toda a física 

básica envolvida usando o aquecedor solar em sala de aula. Além disso, foi possível discutir a 

inserção do produto educacional com diversos mestres e doutores em Física e receber 



 
 

sugestões, críticas e aprimorar a proposta dentro da realidade atual de ensino e tornar visível a 

proposta a diversos participantes do encontro. A figura 5.3 mostra a imagem durante a 

apresentação do painel e a figura 5.4 mostra o painel apresentado no evento. Ao final da 

apresentação, após as discussões e apresentações para profissionais da área de ensino e 

colegas de graduação foi possível amadurecer os conceitos pedagógicos envolvidos com o 

produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3  Sessão de painéis com exposições de 

estados das regiões norte e centro oeste. 



 
 

Figura 5.4. Este painel intitulado “Tópicos de Física envolvidos com o aquecedor solar” foi apresentado 

no III Encontro de Físicos do Centro-Oeste em Cuiabá – MT.. 

 

 



 
 

5.3- XXXII ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE NORDESTE JOÃO PESSOA – PB 

 

 

Na sessão de painéis do XXXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste (EFNNE), 

foi novamente apresentado o aquecedor solar para a comunidade acadêmica com o título 

“Aquecedor Solar como meio didático interdisciplinar”. Porém, a discussão tratada aqui era a 

variedade da apresentação para abordar e fundamentar sua inserção em atividades de Ensino 

nas escolas, Figura 5.5 e 5.6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 (a)- Sessão de painéis com estados do norte e nordeste representando 

Faculdades  e Institutos de Ensino Federal (b) Alunos do IFCE e da UNIR CJP 

 

(a) 

(b) 



 
 

Pode-se perceber que o trabalho segue a tendência atual dos trabalhos apresentados no 

encontro que levam em conta a aplicação de atividades experimentais de baixo custo 

aplicados nas aulas. Este tipo de atividades está de acordo com a preocupação atual da 

sociedade que demanda os resultados das pesquisas em Ensino devem se aproximar ao seu 

campo de aplicação que é a sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Intercâmbio com estudantes do Rio de Janeiro sobre  elaboração de 

trabalhos experimentais de baixo custo para aproximar os fenômenos do cotidiano 

ao conteúdo teórico. 

 

Com a apresentação do painel, figura 5.7, os resultados mais uma vez foram positivos e 

de suma importância para a conclusão do trabalho de divulgação do produto educacional 

perante estudandes de graduação, professores,  mestrandos e educadores de nível superior 

presentes no congresso.  

Assim, ficou concluída a etapa de levar o  produto educacional ao conhecimento de 

professores por meio da participação nos principais eventos da região norte e nordeste com 

participação significativa e relevante de profissionais de educação que puderam tomar nota 

desse trabalho para futuramente inseri-lo em seus planos de aula contribuindo para a melhoria 

do ensino de Física, que é o objetivo maior desse trabalho. 

 



 
 

Figura 5.7. Este painel intitulado “Aquecedor Solar como Meio Didático Interdisciplinar” foi 

apresentado no XXXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste em João Pessoa, PB. 

 



 
 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após o término deste trabalho, conclui-se que os experimentos de baixo custo podem e 

devem ser utilizados em sala de aula para aproximar o cotidiano dos alunos ao Ensino de 

Física, levando-os a interpretar e argumentar os contextos físicos de forma coerente e 

consequentemente mais consistente. Além disso, destacam-se outros elementos que são 

levantados na pesquisa bibliografica sobre as atividades em grupo, como por exemplo: o 

senso de responsabilidade, o espírito de  equipe e a integração entre alunos. De outro lado, 

visualiza-se que estas atividades não são suficientes para garantir uma construção e domínio 

do conhecimento sobre os tópicos abordados com o aquecedor solar. Portanto, sugere-se que 

estas atividades sejam lecionadas entre 8º e 9º ano e também no 1º e 2º ano de modo que os 

alunos possam ter uma visualização dos fenômenos físicos tratados através do aquecedor 

solar. Dessa forma, esta preparação é necessária para a construção de conhecimento da etapa 

final do ensino médio. Finalizando, o aquecedor solar se coloca como um instrumento de 

ensino alternativo coerente e viável, diante de sua estrutura como meio didático 

interdisciplinar, apto a ser utilizado no ensino-aprendizagem de Física e áreas afins, além de 

favorecer a conscientização ambiental e sua formação cívica contribuindo diretamente na 

formação pessoal dos alunos como cidadãos íntegros e atualizados sobre questões 

fundamentais e indispensáveis para o seu futuro desenvolvimento acadêmico. 
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