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RESUMO 

 

A presente dissertação, vinculada ao Mestrado Profissional em Ensino de Física, tem como 
objetivo verificar a possibilidade de desenvolver um ensino de Física contextualizado para 
alunos que cursam o Ensino Médio concomitante ao curso Técnico Agrícola do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) campus Sombrio, a fim de 
possibilitar uma melhor compreensão do mundo, conforme sugestão dos PCNs. As 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p. 49) predizem que cabe ao 
professor identificar meios de fazer emergir os conhecimentos que os alunos mobilizam 
para responder a determinadas situações. Tal situação pode consistir, por exemplo, na 
aprendizagem de determinados conteúdos de Física. Esta dissertação apresenta como 
referencial teórico a corrente pedagógica sociointeracionista de Vigotski. Nessa concepção, 
as interações sociais desempenham papel decisivo e determinante para o processo ensino-
aprendizagem. A metodologia utilizada para implementação e contextualização da 
proposta foi a denominada ilhas de racionalidade.  A proposta consiste em ensinar 
conceitos, equações e grandezas físicas mensuráveis associadas aos conteúdos 
programáticos de Hidrostática, Calorimetria e Gases, a partir da confecção e 
funcionamento de um Biodigestor. O estudo foi desenvolvido no campus Sombrio e 
direcionado ao 2º ano do Ensino Médio. Como apoio à proposta, foi elaborado um material 
didático cuja finalidade é servir de suporte às aulas de Física. Foram 13 encontros que 
consistiram na contextualização do tema, elaboração de clichês, panorama espontâneo, 
abertura das caixas pretas, visita a uma propriedade rural na qual há um biodigestor 
implantado e síntese final da ilha de racionalidade produzida. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation, linked to the Professional Masters in Physics Teaching, examines the 
possibility of developing a contextualized teaching method for Physics students enrolled in 
a Secondary School and in the Agricultural Technical Course within the Federal Institute 
of Education, Science and Technology Catarinense (IFC) at Sombrio Campus. This new 
syllabus should make possible for students to have a better understanding of the world, in 
line with the recommendations of the National Curriculum Directives. The Directives for 
Secondary Education (2006, p. 49) asserts that it is up to teachers to find means to bring 
about the knowledge that students will need when responding to specific situations, such as 
the learning of certain Physics concepts. The conceptual framework used to ground this 
dissertation is Vygotsky’s sociointeractionist perspective. According to this perspective, 
social interactions play a primary and fundamental role in the teaching-learning process. 
The methodology used to implement and contextualize the research project was the so-
called islands of rationality. The project aims to teach physical concepts, equations and 
quantities that can be measured, in association with the syllabus of Hydrostatic, 
Calorimetry and Gases, based on the building and operating of a Biodigester. The research 
was developed in Campus Sombrio and aimed at students in grade eleven. Instructive 
material was especially prepared to be used as a means to support Physics classes. There 
were thirteen meetings that consisted of contextualization of the theme, elaboration of 
clichés, spontaneous panorama, opening of black boxes, fieldtrip to a rural property where 
there is an operational Biodigester, and final synthesis of the island of rationality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em face às mudanças, nas últimas décadas, o Ensino Médio, como última etapa 

da educação básica, vem exigindo um novo olhar, principalmente no que diz respeito ao 

ensino da Física. A construção de possibilidades formativas que contemplem as múltiplas 

necessidades socioculturais dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem 

exige das Instituições de Ensino e de seus professores um ensino contextualizado. 

Atualmente, é comum ouvir reclamações de professores e alunos que o ensino 

da Física tem se baseado na resolução de problemas de forma mecânica e 

descontextualizada. Isso ocorre porque as práticas pedagógicas continuam presas a padrões 

tradicionais de ensino.  E foi com base nesse “reclamar” que nasceu, da necessidade, o 

interesse em buscar alternativas que dessem ao ensino da Física outra roupagem, ou seja, a 

Física deve ser ensinada de forma contextualizada. É esta contextualização que tomará o 

lugar das antigas vestes que cobrem o ensino da Física, hoje. Em outras palavras, este 

estudo propõe que os conteúdos de Física sejam ensinados a partir de um corpus, pois se 

entende que quando o aluno associa o que aprende a algo que faz parte do seu cotidiano, a 

aprendizagem ocorre espontânea e significativamente.  

Muitos são os aspectos que favorecem o desinteresse dos alunos pela disciplina 

de Física no Ensino Médio concomitante ao Ensino Técnico Profissionalizante voltado à 

área agrícola. Um dos principais motivos desse desinteresse está relacionado à 

desarticulação dos conteúdos ensinados em relação à realidade e ao cotidiano da maioria 

dos alunos.  Infelizmente, observa-se que a prática de Ensino da Física na maioria das 

escolas continua sendo caracterizada pela seqüência de conteúdos programáticos 

apresentados nos índices de livros didáticos ainda que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio indiquem a necessidade de 

encará-lo sob um novo olhar, adequando-o conforme cada realidade escolar. Conforme as 

indicações dos documentos oficiais, é necessário que o Ensino da Física promova um 

conhecimento contextualizado e integrado à vida de cada aluno, visando à formação da 

cidadania e garantindo a progressão dos estudos.  

No intuito de oferecer aos alunos do Ensino Médio, concomitante ao Ensino 

Técnico Agrícola do campus Sombrio que compõe o Instituto Federal Catarinense (IFC), a 

possibilidade de ver e sentir a Física de outro modo, este estudo, respaldado pelas 

literaturas acerca do assunto, abordou determinados conteúdos de Física, partindo da 
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construção, do funcionamento e da operação de um biodigestor. Com base no princípio da 

contextualização, a proposta deste estudo consiste em criar uma situação de proximidade 

entre o futuro profissional técnico agrícola e os conteúdos de física. Parte-se, portanto, da 

hipótese de que é necessário inovar a prática pedagógica e contextualizar o ensino. 

Em uma perspectiva de educação que visa o desenvolvimento total dos alunos, 

este estudo tem como fio condutor o ensino da Física sob o viés da contextualização e 

interdisciplinaridade.  

Inicialmente, faz-se uma revisão da literatura que compreende um breve 

histórico da política educacional e seus objetivos, enfocando os novos rumos do Ensino 

Médio. Em seguida, se discute a implementação do trabalho e sua contextualização, com 

base na questão central desta pesquisa: é possível desenvolver um ensino de física 

contextualizado para alunos que cursam o Ensino Médio concomitante com o curso 

Técnico Agrícola a fim de possibilitar uma melhor compreensão do mundo, conforme 

sugestão dos PCNs? A justificativa e alguns trabalhos correlacionados também fazem 

parte do capítulo 3. 

Sabemos que todo estudo precisa estar ancorado por um referencial teórico. 

Aqui, especificamente, parte-se do pressuposto teórico de Vigotski cuja construção do 

conhecimento ocorre via interação social, isto é, a aquisição de conhecimentos se dá 

através da interação do sujeito com o meio. O professor assume o papel de mediador para 

garantir ao aluno a compreensão da realidade que o cerca com o propósito de dominá-la e 

transformá-la. Segundo Vigotski (2001, p. 452): 
 
[...] até hoje o aluno tem permanecido nos ombros do professor. Tem visto tudo 
com os olhos dele e julgado tudo com a mente dele. Já é hora de colocar o aluno 
sobre as suas próprias pernas, de fazê-lo andar e cair, sofrer dor e contusões e 
escolher a direção. E o que é verdadeiro para a marcha – que só se pode aprendê-
la com as próprias pernas e com as próprias quedas – se aplica igualmente a 
todos os aspectos da educação. 

 
 

Com base no referencial teórico de Vigotski, entende-se a educação como 

construção de novas perspectivas para o Ensino Médio, que congrega em si a possibilidade 

de transformar a educação brasileira. 

Posterior à discussão do referencial, são apresentados os procedimentos para a 

implementação do projeto e a metodologia das ilhas de racionalidade, de Gerard Fourez 

(apud PIETROCOLA, 2002). 

A proposta foi desenvolvida no campus Sombrio do IFC e dicerionada aos 
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alunos do 2º ano do Ensino Médio. Para viabilizar o trabalho e não se afastar do objetivo 

inicial, foi elaborado um material didático cuja função é servir de  apoio às aulas de Física. 

Após a descrição das aulas ministradas à turma citada, teve início a avaliação dos 

resultados que compreende o período da contextualização e introdução da proposta 

metodológica, da elaboração dos Clichês e do Panorama Espontâneo, da confecção do 

Biodigestor, da abertura das caixas pretas, da viagem de estudo e da síntese final.  

Assim, este estudo, a partir da construção de um biodigestor, salienta a 

importância da contextualização dos conteúdos para o sucesso das aulas de Física.  Fatos 

diários e manifestações práticas feitas em sala de aula podem e devem fazer parte da ação 

pedagógica. Desta forma, este trabalho destina-se a todos aqueles que estão em constante 

busca de novas possibilidades de ensino e principalmente aos professores da disciplina de 

Física que atuam no Ensino Médio e que queiram contextualizar a Física à área rural. 

Destina-se, portanto, àqueles profissionais que como eu enfrentam os conflitos e desafios 

que a sala de aula oferece diariamente. 

À luz das teorias e da metodologia aqui abordadas este estudo tem a intenção 

de apresentar-se como um elemento motivador para o ensino e aprendizagem de Física. 

Aqui, o corpus em questão foi um Biodigestor, a turma escolhida foi o 2° ano do Ensino 

Médio e a disciplina Física, porém, fica a certeza de que há sempre uma turma, um corpus 

e uma disciplina que estão clamando por um olhar diferenciado, um olhar cuja imagem 

reflete o que há de mais importante na educação: o aluno.  E se isso não é imaginável 

imediata e globalmente, deve se apresentar como uma utopia a ser construída 

coletivamente. 
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2 - BREVE HISTÓRICO DA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA E SEUS 

OBJETIVOS 

 

A história da educação no Brasil tem raízes na educação Jesuíta. Os Jesuítas 

chegaram ao Brasil em março de 1549 com missão de pregar o cristianismo e a fé cristã 

aos habitantes indígenas que aqui havia. Porém, para que se pudesse iniciar a obra de 

catequização seria necessário ensinar aos habitantes ler e escrever. Segundo Bello (2001), 

o grupo de Jesuítas,  
 
Comandados pelo Padre Manoel de Nóbrega, quinze dias após a chegada 
edificaram a primeira escola elementar brasileira, em Salvador, tendo como 
mestre o Irmão Vicente Rodrigues, contando apenas 21 anos. Irmão Vicente 
tornou·se o primeiro professor nos moldes europeus e durante mais de 50 anos 
dedicou·se ao ensino e a propagação da fé religiosa. 

 

Motivados pela religiosidade e pelo interesse de expandir o cristianismo no 

território brasileiro, durante 210 anos os jesuítas foram praticamente os únicos educadores 

deste país, construindo uma série de colégios de nível secundário. Tais colégios 

apresentavam bons níveis de ensino sendo que determinados cursos tinham qualidade 

comparada a de cursos superiores. É importante destacar que cursos superiores não podiam 

ser criados, pois Portugal não permitia ensino superior nas suas colônias. Conforme 

Sangenis (2004, p.93): 

 
Em matéria de educação escolar, os jesuítas souberam construir a sua 
hegemonia. Não apenas organizaram uma ampla ‘rede’ de escolas elementares e 
colégios, como o fizeram de modo muito organizado e contando com um projeto 
pedagógico uniforme e bem planejado, sendo o Ratio Studiorum2 a sua expressão 
máxima.  

 

Em 1759, o rei de Portugal Sebastião José de Carvalho e Melo3, denominado 

Marquês de Pombal, ordenou a expulsão dos Jesuítas do Território brasileiro por 

considerar que o ensino jesuíta não atendia aos interesses capitalistas do Império. Para a 

coroa Portuguesa era preciso reorganizar a educação escolar do Brasil colônia, visando às 

necessidades econômicas, possibilitando ao seu país superar a decadência em relação a 

outros países europeus. Neste momento, a educação brasileira sofreria uma enorme 

                                                 
2 O Ratio Studiorum consistia no estatuto pedagógico jesuítico, publicado em 1599. Em seu teor encontrava-
se o conjunto de regras relacionadas à organização escolar além de orientações pedagógicas destinadas ao 
doutrinamento católico.  
3 Também conhecido por D. José I 
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mudança de propósito: da organização curricular voltada aos interesses da religiosidade 

cristã para organização curricular destinada ao interesse capitalista do estado. Esse é o 

princípio do sistema educacional voltado ao mundo do trabalho que será implantado no 

Brasil nos anos seguintes. 

Mesmo D. José I querendo criar uma nova organização no ensino ministrado 

no Brasil colônia, não alcançou sucesso. Suas medidas criando as aulas régias (de Latim, 

Grego e Retórica), Diretorias de Estudo e a instituição de Subsídio Literário4 foram 

ineficazes e  estagnaram o ensino brasileiro por algumas décadas.  

Somente em 1808, após a transferência5 da sede do Reino de Portugal através 

da vinda da família Real para o Brasil-Colônia, que ocorreram notórias implementações na 

educação brasileira. Com as medidas de D. João VI6 foram criadas instituições culturais e 

científicas de ensino técnico e os primeiros cursos superiores, como os de medicina, nos 

estados do Rio de Janeiro e da Bahia.  

Embora D. João VI tenha impulsionado o sistema educacional brasileiro, 

mantinha-se ainda o propósito de atender às necessidades imediatas da corte portuguesa no 

que se refere ao sistema de ensino voltado à formação para o mercado de trabalho. 

Em 7 de Setembro de 1822, o Brasil torna-se independente de Portugal. Com 

base nas idéias da Constituinte de 1823 de apoio universal à educação popular, foi 

instituído no artigo 179, item XXXII da constituição de 1824 (primeira constituição 

brasileira) que o Império do Brasil garantiria, “a Instrucção primária, e gratuita a todos os 

Cidadãos” (BRASIL, 1824). No mesmo artigo, no item XXXIII, fora garantido também a 

criação de “Collegios e Universidades, aonde seriam ensinados os elementos das Sciencias, 

Bellas Letras, e Artes” (BRASIL, 1824).  

 
Em 1826 um Decreto institui quatro graus de instrução: Pedagogias (escolas 
primárias), Liceus, Ginásios e Academias. Em 1827 um projeto de lei propõe a 
criação de pedagogias em todas as cidades e vilas, além de prever o exame na 
seleção de professores, para nomeação. Propunha ainda a abertura de escolas 
para meninas. (BELLO, 2001) 

 
                                                 
4 Imposto criado para financiar o ensino primário 
5 Sua transferência para o Brasil ocorreu com forma de evitar ser aprisionado juntamente com toda a família 
real e o governo, pelo exército invasor do Imperador francês Napoleão Bonaparte. O reino português não 
acatava a ordem de Napoleão de romper relacões comerciais com a Inglaterra (parceiro comercial e militar 
durante cinco séculos), como forma de enfraquecer  o império arqui-rival. Isso fazia parte do plano de 
Napoleão de dominar toda a velha europa. Pode-se dizer que a fuga de D. João VI, manteve segura a 
autonomia portuguesa a partir do Rio de Janeiro, além de continuar mantendo domínio sobre o Brasil.  
6 D. João VI era na época o príncipe regente do império, pois sua mãe a rainha Maria 1ª, encontrava-se 
afastada do trono desde 1792, devido a problemas de saúde mental. 
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 Com o estabelecimento dessas leis, esperava-se uma expansão na rede de 

ensino no país, o que na prática não aconteceu. Ocorreu que o Império, através de um Ato 

Adicional à Constituição publicado em 1834, se esquivou de tal responsabilidade 

delegando às províncias a responsabilidade pela administração do ensino primário e 

secundário. Conforme Bello (2001): 
 

Graças a isso, em 1835, surge a primeira Escola Normal do país, em Niterói. Se 
houve intenção de bons resultados não foi o que aconteceu, já que, pelas 
dimensões do país, a educação brasileira perdeu-se mais uma vez, obtendo 
resultados pífios. 
Em 1837, onde funcionava o Seminário de São Joaquim, na cidade do Rio de 
Janeiro, é criado o Colégio Pedro II, com o objetivo de se tornar um modelo 
pedagógico para o curso secundário. Efetivamente o Colégio Pedro II não 
conseguiu se organizar até o fim do Império para atingir tal objetivo.  

 

Assim, pode-se concluir que durante o período imperial o sistema educacional 

brasileiro continuou limitado ao modelo econômico agrário-exportador7 de nosso país. De 

fato, esse modelo econômico não necessitava mão de obra especializada e por 

conseqüência não se tinha um sistema escolar desenvolvido. 

Com a proclamação da República8, ocorrida em 15 de novembro de 1889, a 

representação política e econômica brasileira foi enormemente influenciada pelos 

interesses dos latifundiários do café e do leite. Em relação ao ensino, Lopes (p. 2), retrata 

que: 
 
A República Velha9 foi um período marcado por uma rica legislação 
educacional10, que não resultou, na prática, em uma democratização do ensino. 
Essas inúmeras reformas legislaram sobre o ensino superior em todo o país e 
regulamentaram o ensino primário e secundário no Distrito Federal. Apesar da 
tão reivindicada universalização da educação popular, a primeira Constituição da 
República, de 1891, evidenciava o descaso para com a educação primária, 
mantendo a descentralização desse grau de ensino, estabelecida desde 1834. Essa 
descentralização conservava a precariedade do ensino primário nas diversas 
regiões do país, uma vez que a maioria delas era incapaz de arcar com essas 
despesas.  

 

Para que o ensino escolar não promovesse oportunidades igualitárias a todas as 

classes sociais foram estabelecidos dois modelos educacionais distintos: o acadêmico, 
                                                 
7 Essencialmente de cana de açúcar e café. 
8 Na ocasião um grupo de militares do Exército brasileiro, liderados pelo comandante Marechal Deodoro da 
Fonseca, com o apoio dos republicanos, depôs o imperador D. Pedro II e seu Conselho de Ministros. Ainda, 
na noite deste mesmo dia, Deodoro assinou o manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um 
governo provisório. 
9 Período compreendido entre os anos de 1889 e 1930. 
10 Reforma Benjamin Constant (1890), Código Epitácio Pessoa (1901), Reforma Rivadávia Corrêa (1911), 
Reforma Carlos Maximiliano (1915) e Reforma Rocha Vaz (1925).  
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cursado em escolas particulares, voltado à classe dominante e o primário seguido de cursos 

profissionalizantes destinado ao restante da população (classe dominada). Segundo Tavares 

(2002), o presidente Nilo Peçanha  
 
[...] criou em todas as capitais dos estados as Escolas de Aprendizes e Artífices11, 
através do Decreto 7.566, de setembro de 1909.  Este Decreto foi o marco inicial 
da participação do Governo Federal no âmbito do ensino de ofícios e trouxe em 
seu conteúdo o preconceito já disseminado, de que esse tipo de ensino seria 
destinado aos pobres e aos humildes. 

 

Através desse decreto buscava-se solucionar o problema da formação de mão-

de-obra para a indústria que começava a se expandir em território brasileiro além de 

continuar, é claro, mantendo a contenção de acesso ao ensino superior. Tal modelo 

educacional brasileiro, em suma, reproduzia os moldes dos sistemas escolares europeus.  

Esse sistema de dominação ideológica, através da contenção de acesso a níveis 

mais elevados de educação, foi bastante eficaz até  meados de 1930, pois nesse período 

histórico brasileiro nasce uma nova classe social intermediária, denominada Classe Média. 

Conforme Kuenzer (1997, p.11), até 1932 existiam no Brasil os seguintes 

cursos: 
 
(...) ao curso primário havia as alternativas de curso rural e curso profissional, 
todos com 4 anos de duração; ao curso primário poderiam suceder o curso 
ginasial e o curso normal antecedido de 3 anos de curso propedêutico. Já ao 
curso rural sucedia necessariamente o curso básico agrícola com 2 anos de 
duração, e ao curso profissional sucedia o curso complementar, também de 2 
anos.  

 

Conforme mencionado anteriormente, pode-se perceber que tais cursos eram 

voltados para os fins de um processo produtivo, conforme necessidades e interesses das 

indústrias e dos grandes latifundiários e, além disso, não davam acesso aos cursos 

superiores existentes. É evidente que estes cursos destinavam-se, na maioria das vezes, às 

classes sociais com menor poder aquisitivo, pois garantiriam futuros empregos e por 

conseqüência asseguravam a sobrevivência das mesmas.  

O acesso às melhores oportunidades de emprego requeria formação superior 

através dos cursos em escolas privadas. Simplesmente pelo fato de ser pago, o ensino 

superior tornava-se restrito à população de maior poder aquisitivo. Além disso, a mediação 

entre o curso ginasial e o superior se dava através de estudos livres e exames de seleção. 

                                                 
11 A criação destas escolas demarca a origem da rede federal de ensino denominada atualmente de Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (antigos CEFETs – Centros Federais de Educação Tecnológica). 
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O surgimento do Ensino Secundário (comparável ao de Ensino Médio atual) no 

Brasil se regulamenta a partir da reforma “Gustavo Capanema”, em 1942. Segundo 

Kuenzer (Ibidem, p.13): 

 
(...) com a reforma CAPANEMA, e com a promulgação das Leis Orgânicas, 
extinguem-se os cursos complementares, que são substituídos por cursos de 2° 
ciclos, denominados genericamente de cursos legais, com a diferenciação de 
científico clássico, com 3 anos de duração sempre destinados a preparar os 
estudantes para o ingresso ao nível superior; os cursos normal, agrotécnico, 
comercial técnico e industrial técnico, colocavam-se no mesmo nível. Estes, 
contudo, não asseguravam o acesso ao nível superior. 

 

Nota-se que mesmo surgindo essa nova modalidade de ensino – Ensino 

Secundário – não se descarta a formação para o mercado de trabalho. A óptica de formar 

trabalhadores para servir ao capital ainda prevalece. Mesmo porque, a conclusão do Ensino 

Secundário não dava o direito de freqüentar o Ensino Superior. Para ingressar nas poucas 

vagas existentes, era necessário realizar testes classificatórios. Por essa e outras razões, a 

população mais carente da sociedade optava pela realização dos cursos profissionalizantes. 

Assim, consumava-se a supremacia da classe dominante. Através da formação superior a 

classe dominante criava um universo de intelectuais que seriam responsáveis pela 

manutenção de seu status quo nos campos econômicos, sociais e político. A classe 

desfavorecida era encarada como fornecedora de mão de obra manipulável a serviço do 

capitalismo burguês. 

Para Kuenzer (Ibidem, p.14), o Ensino Secundário, quando da sua criação, 

tinha por finalidade: 

 
• Formação da personalidade integral do adolescente; 
• Acentuar e elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a consciência 

patriótica e humanística; 
• Preparação intelectual que possa servir de base a estudos mais elevados de 

formação especial  
 

É importante notar que estas finalidades ainda reverenciam os interesses da 

classe dominante no que concerne à dominação ideológica da classe menos favorecida 

economicamente. 

Ainda, a autora afirma que: 
 

Esta marcada separação em duas vertentes distintas para atender à demanda bem 
definida da divisão social e técnica do trabalho organizado e gerido pelo 
paradigma taylorista/fordista como resposta ao crescente desenvolvimento 
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industrial, se complementa com a criação do sistema SENAI, em 1942, e 
SENAC, em 1946, pela iniciativa privada, como forma de atender às demandas 
de mão-de-obra qualificada. É neste período, também que as escolas de 
aprendizes artífices transformam-se em Escolas Técnicas Federais, com a Lei 
Orgânica do Ensino Industrial (Ibidem, p. 14). 

 

Assim, reitera-se a existência do duplo caminho: os que vão estudar com vistas 

à formação mercadológica - mão-de-obra às indústrias - e os que vão estudar para serem 

intelectuais mandantes da futura geração – classe dominante. 

Apenas em 1961, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, os cursos técnicos dariam acesso ao ensino de nível superior. Embora essa lei 

apresentasse avanços ao garantir a possibilidade de acesso ao ensino superior àqueles que 

cursavam ensino técnico, mantinha-se a essência ideológica: formar trabalhadores braçais e 

intelectuais através de cursos distintos, atendendo assim aos interesses industriais. 

Porém, essa igualdade de direitos de acesso ao Ensino Superior durou apenas 

dez anos. Em 1971, com a Lei de Diretrizes e Bases do Governo Militar, a equivalência 

entre o Ensino Secundário e Técnico é substituída pela obrigatoriedade da habilitação 

profissional para todos os que cursassem, passando a ser chamado de ensino de Segundo 

Grau12. Desta forma, todos teriam formação técnica para servir às necessidades industriais 

do país. Essa articulação do ensino ao modelo político e econômico da ditadura, é claro, 

tinha seus objetivos implícitos: 

• A contenção da demanda de estudantes secundarista ao Ensino Superior, 

como forma de impedir futuras ideologias contrárias aos interesses 

governamentais; 

• A despolitização do Ensino Secundário, por meio de um currículo 

tecnicista, que visasse apenas repetição e o cumprimento de tarefas, sem 

questionamentos; 

• A preparação de forças de trabalho qualificada para atender às demandas do 

desenvolvimento econômico que se anunciava com o crescimento obtido no 

“tempo de milagre”, o qual com pretensão anunciava o acesso do Brasil ao 

bloco do primeiro mundo. 

 

Sendo assim, surge na década de 70, vários cursos de ordem puramente 

técnica. Kuenzer afirma que “o Parecer 45/72 fixa em uma primeira listagem, 52 

                                                 
12 Há, ainda hoje, muitas pessoas que usam essa expressão ao se referirem ao Ensino Médio. 
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habilitações plenas (nível técnico) e 78 habilitações parciais (auxiliar técnico), perfazendo 

um total de 130 possíveis cursos, sendo a maior parte voltada para ocupações do setor 

secundário” (1997, p.18).  Vale a pena ressaltar que esse montante de cursos evidencia a 

manutenção da educação para o mercado de trabalho.  

A afirmação acima se confirma a partir da fala de Agnelo Correia Viana, em 

um documento oficial: 
 
Já se pode ter idéia de que a relevante missão do ensino de segundo grau é a de 
abrir oportunidades educativas para uma grande parte dos adolescentes, fazendo 
habilitação profissional não um apêndice coercitivo e artificial nos currículos de 
estudos gerais, mais uma real preparação para as atividades do trabalho 
destinadas àqueles que o desejam, dela necessitam de imediato e com ela 
pretendem realizar suas aptidões em qualquer época (MEC, 1979, p.14 apud 
Kuenzer, 1997, p.19). 

 
 

Em 1975, o Conselho Federal de Educação faz um novo estudo sobre o sistema 

educacional brasileiro. No parecer 76/75 o ensino de 2° Grau deixa de ser puramente 

tecnicista passando a ter outro enfoque – o de formação profissionalizante básica. Segundo 

esta nova visão, o jovem aprenderia na escola os amplos princípios de formação 

profissional que seriam complementados na Universidade ou no emprego. A formação 

deixa de ser entendida somente como preparatória para o exercício de uma única ocupação 

e passa a ser considerada como formação global. Global, no sentido de propiciar ao aluno 

uma educação não simplesmente voltada para o exercício de uma profissão, mas que este 

aluno possa usufruir do conhecimento adquirido no seu dia-a-dia. É claro que estes 

“ajustes” ocorreram devido às rápidas e profundas transformações no mundo do trabalho. 

O aperfeiçoamento viria a ser adquirido no Ensino Superior. Então, os alunos poderiam 

acessar qualquer curso superior desde que conseguissem passar pelo funil apertado dos 

testes seletivos, denominados de vestibular.  

Segundo Kuenzer (1997, p. 24) o que concretamente fez o parecer 76/75 foi 

“permitir a coexistência de todas as ofertas possíveis – técnico pleno, técnico parcial e 

habilitação básica, acomodando a legislação à realidade, legitimando tudo o que já existia 

de tal modo que permanecesse como era antes de 1971”, porém com a diferença que agora 

haveria um núcleo comum na formação básica. A idéia de formação para o trabalho 

continua sendo alvo neste parecer. Porém abre vistas ao acesso ao Ensino Superior para 

qualquer pessoa que completasse o Ensino Técnico. 
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Com a promulgação da Constituição de 1988 o Ensino Médio toma novos 

rumos na história. Os movimentos favoráveis à redemocratização do País repercutiram em 

inovações e compromissos no campo educacional. O artº 208, item II, determina que é 

dever do Estado para com a educação em todos os níveis, assegurar a “progressiva 

universalização do Ensino Médio gratuito”.   

E mais, em seu artº 205, Capítulo III, reconhece a imprescindibilidade de um 

mínimo de educação básica ao estabelecer que, “a educação, direito de todos e dever do 

Estado e da Família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

Estariam assim assegurados os princípios básicos, presentes no texto 

constitucional que levariam a discussão de um projeto de educação nacional, 

comprometido com um modelo de sociedade mais democrática.  

Percebe-se nesta nova lei constitucional, a idéia de universalização dos direitos 

e acesso universal ao conhecimento acumulado ao longo dos séculos. Com relação aos fins 

da educação, o artº 205 aponta para uma formação mais diferenciada, priorizando o 

desenvolvimento intelectual da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da 

qualificação para o trabalho.  

Conclui-se, então, que ao longo da história, o Ensino secundário no Brasil tem 

se caracterizado pela formação puramente para o mercado de trabalho, sempre em 

consonância com os meios de produção. Porém, a promulgação da nova Constituição 

Federal, com princípios mais igualitários, redireciona a educação média e abre novos 

caminhos cujo foco não esteja voltado  apenas ao  mercado de trabalho. 

 

2.1 – Os novos rumos do Ensino Médio brasileiro 

 

 A cada momento histórico vivido, delega-se à escola determinado papel social 

a desempenhar. Verifica-se que ao longo da história, a instituição Escola apresentou 

profundas transformações acerca de suas finalidades educacionais em decorrência das 

expressivas transformações econômicas e políticas vivenciadas pela sociedade.   Nesse 

sentido, compreender e assumir o verdadeiro papel social da Escola é primordial para 

promover ações didáticas, buscando desempenhar, com excelência o verdadeiro papel de 

educador.   
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Segundo Gómez, (1998, p. 15), “a escola deve preparar o aluno para que se 

incorpore à vida adulta e pública, de modo que se possa manter a dinâmica e o equilíbrio 

nas instituições, garantindo normas de convivência que compõem o tecido social da 

comunidade humana”.  Nesse sentido, a educação escolar deverá, através de suas ações, 

criar condições para que os alunos possam desenvolver suas capacidades afim de 

construir/reconstruir instrumentos de compreensão da realidade para que possam participar 

efetivamente nas relações sociais, políticas e culturais diversificadas e amplas. Condições 

estas fundamentais na construção de uma sociedade democrática e não excludente. 

Preparar para a vida pública nas sociedades formalmente democráticas, 

governadas pela implacável e às vezes selvagem lei do mercado político e econômico, 

comporta necessariamente que a escola provoque o desenvolvimento de conhecimentos, 

idéias, atitudes e pautas de comportamento que permitam a incorporação eficaz do 

estudante no mundo civil, no âmbito da liberdade do consumo, da liberdade de escolha e 

participação política, da liberdade e responsabilidade na esfera familiar. Características 

bem diferentes daquelas que requer sua incorporação submissa e disciplinada, para a 

maioria, no mundo do trabalho assalariado. 

O Ensino Médio proposto pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

sugere um currículo voltado para o desenvolvimento de competências, no qual a 

interdisciplinaridade e contextualização estejam presentes na prática pedagógica. A 

finalidade é educar para a vida, superando o rótulo de ensino preparatório para vestibular. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) propõe o rompimento do modelo 

neoliberal que tinha como objetivo preparar para o prosseguimento de estudos (Ensino 

Superior) e a formação para o trabalho (Segundo Grau Profissionalizante). A idéia 

proposta nesta lei é de integrar numa mesma e única modalidade, finalidades até então 

dissociadas, para oferecer, de forma articulada, uma educação equilibrada, com funções 

equivalentes para todos os educandos. Em seu art. 35, verifica-se que as finalidades do 

novo Ensino Médio são: 

• A formação da pessoa, desenvolvendo os seus valores e as competências 

necessárias à integração de seu projeto de vida ao meio social no qual está inserido; 

• A preparação para sua integração no mundo do trabalho, com as 

competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam acompanhar as 

mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo; 
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• O desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma 

autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos. 

O Ensino Médio, última etapa da educação escolar básica, em sua finalidade 

compete assegurar uma base de conhecimento comum a todos aqueles que o cursaram. 

Desta forma seria assegurada ao educando o conhecimento necessário para o exercício de 

uma vida cidadã, além de oferecer a possibilidade de construir uma vida econômica plena. 

Desta forma, pressupõe que o Ensino Médio, quando legitimamente assumido, propicie a 

igualdade de acesso aos bens econômicos e culturais, permitindo acesso a uma vida adulta 

repleta de possibilidades e autonomia. 

As competências que o educando deve demonstrar ao final do Ensino Médio 

requerem, na construção do currículo desse nível, um comprometimento com o mundo do 

trabalho e com a prática social, dentro de uma dimensão de aprimoramento do aluno, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico. 

Assim, a educação poderá contribuir para a transformação social, na medida 

em que for capaz de ser instrumento em poder dos grupos sociais dominados, em seu 

esforço de superação da atual sociedade de classes. Desta forma, a questão da educação, 

enquanto fator de transformação social, inscreve-se no contexto mais amplo do problema 

das relações entre educação e política.  

Segundo Paro:  

 
(...) a educação se revela como fator de transformação social, também, em seu 
caráter intrínseco da apropriação do saber historicamente acumulado, na medida 
em que, através dela, a classe revolucionária se apodera da ciência, da 
tecnologia, da filosofia, da arte, enfim, de todas as conquistas culturais realizadas 
pela humanidade em seu desenvolvimento histórico, que hoje estão nas mãos da 
minoria dominante. Esse saber, ao ser apropriado pela classe dominada, serve 
como elemento de sua afirmação e emancipação cultural na luta pela 
desarticulação do poder capitalista e pela organização de uma nova ordem social 
(1998, p. 105). 

 

Para que essa transformação social ocorra é necessário que a escola oportunize 

a apreensão do conhecimento. Este é essencial, jamais poderá ficar em segundo plano. A 

escola existe para socializar o conhecimento construído historicamente. O aluno deve ter a 

oportunidade de fazer uso de todos os conhecimentos acumulados a fim de se desenvolver 

intelectualmente para que no futuro possa agir e interagir socialmente, sempre em busca de 

uma vida melhor para si e para a comunidade em que vive.  
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3 – O TRABALHO E O CONTEXTO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Gandin, ao discutir sobre a função social da escola atual comenta que “o novo 

papel da escola parece ser o de dotar os indivíduos de armas modernas para a acirrada 

competição do mercado de trabalho. Toda e qualquer habilidade gerada ou conteúdo 

desenvolvido deve estar a serviço deste objetivo maior” (1999, p. 64). Essas armas 

modernas não são adquiridas facilmente. O mercado de trabalho exige muita competência 

de seus trabalhadores. Competência essa que é pautada pelo conhecimento. 

A reformulação do Ensino Médio no Brasil, estabelecida pela LDB da 

educação nacional, publicada em 1996, regulamentada em 1998 pelas Diretrizes do 

Conselho Nacional de Educação e pelos PCNs, revela a “(...) necessidade de atualização da 

educação brasileira, tanto para impulsionar uma democratização social e cultural mais 

efetiva pela ampliação da parcela da juventude brasileira que completa a educação básica 

quanto para responder aos desafios impostos pelos processos globais (...)” que exigem um 

trabalhador mais qualificado. Assim, a seção IV da LDB, mais precisamente o artº 35, 

estabelece o Ensino Médio como etapa conclusiva da educação básica cujas finalidades 

são: 

 
I – A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 
II – A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz se adaptar com flexibilidade as novas 
condições de ocupação e aperfeiçoamentos posteriores; 
III – O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 
IV – A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.  

 

Baseado nos princípios da lei maior, os PCNs predizem que: 

 
O novo ensino médio, nos termos da lei, de sua regulamentação e de seu 
encaminhamento, deixa de ser, portanto, simplesmente preparatório para o 
ensino superior ou estritamente profissionalizante, para assumir necessariamente 
a responsabilidade de completar a educação básica. Em qualquer de suas 
modalidades, isso significa preparar para a vida, qualificar para a cidadania e 
capacitar para o aprendizado permanente, em eventual prosseguimento dos 
estudos ou diretamente do mundo do trabalho.( Brasil, 2002, p.8) 
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Em se tratando do Ensino da Física, os PCN apontam a necessidade de se 

repensar sobre a mesma, para que esta possa contribuir eficazmente na qualidade de vida 

do educando e da sociedade. Assim, segundo os PCN:  

  
É preciso rediscutir qual Física ensinar para possibilitar uma melhor 
compreensão do mundo e uma formação para a cidadania mais adequada. 
Sabemos todos que, para tanto, não existem soluções simples ou únicas, nem 
receitas prontas que garantam o sucesso. Essa é a questão a ser enfrentada pelos 
educadores de cada escola, de cada realidade social, procurando corresponder 
aos desejos e esperanças de todos os participantes do processo educativo, 
reunidos através de uma proposta pedagógica clara... Não se trata, portanto, de 
elaborar novas listas de tópicos de conteúdo, mas, sobretudo de dar ao ensino de 
Física novas dimensões. Isso significa promover um conhecimento 
contextualizado e integrado à vida de cada jovem.... Para isso, é imprescindível 
considerar o mundo vivencial dos alunos, sua realidade próxima ou distante, os 
objetos e fenômenos com que efetivamente lidam, ou os problemas e indagações 
que movem sua curiosidade. (Brasil, 1998, p. 23) 

  

Diante da necessidade de se repensar o ensino da Física, considerando o mundo 

vivencial dos alunos, surgiu a questão central desse trabalho: é possível desenvolver um 

ensino de Física contextualizado para alunos que cursam o Ensino Médio concomitante ao 

curso Técnico Agrícola, a fim de possibilitar uma melhor compreensão do mundo, 

conforme sugestão dos PCNs? 

Acredita-se que redirecionar o ensino, promovendo um conhecimento 

contextualizado e articulado entre esses dois cursos contribuirá positivamente no processo 

ensino/aprendizagem, rompendo o paradigma de preparação para o ensino superior ou 

estritamente profissionalizante, para assumir necessariamente a responsabilidade de 

completar a educação básica conforme mencionam os PCNs. Assim, este estudo está 

envolto pela idéia de que é necessário preparar para a vida, qualificar para a cidadania e 

capacitar para o aprendizado permanente, em eventual prosseguimento dos estudos ou 

diretamente do mundo do trabalho. 

No intuito de delimitar o foco desta investigação, foram elaboradas algumas 

questões a serem respondidas a partir do problema proposto. Salienta-se que tais questões 

tiveram por finalidade facilitar a seleção de dados e fontes de informações, para uma 

posterior análise dos resultados. Portanto, busca-se nesse trabalho encontrar respostas para 

as seguintes questões: 

1. O uso de um Biodigestor, adotado como instrumento no referencial teórico 

de Vigotiski, favorece a exploração de conceitos, equações e grandezas físicas, durante as 
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aulas de Física ministradas aos alunos do Ensino Médio concomitante ao curso Técnico 

Agrícola no campus Sombrio do IFC? 

2. Aulas contextualizadas ao curso técnico beneficiam o processo 

ensino/aprendizagem, capacitando o aluno para o eventual prosseguimento dos estudos ou 

imersão no mundo do trabalho? 

3. A promoção de atividades em sala de aula que possibilitem a interação social 

entre discentes e entre discentes e professor influencia no processo ensino-aprendizagem? 

 

 

3.1 – Justificativa deste trabalho e a escolha do tema 

 

É comum ouvirmos por parte de professores e alunos que, nos últimos anos, o 

ensino de Física tem se baseado na resolução de problemas de forma mecânica e 

descontextualizada. Tal forma de conduzir o ensino tem gerado descontentamento por 

parte dos alunos, levando-os ao desinteresse pelos estudos, principalmente àqueles que 

cursam o Ensino Médio concomitante ao curso Técnico Agrícola. Isso se torna evidente 

quando os alunos questionam sobre a utilidade/aplicabilidade dos conceitos aprendidos na 

disciplina de Física para suas vidas.  Outro ponto importante que influencia no desinteresse 

do estudo da Física está relacionado à desarticulação dos conteúdos ensinados com a 

realidade e o cotidiano da maioria dos alunos.  

Questões como essas serviram como estímulo e motivação para criação de um 

texto de apoio ao professor de Física13, destinado ao ensino de temas da Física com ênfase 

na aplicabilidade dos conhecimentos científicos na área de atuação de um futuro técnico 

agrícola. Embora o aluno freqüente dois cursos independentes por que não organizar a 

disciplina de Física de modo a atender as expectativas de ambos os cursos? 

Diante de tal situação-problema, surgiu a idéia de propor uma abordagem 

diferenciada de temas da Física que envolvem a construção, o funcionamento e a operação 

de um Biodigestor14. O mesmo será utilizado como objeto de aprendizagem durante as 

aulas ministradas aos alunos do Ensino Médio concomitante ao Curso Técnico Agrícola do 

campus Sombrio do IFC, localizado no Município de Santa Rosa do Sul, SC. 

Os biodigestores são muito relevantes na preservação do meio ambiente, 

                                                 
13 Ver apêndice 1 
14 Refere-se à um modelo didático de pequenas dimensões.  



 27

devido ao impacto ambiental (água, solo e ar) causado pela produção animal. Os dejetos 

oriundos da produção intensiva de suínos, bovinos e aves, quando não recebem tratamento 

adequado, são potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, influenciando negativamente 

na qualidade de vida do homem do campo, bem como da região circunvizinha dos 

produtores. Outro ponto crucial relevante em relação à utilização do biodigestor é o da 

sustentabilidade, pois o biogás gerado por este equipamento pode ser usado como 

combustível em substituição ao “gás natural” ou ao “Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)”, 

ambos extraídos de reservas minerais.  

Com a construção deste modelo didático de biodigestor, buscou-se criar uma 

situação prática envolvendo os princípios físicos de sua construção, de seu funcionamento 

e de sua operacionalização, permitindo explorar conceitos, equações e grandezas físicas 

mensuráveis associadas aos conteúdos programáticos de Hidrostática, Calorimetria e 

Gases, como por exemplo, densidade, pressão, Lei de Stevin, pressão atmosférica, 

princípio dos vasos comunicantes, tubos em forma de U, calor de combustão, equivalência 

energética, conceito de gás, modelo de gás ideal, diferença entre gás e vapor, ponto 

tríplice, equação geral dos gases, etc. 

Pretendeu-se assim, criar uma situação vivencial contextualizada ao ambiente 

de trabalho do futuro profissional técnico agrícola, a fim de proporcionar uma melhor 

compreensão de fenômenos físicos, levando à formação de cidadãos que compreendam a 

realidade que os envolve, oportunizando uma formação mais completa favorecida pela 

interdisciplinaridade.  

Diante de tudo isso, esse trabalho buscou implementar a proposta aqui já 

anunciada. O objetivo é contribuir eficazmente para a formação científica voltada para a 

cidadania, respondendo aos desejos e expectativas de todos os participantes do processo 

educativo. 

 

 

3.2 – Contexto de aplicação  

 

O Instituto Federal Catarinense (IFC) foi criado através da Lei 11.892 de 

29/12/2008 mediante a integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Concórdia, de Rio 

do Sul e de Sombrio, todas localizadas no estado de Santa Catarina. Atualmente, possui 
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seis campi: Sombrio, Rio do Sul, Concórdia, Araquari, Camboriú e Videira15.  A sede 

(reitoria) do IFC está localizada na cidade de Blumenau. Conforme parágrafo único, art. 

1°, da Lei 11.892 o IFC “possui natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar”. 

O Campus Sombrio está localizado no município de Santa Rosa do Sul, SC, 

um dos quinze municípios que fazem parte da Associação dos Municípios do Extremo Sul 

Catarinense (AMESC), a 13 km da rodovia BR 101. Atualmente o campus Sombrio 

oferece Ensino Médio, cursos técnicos em Agropecuária, em Informática e também em 

Técnico e Hospitalidade com ênfase em Turismo Rural. A partir de 2010, oferecerá curso 

superior em Agronomia, Tecnologia em Redes de Computadores e Licenciatura em 

Matemática. Além do ensino regular, o campus Sombrio oferece cursos básicos e 

desenvolve projetos de pesquisa com a efetiva participação de alunos da Instituição. 

Quando ainda denominada EAFS, iniciou sua atuação junto à comunidade regional. 

Atualmente, pelo reconhecimento regional adquirido ao longo dos anos, se faz presente em 

diversos segmentos da sociedade.  

Com vistas a atender às necessidades inerentes ao mundo do trabalho, a 

instituição está partindo para uma transformação, ainda que momentaneamente parcial, 

para o aspecto prático da interdisciplinaridade. Em várias ações internas, as mais diversas 

competências estão sendo desenvolvidas junto aos alunos por meio de atividades 

multidisciplinares, visando propiciar o conhecimento de forma integrada. 

 

 

3.3 - Trabalhos relacionados 

 

Numa primeira aproximação, procurei analisar trabalhos que contemplassem 

uso de instrumentos e signos envolvendo assuntos de Física.  

Oliveira (2006), em sua dissertação de Mestrado Profissional, apresentada em 

2006 no IF-UFRGS, lança uma proposta de ensino de Física para ser adotada em turmas de 

terceiro ano do Ensino Médio, a partir do estudo tecnológico de um disco rígido, 

componente físico de um computador. Seu trabalho consistiu em ensinar 

Eletromagnetismo Clássico a partir do princípio de funcionamento de um disco rígido. Ele 
                                                 
15 Os campi Araquari e Camboriú foram criados a partir da integração dos antigos colégios agrícolas 
vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina; O campus Videira foi criado a partir da extensão da 
Escola Agrotécnica Federal de Concórdia, localizada na cidade de Videira. 
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optou por abordar o tema de forma interdisciplinar, sob o referencial teórico de David 

Ausubel, possibilitando a técnica da Reconciliação Integrativa através da desmontagem e 

remontagem de um disco rígido. Em síntese, ele utilizou o disco rígido com a intenção de 

ensinar os conceitos de campo eletromagnético e sua relação com a corrente elétrica, 

possibilitando relacionar conceitos teóricos a atuais aplicações.  

Mai (2008) em sua dissertação de Mestrado Profissional, apresentada em 2008 

no IF-UFRGS, propõe que a Física seja ensinada a partir da análise do princípio de 

funcionamento dos equipamentos utilizados em nosso dia-a-dia. Seu trabalho consistiu na 

realização de oficinas para professores e estudantes do Ensino Médio focalizadas no estudo 

de Fenômenos Ondulatórios, Eletromagnetismo e Tópicos de Física Moderna que explicam 

o funcionamento do forno de microondas e do disco rígido de um computador utilizando a 

pedagogia construtivista de Piaget, Vigotski e Ausubel. Durante tais oficinas, professores e 

estudantes tinham atividades interativas e experimentais através da desmontagem de 

“fornos microondas” e “discos rígidos” de computadores.  

Sob uma ótica mais detalhista, optei pela busca de trabalhos que utilizassem 

uma abordagem de temas de Física, especificamente a contextualizada ao ensino agrícola. 

Santini (2005) em sua dissertação de Mestrado em Educação (Centro de 

Educação, Universidade Federal de Santa Maria/RS) faz um estudo da produção e 

implementação de Módulos Didáticos em sala de aula, utilizando como recurso didático 

equipamentos agrícolas. Em seu trabalho, ele avalia implementações de módulos didáticos 

utilizados durante aulas de Física, em turmas de segunda série do Ensino Médio do curso 

Técnico Agrícola com habilitação em Agropecuária do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de São Vicente do Sul (RS). Ele utiliza como metodologia uma proposta 

sugerida por Delizoicov e Angotti (1991). Segundo esta proposta a elaboração do Módulo 

Didático deve obedecer três etapas: 1ª. Problematização Inicial, que consiste em 

apresentar aos alunos questões e/ou situações relacionadas com a temática central a ser 

abordada, que tenham um potencial problematizador e que estejam referenciadas na 

realidade vivencial dos alunos de uma Escola Agrotécnica; 2ª Organização do 

Conhecimento, onde o professor de Física estimula e conduz o estudo elencando os 

conhecimentos Físicos necessários à compreensão do tema central e ao encaminhamento 

de soluções abordadas durante a Problematização Inicial; 3ª. Aplicação do Conhecimento, 

onde os alunos teriam a possibilidade de interpretar as situações problematizadas 

inicialmente e ao mesmo tempo, ter capacidade de explorar e compreender novas situações 
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vinculadas ou não à vivência cotidiana, cujos princípios façam parte de um mesmo 

conjunto de conhecimentos físicos (conceitos, modelos, leis e teorias), desenvolvidos nas 

aulas. 

Werlang (2007), em sua dissertação de Mestrado Profissional, apresentada em 

2007 no IF-UFRGS, fez um estudo sobre a utilização de um hipertexto durante o processo 

ensino-aprendizagem da Mecânica dos Fluidos (Dinâmica) para alunos do curso Técnico 

Agrícola do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul (CEFET-

SVS). Seu material didático (hipertexto) continha animações, figuras, textos, vídeos, 

instruções para a realização de experimentos virtuais e reais e atividades de aquisição 

automática de dados e de modelagem. Quanto ao referencial teórico, Werlang adotou a 

teoria sociointeracionista de Vigotski, que evidencia a construção do conhecimento através 

das relações sociais dos alunos entre si e dos alunos com o professor. Ele desenvolveu seu 

trabalho com propósito principal de contextualizar o ensino da Física aos alunos que 

cursavam o ensino Técnico Agrícola concomitante ao Ensino Médio, a fim de tornar a 

aprendizagem mais significativa e interessante para os alunos do referido curso. 
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4 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Partindo do pressuposto teórico de Vigotski de que a construção do 

conhecimento ocorre via interação social, o ensino se consuma quando o professor e 

aluno(s) compartilham significados. Considera-se que o aluno não é apenas ativo, mas 

interativo, porque constrói conhecimentos através de relações intra e interpessoais. É na 

interação com o grupo (meio) e consigo próprio que os conhecimentos vão se  

internalizando, permitindo o desenvolvimento cognitivo. 

O indivíduo se desenvolve cognitivamente através da apropriação de signos 

que se modificam em decorrência de novas funções psicológicas e mentais, ligadas a 

situações interpessoais e intrapessoais. E é a interação social que propicia o intercâmbio de 

significados, o desenvolvimento cognitivo e lingüístico do indivíduo. Interagir socialmente 

é dar significados contextualizados às coisas e, principalmente, compartilhar significados 

sócio-histórico-culturais. Segundo Moreira (1999, p.111), 

 
[...] instrumentos e signos são construções sócio-históricas e culturais; através da 
apropriação (internalização) destas construções, via interação social, o sujeito se 
desenvolve cognitivamente. Quanto mais o indivíduo vai utilizando signos, tanto 
mais vão se modificando, fundamentalmente, as operações psicológicas das 
quais ele é capaz. 

 

A aquisição dos significados está diretamente ligada à interação social. A 

internalização (reconstrução interna) de signos é fundamental para o desenvolvimento do 

ser humano, mas para que isso ocorra, o ser humano tem que passar a compartilhar 

significados já aceitos no contexto social em que se encontra, ou já construídos nesse 

mesmo contexto. Nesse sentido acredita-se que a elaboração de atividade em grupos, 

visando o estudo e debate de questões e de conhecimentos científicos associados à 

construção e operação de um biodigestor durante as aulas de Física poderá favorecer a 

troca de significados entre aluno/aluno e aluno/professor e seu respectivo desenvolvimento 

cognitivo. 

O material didático a ser desenvolvido será pautado pela contextualização e 

pelos aspectos físicos e conceituais envolvidos na construção e operação de um 

biodigestor. Este, conforme Vigotski, consistirá em instrumento cujo objetivo será o de 

promover um ensino de física integralizado ao curso técnico agrícola.  
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É claro que essa proposta respeitará as zonas de desenvolvimento proximal dos 

alunos, permitindo a troca de significados e signos entre os alunos e o professor, pela 

interação social, cabendo ao professor o papel de mediador. 
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5 – PROCEDIMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

 Sabe-se que tradicionalmente se costuma organizar a Física através de 

determinados ramos, cada um deles agrupando fenômenos relacionados ao sentido e à 

percepção, a fim de facilitar seu ensino. Deste modo, costuma-se agrupar a Física nos 

seguintes ramos16: 

• Mecânica: que engloba os fenômenos relacionados com o movimento (e as 

energias envolvidas no mesmo) e com as condições de equilíbrio. 

• Termologia: que congrega os fenômenos térmicos; 

• Ondas: que envolve o estudo das ondas; 

• Ótica: destinado ao estudo dos fenômenos relacionados com a luz; 

• Eletricidade: que agrupa os fenômenos elétricos e magnéticos; 

• Física Moderna: que reuni os fenômenos físicos estudados no século XX; 

  

 Outro ponto conhecido é que ao se planejar o ensino da Física, necessariamente 

é preciso considerar a Matriz Curricular da Instituição de Ensino para que se possa elaborar 

a ementa de cada série do Ensino Médio. Nesse sentido, conforme a carga horária da 

disciplina se faz a distribuição dos temas. 

 Em se tratando da minha Instituição de Ensino, a Matriz Curricular foi 

confeccionada de modo a garantir um total de 240 horas-aula17 de Física durante todo o 

Ensino Médio, distribuídas de maneira uniforme às três séries existentes, conforme ilustra 

a tabela 5.1. 

 
Tabela 5. 1 - Distribuição da carga horária da disciplina de Física, conforme Matriz Curricular do campus 

Sombrio. 
Ensino Médio Carga horária semanal 

(hora-aula) 
Carga horária anual 

(hora-aula) 
1ª Série 2 80 
2ª Série 2 80 
3ª Série 2 80 

Fonte: Matriz Curricular do campus Sombrio. 

 

                                                 
16 Embora esse agrupamento seja respeitado pela maioria dos livros textos de ensino de física, convém 
destacar que isso  não é algo totalmente estanque, pois muitos fenômenos estudados nos diversos ramos se 
relacionam entre si por meio de princípios básicos. 
17 Cada hora-aula corresponde a um intervalo de tempo de 48 minutos. 
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 Quanto à organização curricular, o ensino está disposto didaticamente como na 

maioria das escolas que oferecem a disciplina nas três séries do ensino médio. A tabela 5.2 

apresenta os ramos da Física que são estudados em cada série da respectiva Instituição de 

Ensino.  

 
Tabela 5. 2 – Ramos da Física abordados em cada série do Ensino Médio do campus Sombrio. 

1ª Série Mecânica 

2ª Série 
Termologia  

Ondas 
Ótica 

3ª Série 
Eletricidade 

Eletromagnetismo 
Física Moderna 

  

 Diante de tal configuração, considera-se que para se obter melhorias no 

processo ensino-aprendizagem não seja necessário propor uma nova organização curricular 

para a disciplina de Física, mas sim, refletir sobre os conteúdos selecionados. “Ao tomar 

como objeto de aprendizagem escolar conteúdos de diferentes naturezas, reafirma-se a 

responsabilidade da escola com a formação ampla do aluno e a necessidade de 

intervenções conscientes e planejadas nessa direção (PCN+ , p. 51).”  

 Como sabemos, A LDB trouxe a autonomia às escolas. São elas que devem 

elaborar seu Projeto Político Pedagógico, baseadas na realidade que vivenciam, na sua 

concepção de Educação e no que esperam para o futuro. Não há conteúdo programático 

listado a ser seguido, não há livros obrigatórios a serem adotados.  

 Nesse sentido, o mais importante é selecionar o quê e como aprender de cada 

disciplina. Sendo meios e não fins em si mesmos, os conteúdos disciplinares devem ser 

significativos aos jovens para favorecer o desenvolvimento de competências. Isso significa 

dizer que a escola não terá que abrir mão da qualidade do ensino que oferece. Assim, 

importa reconhecer que a qualidade da educação não reside na quantidade, mas qualidade 

daquilo que se ensina.  

Com base no que foi exposto, percebemos que é possível explorar conceitos, 

equações e grandezas físicas mensuráveis tais como densidade, pressão, pressão 

atmosférica, calor de combustão, equivalência energética, conceito de gás, modelo de gás 

ideal, diferença entre gás e vapor, ponto tríplice, equação geral dos gases, entre outros, 

envolvendo a construção, o funcionamento e a operação de um Biodigestor.  
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 A escolha da turma para aplicação deste projeto, 2ª Série D, ocorreu devido à 

percepção de que a maioria dos conteúdos presentes nesse trabalho é estudada em 

Calorimetria e Gases, tópicos que integram o conteúdo programático da 2ª Série, 

conforme relatado anteriormente. Como informação complementar, vale ressaltar que esta 

turma é composta por 30 alunos. 

 

 

5.1 - Metodologia 

 

Este trabalho teve por objetivo abordar conteúdos de Física relacionados à 

construção e operação de um Biodigestor através de uma adaptação da proposta 

metodológica de Gerard Fourez (apud PIETROCOLA, 2002), denominada por ele de “ilha 

de interdisciplinar de racionalidade”.  

Conforme Pietrocola (2002, p. 6) esta proposta considera uma ilha de 

racionalidade como sendo um modelo interdisciplinar para representar situações 

cotidianas. Nesse sentido, a construção de tais modelos se faz necessária para que se 

compreendam tais situações e para que o indivíduo possa agir diante delas. Pietrocola 

(2002, p. 6) ressalta que,  

 
Fourez chama a cada um destes modelos de ilha interdisciplinar de 
racionalidade, definindo-a como sendo uma invenção de uma modelização 
adequada para uma situação específica. Para esta construção são utilizados os 
conhecimentos de diversas disciplinas e também os saberes da vida cotidiana.  
 

 

Ao se construir tal ilha de racionalidade certamente surgem questões 

específicas ligadas ao conhecimento científico. Tais questões são chamadas, segundo 

proposta metodológica, de caixas pretas. Dependendo do enfoque a ser trabalhado tais 

caixas pretas poderão ou não ser abertas. Pietrocola (2002, p. 6), argumenta que, 

 
Uma caixa preta aberta significa a obtenção de modelos que possam relacionar 
os fatos conhecidos, gerando explicações. Nesse contexto, uma ilha de 
racionalidade ancora-se na construção de modelos, visando a solução de 
problemas de interesse a partir do cotidiano dos indivíduos.  
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Segundo a metodologia de Fourez, a teorização proposta na ilha de 

racionalidade é quase sempre interdisciplinar, pois é muito difícil propor uma solução a 

um problema concreto, engessado pelas limitações e abstrações de uma disciplina em 

particular.  

Conforme esta proposta o pontapé inicial se dá por meio de uma questão ou 

pela descrição de uma situação, da maneira mais precisa possível. Para se construir a ilha 

de racionalidade são propostas algumas etapas, de modo a permitir que o trabalho seja 

delimitado e que possa assim atingir sua finalidade. De forma sintetizada, tais etapas são: 

 

1ª. Fazer um Clichê da situação: a partir do objeto de estudo (situação 

cotidiana que se quer explorar) permitir aos alunos que expressem espontaneamente o que 

entendem/pensam sobre tal situação, em construir rigorosamente uma representação crítica 

acerca do tema.   

 

2ª. Elaborar um panorama espontâneo: etapa destinada à ampliação do 

clichê e elaboração das caixas pretas. Através da mediação do professor, procura-se 

debater em grupo outras questões relevantes ao objeto de estudo que não foram levantadas 

no clichê ou que foram abandonadas. Nesta etapa, é de grande importância a ação docente, 

frente à sua experiência, delimitando as questões e mantendo o foco do trabalho numa 

direção convergente. 

 

3ª. Consulta aos especialistas e às especialidades: necessário quando os 

membros do grupo não conseguem esclarecer ou discutir determinados assuntos 

envolvidos no objeto de estudos.  

 

4ª. Indo à prática: etapa de aprofundamento, de ação. Deixa-se de pensar 

sobre a tecnologia da situação para confrontá-la com a prática. Esta etapa pode ser 

concretizada de várias formas: interrogando um especialista, desmontando um 

equipamento, inteirando-se melhor com outros aspectos do equipamento, etc.  

 

5ª. Abertura aprofundada de algumas caixas pretas e descoberta de 

princípios disciplinares que são a base de uma tecnologia: momento destinado ao 

estudo rigoroso de um tema específico ou de uma disciplina específica. Etapa caracterizada 
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pelo estudo aprofundado do objeto de estudo, mediante as caixas pretas listadas nas etapas 

anteriores. 

 

6ª. Esquematização global da tecnologia: momento de fazer uma síntese da 

ilha de racionalidade. Pode-se fazer através de figuras, resumos, pôster, murais, mapas 

conceituais etc., dependendo da conveniência. Após esse processo, é possível fazer uma 

representação teórica do objeto de estudo. 

 

7ª. Abrir algumas caixas pretas sem a ajuda de especialistas: momento de 

construção intuitiva de explicações para a situação estudada. Através de pesquisas 

bibliográficas pode-se encontrar respostas e explicações para determinados assuntos, sem a 

necessidade de recorrer à especialistas. 

 

8ª. Síntese da ilha de racionalidade produzida: momento de sintetizar a ilha 

de racionalidade levando em conta, segundo o autor, quatro questões que devem ser 

respondidas. 

 
i. O que estudamos nos ajuda a “negociar” com o mundo tecnológico examinado? 

ii. Ele nos deu uma certa autonomia no mundo científico-técnico na sociedade em 
geral? 

iii. Em que os saberes obtidos nos ajudam a discutir com mais precisão quando da 
tomada de decisões? 

iv. Em que isto favorece a representação de nosso mundo e de nossa história e  a 
comunicação com os outros?  

(Fourez, 1994, apud, Pietrocola, 2002, p. 13) 
 

Neste trabalho procurou-se seguir algumas das etapas sugeridas pela 

metodologia de Fourez, enfocando e abrindo caixas pretas relacionadas à disciplina de 

Física cujos temas foram considerados relevantes na modelação física dos biodigestores, 

permitindo a comunicação e o agir sobre temas ligados ao assunto dentro de uma única 

disciplina – a Física – não utilizando a pedagogia de projetos.  

O trabalho foi iniciado com uma visita de campo destinada à verificação da 

limpeza e destinação dos dejetos dos animais (bovinos e suínos) criados nos 

estabelecimentos de produção do campus Sombrio. A partir disto, foi proposto à turma a 

seguinte questão:  
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Como diminuir/amenizar o impacto ambiental causado pelo acúmulo de 

dejetos oriundos da produção animal intensiva?  

 

A partir dessa pergunta-chave, iniciaram-se os trabalhos de sala de aula. 

As etapas desenvolvidas foram: 

i. Formação de pequenos grupos de alunos, que interagiram entre si para a 

execução da etapa 1 (clichê); 

ii. Execução da etapa 2 (panorama espontâneo) em grande grupo, onde cada 

pequeno grupo, através de um relator, expôs seu clichê. Com a mediação do 

professor foi elaborado um único clichê. Foram criadas as caixas pretas 

relacionadas aos conteúdos de Física a serem abordados em etapas 

posteriores;  

iii. Execução da etapa 4 (indo à prática), onde foi confeccionado um protótipo de 

biodigestor – modelo chinês, simultaneamente à execução da etapa 5, descrita 

a seguir. Nesta etapa, foram formados grupos de alunos responsáveis por 

analisar os diferentes princípios físicos envolvidos na construção do mesmo.  

iv. Execução da etapa 5 (abertura aprofundada de algumas caixas pretas) 

integrada à execução da etapa 4. Aqui se consumou o estudo aprofundado e 

minucioso dos conteúdos físicos envolvidos na construção, funcionamento e 

operação do biodigestor. Nesta etapa, foram realizadas atividades práticas, 

experiências demonstrativas, resolução de problemas exemplos, resolução de 

listas de exercícios e trabalhos em grupos. Paralelamente, foi consultado  

especialistas ao longo dos estudos (etapa 3). 

v. Foi realizada uma viagem de estudo a uma propriedade rural, que possui 

implantado um biodigestor, possibilitando a interação social entre 

alunos/professor/produtor rural.  Na ocasião, os alunos tiveram oportunidade 

de questionar o produtor rural quanto aos benefícios (e também malefícios) 

oriundos do uso do biodigestor. 

vi. Foi elaborada, em grupo, a síntese da ilha de racionalidade (etapa 8). Esta 

síntese foi apresentada sob forma textual. 
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5.2 – Descrição das aulas ministradas 

 

 A execução dessa proposta de explorar conteúdos de Física de forma 

contextualizada, considerando o mundo vivencial dos alunos que cursam o Ensino Médio 

concomitante com o curso Técnico Agrícola se deu ao longo de 13 encontros, cada um 

com 2h/a, ou seja, 26h/a. Destaca-se ainda, que cada hora-aula tinha duração de 48 

minutos. 

O trabalho teve início a partir da contextualização do tema de forma 

interdisciplinar. Assim, no 1° encontro18, foram levantados questionamentos a respeito da 

necessidade de produção de alimentos e em especial da produção de carnes. Durante os 

primeiros 10 minutos desta aula de introdução, foi debatido sobre o crescimento mundial 

do consumo de alimentos e a importância social do setor produtivo, com base na notícia 

publicada no sítio <http://www.conab.gov.br/conabweb/index.php?PAG=73&NSN=675> 

da Companhia Nacional de Abastecimento19, em 17/07/2008. 

 
Agronegócio tem saldo de US$ 26,92 bilhões em seis meses: 
 
O saldo da balança comercial do agronegócio do Brasil no primeiro 

semestre deste ano foi 22,8% maior que o mesmo período de 2007. O país 
arrecadou US$ 32,40 bilhões com as exportações de produtos agropecuários e 
aplicou US$ 5,48 bilhões com importações. O saldo foi de US$ 26,92 bilhões, 
resultado dos bons negócios realizados pelo setor e do aumento mundial de 
consumo de alimentos. 

Somente o mercado de carnes foi responsável por US$ 6,8 bilhões na 
balança comercial brasileira. O embarque de carnes de aves, de bovinos e suínos 
rendeu 33% mais que na primeira metade do ano passado. “A exportação de 
carne de aves foi o destaque do período. Com as carnes bovinas, embora 
tenhamos exportado um volume um pouco menor, fizemos negócios mais 
lucrativos neste ano”, explica o analista da Conab, Ézio Santiago. 

Já com as importações, o destaque ficou com o trigo e seus derivados. 
Foram cerca de 3,6 milhões de toneladas no período, com um custo de US$ 1,18 
bi. O gerente de avaliação de safras da Conab, Eledon Oliveira, diz que com o 
aumento da produção brasileira do cereal, as importações devem cair. “Com uma 
produção 38,1% maior que a safra passada, vamos aumentar o quadro de 
suprimento e diminuir um pouco nossa dependência do mercado externo”. 

 

Paralelamente, foram apresentados dados da “tabela de produção de carnes” 

divulgados no sítio do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (CEPA) 

referentes à quantidade de animais abatidos em Santa Catarina nos anos de 2006 e 2007, a 

                                                 
18 1ª e 2ª aula 
19 Empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, criada por Decreto 
Presidencial e autorizada pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, tendo iniciado suas atividades em 1º de 
Janeiro de 1991. 
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fim de relatar estatisticamente a quantidade de animais criados para a produção de carne 

em nosso estado. Estes dados estão contidos na tabela 5.2.1. 

 
Tabela 5.2.1 - Abates Mensais de Aves, Suínos e Bovinos - Santa Catarina - 2006 e 2007 

Aves  
(Milhões de cabeças)  

Suínos 
(Mil cabeças)  

Bovinos 
(Mil cabeças)  

MÊS  

2006 2007  2008 2006 2007 
(a)  

2008 
(b)  

2006 2007 2008 

Janeiro  58,4 59,0   654,8 713,3 712,6 39,6 35,5   
Fevereiro  51,8 52,2   621,1 640,3 646,0 34,5 31,3   
Março  59,2 62,2   653,7 695,2 657,9 41,1 36,6   
Abril  42,9 52,9   557,9 635,8 712,9 41,8 37,0   
Maio  48,6 61,9   698,0 707,2  36,3 36,6   
Junho  51,6 58,2   672,9 641,2  38,2 35,7   
Julho  55,5 60,0   684,9 686,4  35,4 34,5   
Agosto  56,6 63,2   691,8 725,0  38,9 36,8   
Setembro  54,1 57,6   644,9 656,7  41,4 39,3   
Outubro  56,6 63,2   689,0 721,8  44,0 39,1   
Novembro  53,5 60,0   663,1 707,1  45,2 38,7   
Dezembro   54,1 59,0   649,0 608,6  43,2 39,4   
TOTAL 642,92 709,4   7.881,0 8.138,5  479,4 440,7   

FONTE: CEPA (http://cepa.epagri.sc.gov.br/) 
 

Durante as discussões preliminares foram levantadas questões referentes à 

produção intensiva de animais, produtividade, qualificação do produtor. Com relação a isto 

um aluno exclamou: “para se dar bem, é necessário que o produtor invista em tecnologia e 

saiba manejar adequadamente sua produção”. Para esse aluno, o produtor rural de hoje 

tem que necessariamente ter uma nova mentalidade para que possa ter sucesso em suas 

atividades econômicas. Para isso, o produtor deve encarar sua atividade rural como uma 

atividade empresarial. Nesse sentido, para que seus negócios apresentem boa lucratividade 

precisa contar com mão de obra especializada, muitas vezes a de um técnico agrícola. 

Após esta discussão inicial, foi feita a seguinte pergunta aos alunos: Existem 

conseqüências da produção animal intensiva? Quais?  

Em geral, as respostas convergiram para a poluição causada pelos dejetos 

provenientes da criação destes animais. Para a maioria dos alunos a criação de suínos é a 

atividade mais preocupante. Um deles falou: “Hoje, para se colocar um chiqueirão20 é 

preciso ter licença ambiental porque os estrumes são altamente poluentes”. Um ponto 

importante a se destacar nessa fala é a preocupação com o meio ambiente. Embora seja 

necessário produzir carne é preciso proteger o meio ambiente, criando alternativas de 

tratamento de dejetos. Além de citarem como exemplo a suinocultura, foi mencionada 

também a poluição gerada pela avicultura e a bovinocultura.  
                                                 
20 Chiqueirão é o nome popular atribuído à instalação física utilizada para criação de porcos. 
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Após essa contextualização inicial, foi realizada uma visita de campo, a fim de 

verificar a limpeza e destino dos dejetos dos animais (bovinos e suínos) criados nos 

estabelecimentos de produção do campus Sombrio, conforme figura 5.2.1.  

 
Figura 5.2.1 – Alunos avaliando as instalações, nesse caso o curral. 

 

Durante essa inspeção, os alunos puderam levantar questões a respeito do 

acúmulo dos dejetos. Verificaram que o ambiente apresentava um mau cheiro, enorme 

quantidade de insetos e a emissão de gás proveniente da decomposição da matéria. Após a 

visita aos estabelecimentos de cultivo de animais, a turma foi conduzida novamente à sala 

de aula.  

Diante de tal abordagem, criou-se um ambiente favorável e receptivo para 

propor a seguinte pergunta: Como diminuir/amenizar o impacto ambiental causado 

pelo acúmulo de dejetos oriundos da produção animal intensiva?  

Imediatamente após o lançamento desta pergunta, surgiram respostas tais como 

“esterqueiras” e “biodigestor”. Isso foi uma evidência concreta do conhecimento prévio do 

assunto. Embora tivessem levantado possíveis respostas foi sugerido aos alunos que 

fizessem uma pesquisa bibliográfica ou quando não, que consultassem especialistas no 

assunto, conforme metodologia adotada, nesse caso os professores dos módulos de ensino 

das disciplinas do curso técnico agrícola.  

Como forma de avaliação desta aula, foi sugerida a produção de um texto 

elaborado em grupo21 (extraclasse), visando favorecer a interação social entre alunos de 

cada grupo. Ainda, este texto precisaria abordar: 

• a necessidade da produção de alimentos (carnes); 

• a poluição gerada pelos dejetos oriundos da produção; 

• as soluções tradicionais e alternativas de tratamento desses dejetos, 
                                                 
21 Os alunos foram divididos em 6 grupos, cada um com 5 integrantes. 
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abordando pontos positivos e negativos; 

• a forma de tratamento escolhida pelo grupo; 

• conclusões do grupo; 

No início do 2º encontro22 cada grupo, através de um relator, apresentou de 

forma resumida o texto produzido. Após apresentação, oportunizou-se um momento de 

debate evidenciando os pontos convergentes e divergentes.  A figura 5.2.2 ilustra o 

momento de apresentação de um dos grupos.  

 
Figura 5.2.2 – Apresentação do texto produzido pelo grupo através de um relator. 

 
 
 Durante essa interação social percebeu-se que 5 dos 6 grupos apontou o 

Biodigestor como solução escolhida para o tratamento dos dejetos. Diante desse contexto 

os alunos tiveram a oportunidade de expressarem espontaneamente os 

benefícios/malefícios provenientes da implantação do biodigestor nas propriedades rurais. 

Após este momento, foi proposto aos grupos levantarem questões referentes aos 

biodigestores. Esta atividade consistiu na etapa metodológica denominada clichê. Os 

clichês elaborados pelos grupos podem ser visualizados nos anexos 1 a 6.  

 Através da mediação do professor essas questões elaboradas pelos grupos 

foram agrupadas nas categorias: 

 

• Histórico 

 Qual a origem do biodigestor? 

 Quando foi inventado o primeiro biodigestor? Por quem? Qual a 

finalidade dele naquela época?  

 Em que região do país (Brasil) chegou o biodigestor? 

                                                 
22 3ª e 4ª aula 
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• Modelos e construção 

 Qual o melhor modelo de biodigestor para a produção de biogás? 

 Qual o tipo de biodigestor mais indicado para uma pequena 

propriedade? 

  Qual a diferença entre biodigestores de batelada e contínuos? 

 

• Operacionalização/manutenção 

 Quais seriam as matérias primas usadas no biodigestor? 

 Qual é o destino dos resíduos do biodigestor? 

 Qual a temperatura ideal para a fermentação da matéria orgânica? 

 Para fazer o composto pode misturar diferentes estercos? 

 A alimentação dos animais influencia na produção do biogás? 

 Podem ocorrer acidentes com os biodigestores? 

 Quais os riscos de explosão? 

 

• Aspectos físicos e químicos  

 O biogás tem cheiro? 

 O biogás pode ser utilizado em automóveis? 

 Qual a diferença entre gás butano e o biogás? 

 Qual a pressão interna de um biodigestor? 

 Qual a equivalência energética de um biogás em um Biodigestor? 

 Os biodigestores podem tornar uma propriedade auto-sustentável em 

energia elétrica? 

 Como o gás é armazenado? 

 

• Meio ambiente 

 O gás prejudica o meio ambiente?  

 Devido ao metano presente no biogás, a sua queima pode ser poluente? 

 

• Política pública 

 Existe algum incentivo do governo federal para a implantação do 

biodigestor? 
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• Extensão 

 De que forma é feita a apresentação do biodigestor aos produtores, 

enfatizando seus benefícios? 

 Qual o custo para fazer um biodigestor? É lucrativo para o produtor 

essa forma de amenizar os impactos? 

 

 Assim, elaborou-se um único clichê. Essas categorias foram dividas aos seis 

grupos, por meio de sorteio, ficando a cargo deles a busca de respostas que serão 

apresentadas na síntese final deste trabalho.  

 No início do terceiro encontro23 foi proposto aos alunos pensarem sobre a física 

envolvida nos biodigestores. Assim, foi atribuída a tarefa de reunirem-se em grupos para 

organizar tais conceitos por meio de um organograma. Esses organogramas podem ser 

visualizados nos anexos 7 a 11. 

 Partindo destes organogramas, foram criadas as caixas pretas relacionadas aos 

assuntos de física a serem abordados na execução desse trabalho. Através da mediação do 

professor, foi proposta a criação das seguintes caixas pretas24: 

1. estados físicos da matéria; 

2. mudanças de estados físicos da matéria; 

3. temperaturas em que ocorrem as mudanças de estado; 

4. representação gráfica do fornecimento de calor em função da temperatura; 

5. influência da pressão nas temperaturas de mudança de estado; 

6. conceito de gás; 

7. diferença entre gás e vapor; 

8. pressão de vapor saturado; 

9. o Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha) é realmente um gás? 

10. qual a composição do GLP? 

11. qual a o poder calorífico do GLP? 

12. o que é um gás natural? 

13. qual a composição do gás natural? 

14. o gás natural é realmente um gás? 

15. o que é GNV? 
                                                 
23 5ª e 6ª aula 
24 A numeração das caixas pretas não tem pretensão de manter a ordem/seqüência de apresentação dos temas, 
e sim numerá-las para facilitar a citação nesta seção de descrição dos trabalhos. 
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16. como se determina o volume do GNV? 

17. o que é o biogás? 

18. quais os gases que compõem o biogás? 

19. como se verifica a qualidade do biogás? 

20. é possível liquefazer o biogás em temperatura ambiente? 

21. modelo físico de um gás; 

22. grandezas físicas macroscópicas de um gás; 

23. pressão; 

24. pressão atmosférica; 

25. manômetros; 

26. transformações gasosas; 

27. equação geral dos gases perfeitos; 

28. equação de Clapeyron; 

29. lei de Dalton 

  

 Os vinte minutos finais deste terceiro encontro foram reservados para 

explanação dos modelos de biodigestores existentes na literatura. Através do uso de 

recursos audiovisuais e da exposição oral foram apresentados e discutidos os princípios 

físicos relevantes para o funcionamento do biodigestor.  

 Após esta apresentação foi proposta a montagem de um biodigestor modelo 

chinês. Um grupo ficou encarregado de fazer a montagem em horário extraclasse, no fim 

do turno vespertino do mesmo dia. Os materiais utilizados e os procedimentos para a 

confecção do mesmo estão contidos no anexo 18. Após a montagem, o grupo fez a 

instalação final do biodigestor, conforme se pode verificar na figura 5.2.3. 

 
Figura 5.2.3 – Alunos fazendo a instalação final do biodigestor. 
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 A partir do quarto encontro25, iniciou-se a abertura das caixas pretas listadas 

anteriormente. Este foi um momento ímpar na execução desse trabalho porque a partir 

dessa etapa se começou o estudo rigoroso dos conteúdos específicos da disciplina de 

Física, possibilitando a alfabetização técnico-científica dos alunos envolvidos. 

O quarto encontro foi dividido em três momentos: experimental, teórico e 

experimental. O primeiro momento, destinado à abertura da caixa preta nº 5 (influência da 

pressão nas temperaturas de mudança de estado) se deu através da experiência 

idealizada pelo físico inglês John Tyndall (1820-1893). Assim, foi montado o seguinte 

aparato: sobre um bloco de gelo apoiado em dois bancos de madeira foi envolvido um fio 

extremamente fino com duas massas amarradas em suas extremidades opostas (figura 5.2.4 

A). 

 
Figura 5.2.4 – Réplica do experimento de Tyndall 

  

 Após a montagem do experimento ilustrado na figura 5.2.4 A, os alunos foram 

questionados sobre “o que aconteceria com o gelo após certo intervalo de tempo”. Cada 

aluno presente na aula teve que elaborar uma resposta escrita da situação, com base em seu 

conhecimento prévio. Dentre as repostas destacamos algumas para posterior análise:  

 Aluno V.F.C. – O fio vai passar pelo gelo e cortará ao meio e o peso vai cair e 

pode rachar a pia. 

 Aluna D.T. – O gelo vai derretendo à medida que  enfraquece e se  quebrará 

com a força dos pesos. 

 Aluno F.M.B. – Eu acho que a pedra de gelo não irá quebrar, e sim a linha irá 

entrar no gelo. Conforme ela vai entrando, a parte de água acima da linha irá congelar 

novamente, então no final do processo a linha cairá e o gelo permanecerá ali. 

                                                 
25 7ª e 8ª aula 

BA 
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 Aluna F.M.R. – Penso que a linha vai passar por todo o bloco, sem que o 

mesmo se quebre, pois conforme a linha vai passando ele vai se “grudando” novamente 

(cria gelo de novo) por onde a linha já passou, sendo assim os pesos cairão junto com a 

linha, sendo que o bloco não se quebrará. 

 Enquanto se esperava o desenrolar do experimento, foi ocupado o tempo da 

aula com a abertura de duas caixas pretas: estados físicos da matéria (nº1) e mudanças de 

estados físicos da matéria (nº2).  Este foi o segundo momento. A abordagem do conteúdo 

dessas caixas pretas se deu através de aula expositiva e dialogada, utilizando o aparelho 

retroprojetor como recurso de apoio. Foram apresentadas as propriedades macroscópicas e 

o modelo microscópico para ambos os estados. Ainda, como forma complementar foi 

discutido o estado do plasma. 

 Depois de encerrado o segundo momento, retornou-se para o fechamento da 

primeira atividade experimental. Os alunos puderam observar que o fio havia penetrado no 

gelo. Nesse momento foi explicado que a pressão exercida pelo fio sobre o gelo provoca 

redução da temperatura de fusão da água, ocasionando a liquefação do gelo e por 

conseqüência permitia ao fio penetrá-lo. Após penetrar se observa o fenômeno do regelo, 

pois voltando a restabelecer a pressão ambiente, a temperatura de fusão volta ao valor 

anterior recongelando o líquido. É importante destacar que embora este experimento se 

refira para o caso particular da temperatura de fusão da água, pode-se, a partir dele, discutir 

o efeito para outras substâncias.  

A partir deste experimento, foi possível apresentar que o estado físico de uma 

substância pode ser alterado com o aumento ou diminuição da pressão, da temperatura, ou 

dos dois ao mesmo tempo. Dessa forma, foi possível também apresentar o diagrama de 

fases. Utilizando o diagrama de fases, foram exploradas mais três caixas pretas: conceito 

de gás (nº 6), diferença entre gás e vapor (nº 7) e pressão de vapor saturado (nº 8). 

No terceiro momento ocorreu a abertura das caixas pretas temperaturas em 

que ocorrem as mudanças de estado (nº 3) e representação gráfica do fornecimento de 

calor em função da temperatura (nº4) através da seguinte experiência: colocou-se certa 

quantidade de gelo e água em equilíbrio térmico a 0°C dentro de um béquer. Instantes 

após, o aparato experimental começou a receber calor de fonte constante, conforme se 

pode observar na figura 5.2.5.  
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Figura 5.2.5 – Atividade experimental. 

 

 Durante o fornecimento de calor, os alunos coletaram a temperatura da mostra 

a cada intervalo de 20 segundos. Os dados coletados no experimento foram registrados na 

planilha 5.5.3.  

 
Tabela 5.2.3 – Dados coletados experimentalmente. 

Tempo 
(s) 

Temperatura 
(ºC) 

Tempo 
(s) 

Temperatura 
(ºC) 

Tempo 
(s) 

Temperatura 
(ºC) 

Tempo 
(s) 

Temperatura 
(ºC) 

0 0 520 3 1040 35 1560 96 
20 1 540 3 1060 39 1580 96 
40 1 560 3 1080 41 1600 97 
60 1 580 3 1100 44 1620 98 
80 1 600 4 1120 47 1640 98 

100 1 620 4 1140 50 1660 98 
120 1 640 4 1160 52 1680 99 
140 1 660 4 1180 55 1700 98 
160 1 680 4 1200 59 1720 98 
180 1 700 4 1220 62 1740 98 
200 1 720 8 1240 65 1760 99 
220 1 740 10 1260 68 1780 99 
240 1 760 10 1280 70 1800 99 
260 1 780 10 1300 72 1820 99 
280 1 800 11 1320 75 1840 99 
300 1 820 13 1340 78 1860 99 
320 3 840 17 1360 80 1880 99 
340 3 860 20 1380 82 1900 100 
360 3 880 22 1400 85 1920 100 
380 3 900 22 1420 87 1940 100 
400 3 920 23 1440 88 1960 100 
420 3 940 25 1460 89 1980 100 
440 3 960 27 1480 90 2000 100 
460 3 980 28 1500 91 2020 100 
480 3 1000 30 1520 94 2040 100 
500 3 1020 32 1540 95   

 
 Após a coleta dos dados, os alunos tiveram a tarefa de construir um gráfico da 

temperatura em função do tempo. O gráfico que os alunos elaboraram a partir dos dados 
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experimentais, mediante a utilização de uma planilha eletrônica, está apresentado na figura 

5.2.6. 

CURVA DE AQUECIMENTO DA ÁGUA
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Figura 5.2.6 – Curva de aquecimento da água obtida experimentalmente. 

 Através da análise gráfica (figura 5.2.6), eles puderam perceber que durante os 

primeiros 12 minutos (720s) de aquecimento a temperatura lida permaneceu praticamente 

constante, ou seja, enquanto havia água na fase sólida (gelo) a temperatura permanecia 

praticamente inalterada, próxima do valor teórico da temperatura de fusão da água (0°C). 

Deste modo, foi possível caracterizar a grandeza física quantidade de calor latente.   

 À medida que massa de gelo apresentava-se quase que totalmente derretida, 

começou a se observar um acréscimo de temperatura, embora de forma lenta e gradual. 

Entretanto, após todo gelo ter se fundido, os alunos puderam perceber que a temperatura da 

mostra sofria considerável elevação em relação à observada anteriormente. Nesse caso, foi 

possível caracterizar a grandeza física quantidade de calor sensível. 

 Após aproximadamente 27minutos (1620s) de aquecimento, os grupos 

puderam observar que a temperatura da água diminuía a sua taxa de variação em função do 

tempo. Os alunos concluíram que isto estava atrelado à mudança de fase, nesse caso a 

vaporização. Perceberam ainda que ao se aproximar de 100ºC, a temperatura praticamente 

mantinha-se constante e a produção de vapor se intensificava.  

 Com este experimento os alunos puderam visualizar que quando ocorria 

mudança de fase a temperatura se mantinha aproximadamente constante com o 
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fornecimento do calor. Movido pela curiosidade o aluno J.M.P. perguntou: “para onde vai 

o calor fornecido, se não há variação de temperatura?” É evidente que a resposta para 

essa pergunta está associada ao modelo microscópico dos estados físicos da matéria. 

Assim, foi possível explanar as alterações na estrutura da matéria gerada pelo fornecimento 

de energia.  

 Aproximando-se do término da aula o aluno G.R. fez a seguinte pergunta: 

“como se determina a quantidade de calor fornecida durante um aquecimento?” 

Considerando esta pergunta pertinente, o grupo percebeu a necessidade de criar e abrir uma 

nova caixa preta denominada de cálculo da quantidade de calor, a fim de encontrar 

resposta para tal questionamento. 

 O quinto encontro26, conforme mencionado anteriormente destinou-se a 

abertura da caixa preta cálculo da quantidade de calor. Foi abordada a definição de 

caloria, capacidade térmica, calor específico e calor latente através de aula expositiva e 

dialogada. Procurou-se aprofundar mais o tema através da resolução de problemas-

exemplos. Como tarefa, os alunos receberam uma lista de exercícios (anexo 13) para 

resolver extraclasse e entregar na aula seguinte.  

 O sexto encontro27 demarcou o início da abertura das caixas pretas 

relacionadas aos temas GLP, GÁS NATURAL, GNV e BIOGÁS28. Para tanto, foi 

proposto aos alunos à organização de um workshop a ser apresentado no sexto encontro 

(aula n° 11 e nº 12), envolvendo esses temas e suas respectivas caixas pretas. Para tal, a 

classe foi subdividida em 5 grupos, ficando a cargo de cada grupo fazer um estudo e 

elaborar a apresentação do tema definido através de sorteio. Feito o sorteio dos temas, 

iniciou-se o estudo em grupo utilizando o texto de apoio. Durante essa aula, os grupos 

tiveram tempo de debater o assunto e organizar a forma de apresentação (figura 5.2.7). 

Cabe ressaltar que todos os grupos necessitaram esclarecimentos em determinados pontos 

específicos através da mediação do professor. 

                                                 
26 9ª e 10ª aula. 
27 11ª e 12ª aula. 
28 Caixas pretas numeradas de 9 a 20. 
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Figura 5.2.7 – Grupos elaborando o workshop durante aula. 

  

 No sétimo encontro29 ocorreu a apresentação do workshop, conforme ilustra a 

figura 5.2.8.  

 
Figura 5.2.8 – Grupos apresentando seu tema no workshop. 

  

 Através da realização desse workshop buscou-se o maior envolvimento dos 

alunos frente ao objeto de estudo. Assim, através da leitura dirigida e das apresentações foi 

possível promover um diálogo interativo na intenção de favorecer o aprendizado das 

principais características Físicas do GLP, GÁS NATURAL, GNV e BIOGÁS. Além disso, 

objetivou-se estabelecer uma relação custo/benefício entre as fontes energéticas em 

questão, evidenciando o Biogás como uma excelente fonte de energia renovável.  

 Durante as apresentações surgiram vários questionamentos, tais como: 

• Ao liberar a válvula do botijão é possível liberar GLP na forma líquida? 

• Na temperatura ambiente, o gás natural está na forma de vapor ou de gás? 

• Por que o carro com GNV perde potência? 

• O que o Brasil irá fazer se a Bolívia cortar o fornecimento de gás natural? 
                                                 
29 13ª e 14ª aula. 
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• Qual a maior dificuldade encontrada no processo de geração e utilização do 

biogás? 

• Por que não usamos biogás nos automóveis? 

• É possível purificar o biogás extraindo os gases corrosivos?   

• Na nossa região tem muito biodigestor implantado? 

• Qual país tem a melhor tecnologia de biodigestores? 

• Queimar o metano não provoca maior poluição?  

• A queima do Metano é mais poluente do que a queima da Gasolina? 

  

 Dentre os principais questionamentos realizados pelos alunos durante as 

apresentações as duas últimas chamaram atenção, pois se voltavam à conservação do meio 

ambiente. Na concepção dos alunos a queima do Metano acarretaria num maior efeito 

poluidor devido à liberação de Dióxido de Carbono (CO2), considerado por eles, o grande 

causador do efeito estufa. No entanto a realidade não se apresenta tal como eles 

imaginavam. Com o auxílio de um especialista no assunto - a professora de Química da 

nossa Escola (fig. 5.2.9) - foi possível esclarecer que não somente o CO2, como também o 

Metano, entre outros, contribuem no aumento do efeito estufa. Ainda, segundo relato da 

professora, estima-se que o Metano “prenda” o calor 21 vezes mais do que o CO2, ou seja, 

o Metano apresenta elevado potencial poluidor em comparação ao CO2. Outro ponto 

destacado pela professora é que o CO2 pode participar da fotossíntese enquanto o Metano 

não. Por esse motivo, “consiste numa medida de proteção ambiental queimar o gás 

proveniente da decomposição da matéria orgânica nos aterros sanitários”, enfatizou a 

professora. 

 Além de esclarecer sobre pontos duvidosos a respeito do potencial poluidor do 

gás Metano, a professora abordou a estequiometria30 da reação de combustão do Carvão, 

Gasolina, Óleo Diesel, Álcool, Querosene e Metano, evidenciando a proporção de 

liberação de CO2. Através do balanceamento das equações ela demonstrou que as fontes 

energéticas menos agressivas ao meio ambiente são respectivamente Metano, Álcool, 

Gasolina, Querosene, Óleo Diesel, Carvão. Diante disso, alertou para a utilização de 

combustíveis alternativos como o Metano ou o Álcool no abastecimento dos veículos, visto 

que eles poluem menos do que a Gasolina. 

                                                 
30 A estequiometria é o ramo da Química que aborda o cálculo da quantidade de reagentes e produtos de uma 
reação, baseado nas leis das reações químicas. 
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Figura 5.2.9 – Intervenção do especialista (profª de Química) durante a abertura de caixa preta apresentando a 
estequiometria de algumas reações químicas e sua correspondente liberação de energia. 
 

 No oitavo encontro, durante o primeiro período (aula n°15), ocorreu a abertura 

das caixas pretas modelo físico de um gás e grandezas físicas macroscópicas de um gás.  

Com o auxílio de um simulador interativo desenvolvido na linguagem Java, disponível no 

endereço <http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01183/applets/idealGas.html>, explorou-se 

conceitualmente o modelo microscópico de um gás ideal, ou seja, de um gás hipotético, 

idealizado onde são negligenciadas as interações eletromagnéticas entre moléculas, dadas 

às dificuldades de considerar todos os detalhes referentes a cada gás que existe na natureza. 

A figura 5.2.10 apresenta uma imagem instantânea do referido simulador. 

 
Figura 5.2.10 - Simulação do modelo microscópico de um gás ideal. 
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 Diante da possibilidade de alteração dos parâmetros “número total de 

moléculas contidas no recipiente”, “pressão do sistema”, “velocidade média das moléculas 

contidas no recipiente” e do “volume do recipiente”, atribuiu-se aos alunos a tarefa de 

obter a relação existente: 

 

1. entre o volume do recipiente e número total de moléculas contidos dentro 

dele, mantida constante a pressão e a velocidade média das moléculas; 

2. entre a pressão do sistema e o volume do recipiente, mantida constante a 

velocidade média das moléculas e o número total de moléculas do sistema; 

3. entre a velocidade média das moléculas e volume do recipiente, mantida 

constante a pressão e o número de partículas do sistema. 

 

Com relação à primeira, após poucos minutos interagindo com o simulador, os 

alunos conseguiram verificar que o volume aumentava quando se inseria um número maior 

de partículas no recipiente. Alguns perceberam, após certo tempo, que quando dobrava o 

número de partículas, o volume praticamente dobrava. Através da mediação pode-se 

estabelecer que o “volume era diretamente proporcional ao número de moléculas contidas 

no sistema”.  

Os alunos também conseguiram perceber a proporcionalidade inversa entre a 

pressão e volume, verificando que quando dobrava a pressão, o volume se reduzia à 

metade. Surpreendentemente, conseguiram afirmar que “a pressão e o volume eram 

grandezas inversamente proporcionais”! 

Quanto à terceira relação, os alunos conseguiram perceber que ao aumentar a 

velocidade média das moléculas o volume aumentava, porém isso não era na mesma 

proporção, ou seja, quando se dobrava a velocidade não resultava no dobro do volume. Foi 

sugerido que verificassem o que ocorria com volume ao triplicar e quadruplicar a 

velocidade das moléculas. Mesmo diante disso, os alunos não conseguiram estabelecer que 

“o volume era diretamente proporcional ao quadrado da velocidade quadrática média”. 

Na seqüência, abordou-se o efeito da temperatura sobre energia média de 

translação das moléculas constituintes de um gás. Destacou-se que a temperatura é uma 

grandeza física associada ao grau de movimento das moléculas/partículas que compõem 

uma substância ou sistema. Através dessa abordagem foram apresentadas as equações 
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.k.T
2
3U = ,que expressa a energia cinética média de translação (U) de um gás como função 

exclusiva da temperatura absoluta, e 
m

3.k.Tv = , que trata da velocidade quadrática média 

de translação das partículas que constituem o gás. 

Ainda no sétimo encontro, durante o segundo período (aula n°16), ocorreu a 

abertura das caixas pretas transformações gasosas e equação geral dos gases perfeitos.  

Durante a abertura dessas caixas pretas também foi utilizado um simulador interativo 

desenvolvido na linguagem Java. Este ilustrava as três transformações gasosas especiais de 

um gás ideal - transformação isobárica, transformação isocórica (ou isovolumétrica) e 

transformação isotérmica. Tal simulador encontra-se disponível on-line no endereço 

<http://www.walter-fendt.de/ph14br/gaslaw_br.htm>.  

A figura 5.2.11 apresenta uma imagem instantânea do referido simulador. 

 
Figura 5.2.11 – Simulação das transformações gasosas. 

 

Utilizando esse simulador durante a aula (ver figura 5.2.12), os alunos puderam 

verificar que: 
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• na transformação isobárica o volume (V) e a temperatura absoluta (T) são 

grandezas diretamente proporcionais. Calcularam a razão entre V e T 

constatando a constância.  Concluíram que 
f

f

i

i

T
V

T
V

= . 

• na transformação isocórica a pressão (p) e a temperatura absoluta (T) são 

grandezas diretamente proporcionais. Calcularam a razão entre p e T 

constatando a constância. Concluíram que 
f

f

i

i

T
p

T
p = . 

• na transformação isotérmica a pressão (p) e o volume (V) são inversamente 

proporcionais. Calcularam o produto entre p e V constatando a constância. 

Concluíram que ffii .Vp.Vp = . 

 

 
Figura 5.2.12 – Utilização de simulador interativo durante aula de Física. 

 

Além dos aspectos conceituais das transformações gasosas estabeleceu-se uma 

abordagem matemática. Para isso foram elaborados alguns problemas exemplos que 

deveriam ser resolvidos no papel para posterior verificação no simulador. Um desses 

exemplos tinha o seguinte enunciado: Um determinado gás ideal possui um volume de 

3dm3 à temperatura de 180K. Considerando uma transformação isobárica, qual será seu 

novo volume quando sua temperatura for elevada a 300K? 

Tratando-se de uma transformação isobárica, através do uso da equação 

f

f

i

i

T
V

T
V

= , os alunos puderam encontrar o volume final de 5dm3. Tal valor pode ser 

visualizado na lacuna do volume do simulador, conforme figura 5.2.13. 
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Figura 5.2.13 – Utilizando o simulador interativo para confrontar o resultado obtido na resolução matemática 

do problema exemplo. 
 

Ao fim desta aula, foram agrupadas as três transformações mencionadas 

anteriormente através de uma única equação, deduzindo a equação geral dos gases ideais, 

expressa matematicamente por 
f

ff

i

ii

T
.Vp

T
.Vp

= , onde os índices “i” e “f” representam 

respectivamente os estados iniciais e finais do gás ideal em estudo.  

Como atividade avaliativa, os alunos receberam uma lista de exercícios 

referentes aos temas das caixas pretas abordadas nesse encontro (ver anexo 14). Esta 

deveria ser resolvida em dupla e extraclasse e devolvida no início da aula seguinte. Além 

disso, foi estabelecido que cada dupla apresentaria e explicaria (para toda a turma) a 

estratégia de resolução de uma das questões, utilizando o quadro branco da sala de aula. 

Tal questão seria definida através de sorteio no momento em que cada dupla se 

encaminhasse para sua apresentação. 

No início do nono encontro31 ocorreu a correção dos exercícios propostos na 

aula anterior. Na seqüência deu-se a abertura das caixas pretas equação de Clapeyron e 

Lei de Dalton. A abordagem do conteúdo dessas caixas pretas se deu através de aula 

expositiva e dialogada. Durante o restante do período, os alunos tiveram tempo para 

resolver exercícios propostos (anexo 15). 

O conteúdo desenvolvido no décimo encontro32 teve como ponto de partida o 

seguinte questionamento: como medir a pressão que o biogás exerce no interior de um 

                                                 
31 17ª e 18ª aula. 
32 19 e 20ª aula 
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biodigestor?  Obviamente que o conteúdo atrelado a esta indagação foi contemplado nas 

caixas pretas pressão (nº 23), pressão atmosférica (nº 24) e manômetros (nº 25), 

assuntos esses ligados ao ramo da hidrostática.  

Como forma de introduzir o tema, foi apresentada à classe uma cama de 

pregos33 (figura 5.2.14) e em seguida foi lançada a seguinte questão: sabe-se que ao pisar 

descalço na ponta de um único prego de 1mm2 de área de contato perfura o pé. Deitar 

sobre esta cama de pregos oferece perigo? Justifique. 

 

 
Figura 5.2.14 – Cama de pregos. 

 

Motivados pela situação ao qual lhes foi imposta, surgiram várias tentativas 

imediatas de resposta. Alguns diziam que o corpo, ao se deitar sobre a cama, seria 

machucado pelos pregos, outros diziam que não. Os alunos mais corajosos queriam logo 

deitar-se sobre a cama, outros diziam que “nem pagando” se deitariam, pois para eles os 

pregos provocariam ferimentos! 

 Embora, durante o início da atividade, os alunos tivessem se manifestado 

verbalmente sobre a situação problema, foi disponibilizado certo tempo para que os eles 

pudessem descrever suas respostas com base no seu conhecimento prévio. Dentre as 

respostas, destaco algumas delas para posterior análise: 

Aluna J.B.R. - Um prego perfura o pé. Deitar-se em uma cama de prego não 

oferece perigo. Tudo porque quando a superfície de contato é pequena o peso do objeto, 

nesse caso o pé, fica todo sobre um mesmo espaço. Já na cama de pregos, a superfície de 

contato é maior, então o peso se divide, não perfurando o corpo. 

                                                 
33 Construída com pregos 18x30 distanciados um dos outros por aproximadamente 2 cm. 
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Aluno B.L.R. - Não oferece perigo, porque o peso do corpo tem equilíbrio 

sobre a cama, mas no caso se fosse um prego ofereceria, pois seria muita pressão sobre 

esse prego. 

Aluno R.S.R. - No caso de apenas um prego, perfura, pois o peso do corpo 

estará exercendo pressão no mesmo. No caso da cama não há perigo, pois o peso do corpo 

estará distribuído nos pregos, a pressão será muito pequena. Seriam os kilos divididos 

pelos pregos. 

Aluno R.B.C. - Não, pois quando pisamos em apenas um prego estamos 

colocando todo o peso do corpo sobre ele, e quando deitamos sobre uma cama de pregos 

nós estamos distribuindo o peso do nosso corpo sobre vários pregos e distribuindo melhor 

o peso para cada prego. 

 

Após entregarem por escrito suas respostas surgiu a pergunta: professor qual a 

resposta correta? Nesse momento, foi inserido o conceito de pressão. Embora um único 

prego possua uma área de contato pequena, um conjunto de pregos proporciona uma área 

de contato muito maior.  Diante desse aumento de área ocorre uma diminuição na pressão 

exercida pelas pontas dos pregos sobre o corpo, não ocasionando ferimentos ao se deitar 

sobre eles.  

Embora tenham tido a resposta teórica da situação problema, ainda assim eles 

estavam repletos de curiosidade de ver se realmente não se machucariam ao se deitar sobre 

os pregos. A figura 5.12.15 ilustra o momento em que a teoria é posta à prova. 

 
Figura 5.2.15 – Em a, aluno e professor ficam de pé sobre os pregos. Em b e c, estudantes se deitam 

“corajosamente” sobre os pregos. 
 

Na seqüência da aula abordou-se o conceito de massa específica e de 

densidade, visando debater sobre a pressão exercida por uma coluna líquida.  

a

c

b
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Como forma de estimular a participação e coletar informações sobre o 

conhecimento prévio dos alunos referentes à pressão exercida pelos líquidos em 

determinado ponto, foram elaboradas duas questões: 

01) Dados os recipientes idênticos A e B, ambos preenchidos com água, porém 

com níveis distintos. Em qual deles a pressão no fundo do recipiente é maior? Justifique. 

 
 02) Considere os recipientes C e D. Ambos estão preenchidos com água até o 

mesmo nível. Assinale a opção que você julgar correta quanto à pressão exercida pelo 

liquido no fundo do recipiente e justifique. 

 a) pC > pD 

b) pD > pC 

c) pC = pD 

 

Com relação à questão n° 01 selecionamos as respostas: 

Aluna F.M.R. – Em B, pois com mais água tem mais força aplicada sobre a 

área. 

Aluna H.T.S. – É no B, pois o volume de água é maior na mesma superfície. 

Aluno I.T.B.J. – Em B, pois está aplicando mais força, ou seja, há uma maior 

quantidade de água. 

Aluna D.T. – no B, porque quanto mais alto, mais pressão. 

 

 Referente à questão número 02, selecionamos:  

 

Aluna F.M.R. – pC > pD , pois o recipiente é maior e suporta mais água, então 

a pressão é maior no C. 

Aluno F.E.S. – pC > pD , pois o recipiente A contém maior volume assim 

fazendo uma maior pressão no fundo do recipiente. 

Aluna L.C.A. – pD > pC , porque a área de contato é menor exercendo maior 

pressão.  
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Aluna H.T.S. – pC = pD , porque tanto a quantidade de água (volume) quanto o 

tamanho do recipiente são proporcionais. 

 

 Após esse momento de reflexão individual, demonstrou-se que combinando a 

equação 
A
Fp = , com as equações gmP .= , V

m=μ  e hAV .= , obtém-se a equação 

hgplíq ..μ= , justificando assim que em recipientes distintos que contenham um mesmo 

líquido, a pressão é diretamente proporcional à altura da coluna do líquido contido no 

mesmo. 

Ao fim, abordou-se o teorema de Stevin e o experimento realizado pelo físico 

italiano Evangelista Torricelli (1608-1647) para determinar a pressão atmosférica ao nível 

do mar. 

Para encerrar as atividades desse encontro foram resolvidos alguns problemas 

exemplos. Como tarefa os alunos receberam uma lista de exercícios no qual deveriam 

resolver em dupla e entregar na aula seguinte. Tal lista pode ser vista no anexo 16. 

 O décimo primeiro encontro34 teve pauta de estudo concluir a pergunta inicial 

elaborada no encontro anterior. Assim, após a abertura das caixas pretas tornou-se fácil 

responder como medir a pressão que o Biogás exerce no interior de um Biodigestor. 

Para tanto, seria utilizado instrumentos graduados, denominados de manômetros, 

acoplados ao biodigestor.  

Embora existindo diversos modelos de manômetros disponíveis no mercado, 

optou-se por utilizar um manômetro “caseiro” construído com materiais de baixo custo, 

como o ilustrado na figura 5.2.16, pois seu princípio físico de funcionamento baseia-se no 

Teorema de Stevin, abordado na abertura das caixas pretas da aula anterior.  

                                                 
34 21ª e 22ª aula 
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Figura 5.2.16. Manômetro artesanal acoplado ao Biodigestor. 

 

 Utilizando a equação, 

pBiogás = patmosférica + µágua.g.h 

onde µ representa a massa específica da água, g a aceleração gravitacional e h a 

altura da coluna do líquido (em nosso caso o líquido era água), foi determinada a pressão 

que o Biogás exercia no interior do Biodigestor  

Como a leitura do manômetro acusou uma altura de 14cm de água, tem-se que: 

x0,14m
s
mx10

m
kg10Pa1,01x10p 23

35
Biogás +=  

resultando no valor 

pBiogás = 1,024. 105 Pa 

  

Avaliando o resultado obtido pode-se dizer que a pressão no interior do 

Biodigestor é aproximadamente 1,4% maior do que a pressão atmosférica. 

Completado o ciclo de abertura de todas as caixas pretas, criadas ao longo 

deste trabalho, buscou-se unir teoria e prática através de uma viagem de estudo35 a uma 

propriedade rural, a qual possui implantado um biodigestor. Desta forma, possibilitou-se a 

interação social entre alunos/professor/produtor rural, oportunizando dialogar com o 

produtor rural quanto aos benefícios e dificuldades oriundos do uso do biodigestor, dentre 

outros aspectos relevantes ao assunto.  

Como tarefa os alunos tiveram que elaborar um relatório escrito desta viagem 

de estudo. Segue abaixo a transcrição do relatório de dois alunos. 

 
                                                 
35 Esta viagem de estudo foi contabilizada como décimo primeiro encontro – 23ª e 24ª aula. 
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 RELATÓRIO DO ALUNO R.S.D.: No dia 27 de Maio de 2009, nossa turma 

2ºD do IFET Catarinense - Campus Sombrio – junto com o professor Deivi Scarpari fez 

uma visita técnica à propriedade “Granjas Rinaldi” na cidade de Orleans/SC. Nosso 

objetivo era observar o funcionamento, como foi feito, qual o custo de implantação, 

dificuldades, entre outras perguntas sobre o biodigestor. 

Nessa propriedade tinha 4 aviários de cria de frangos de corte. Com o gás 

produzido pelo biodigestor, o dono da propriedade transformava em energia elétrica para 

ser consumida em toda a sua propriedade, chegando quase a zerar os gastos com energia 

elétrica. 

Chegando à propriedade, nós observamos o biodigestor e logo surgiram as 

perguntas para o proprietário, tais como: por onde entrava o esterco? Qual o gasto de 

implantação? Quais tipos de esterco e qual a quantidade para gerar uma hora de energia 

elétrica? Quais as dimensões do biodigestor? Por onde era liberado o esterco após 

decomposição? Como é feita a limpeza dos dejetos que ficam compactados no fundo do 

biodigestor? Sabendo que no inverno diminui a produção de biogás como era feito para 

manterá produtividade? Entre outras. 

Segundo o produtor, com quatro carrinhos de mão de esterco de aves ele 

quase zerava o gasto de luz da propriedade. Somente não zerava porque no horário de 

pico de consumo ele consumia energia da rede. Assim, ele diminuiu algo em torno de 70% 

de seus gastos com energia. 

As dimensões do seu biodigestor eram de 7 metros de largura, 11 metros de 

comprimento e aproximadamente 3 metros de profundidade, coberto por uma lona preta 

específica para tal fim. A cor Preta para absorver o calor do sol e ajudar no aquecimento 

da matéria orgânica, principalmente do inverno. 

Os gastos de implantação foi cerca de R$ 25.000,00, sendo o mais caro a 

compra do motor e do painel elétrico para geração de energia elétrica. 

O produtor relatou ainda que durante os dois primeiros anos o biodigestor e o 

gerador funcionaram bem e ele conseguiu nesse tempo ter o retorno financeiro do custo de 

implantação do mesmo. Porém, depois de dois anos começou a ter dificuldade com a 

manutenção do motor, porque o gás in natura tinha componentes corrosivos, ocasionando 

estragos aproximadamente de 6 em 6 meses.  
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Hoje o biodigestor está desativado temporariamente até que ele encontre uma 

solução para purificar o gás, eliminando o componente corrosivo. Esta é sua maior 

dificuldade. 

Podemos perceber que o biodigestor traz uma grande economia para a 

propriedade. Além de gerar energia elétrica ele também podia aproveitar os dejetos após 

decomposição e utilizá-los como adubo orgânico. Triste é que o governo não incentiva o 

próprio agricultor a produzir sua energia, que além de diminuir os custos, é muito mais 

ecológico. 

 

RELATÓRIO DO ALUNO G.R.: Durante um período aproximadamente de 3 

meses, nós alunos da turma 2ºD, estivemos estudando a Física contida nos biodigestores, 

assim como as questões de funcionamento que o envolve. Foi desenvolvida uma série de 

atividades relacionadas ao mesmo, as quais variam desde seminários a experiências em 

sala de aula, correspondendo ao assunto. Após a intensa seqüência de estudos teóricos, no 

dia 27 de maio, foi realizada uma viagem à propriedade rural “Granjas Rinaldi” 

localizada na cidade de Orleans/SC, a qual possui um biodigestor que atualmente não está 

em funcionamento. O dono da propriedade nos recebeu com hospitalidade e nos 

possibilitou sanar várias dúvidas referentes ao biodigestor de sua propriedade. Essas 

eram dúvidas relacionadas com o funcionamento, parâmetros legais, ajuda de custos, 

incentivos, proporcionando-nos o conciliamento entre o conhecimento teórico com o 

prático. Durante a visita foi possível perceber que os problemas enfrentados pelo 

proprietário reside na ausência de um filtro para inibir a ação do ácido sulfídrico, o qual 

acaba corroendo o motor, fazendo com que o mesmo se torne inviável, pois a manutenção 

do mesmo se torna cara. Para solucionar o problema seriar necessário a instalação de um 

filtro. Ele falou ainda que  está tentando encontrar alguma empresa que tenha algum tipo 

de filtro de baixo custo para por novamente em funcionamento seu biodigestor e gerador 

elétrico. 

Para finalizar, essa viagem foi muito produtiva, pois conhecemos o 

biodigestor, como ele funciona e o processo de geração de energia elétrica a partir dele. 

Assim, pode-se dizer quem instalar um biodigestor em uma propriedade traz vários 

benefícios, tantos ambientais como financeiros. 
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 As figuras 5.2.18 e 5.2.19 registram imagens coletadas durante a viagem de 

estudo. 

 
Figura 5.2.18 – Em cima, o biodigestor. Em baixo, alunos dialogando com o produtor rural.   

 

 

 

 
Figura 5.2.19 – Em a, pode-se visualizar a casa de máquinas da central de geração elétrica. O biogás 
produzido no biodigestor é canalizado até o filtro (em fase de teste). Depois de filtrado ele é armazenado sob 
pressão no cilindro maior (preto) através do compressor visualizado em d. Em c, pode ser observado o motor 
a combustão que movimenta o gerador elétrico. O painel elétrico é visto no canto superior direito de c. Em b, 
alunos observando a central de geração elétrica. 
 

 O último encontro36 foi destinado à síntese final desse trabalho. Conforme 

mencionado na seção 5.1, a equipe construiu um texto respondendo “como 

diminuir/amenizar o impacto ambiental causado pelo acúmulo de dejetos oriundos da 

produção animal intensiva” enfatizando os conteúdos/conceitos de Física que envolvem o 

processo da construção, da geração, do armazenamento e utilização do Biogás produzido 

pelo biodigestor. 

                                                 
36 25ª e 26ª aula. 

a b

c d
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 A produção desse texto se deu da seguinte forma: os seis grupos responsáveis 

pela pesquisa das questões do clichê elaborado no segundo encontro elegeram um 

representante para compor um grupo de trabalho destinado a produzir o texto síntese. Este 

grupo, orientado pelo professor, confeccionou o texto final37 e apresentou ao grande grupo 

para apreciação. O texto está descrito no anexo 17. 

 Para finalizar, foi proposto aos alunos que respondessem por escrito às quatro 

questões descritas na etapa n° 8, da seção 5.1., no intuito de avaliar o processo sob o ponto 

de vista do aluno.   

 

 

                                                 
37 Destaca-se que a produção deste texto ocorreu ao longo das etapas desenvolvidas durante a aplicação desse 
trabalho. Coube ao grande grupo, no último encontro, apresentar a síntese e fazer pequenos ajustes.  
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6 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme descrito no item 5.1, este trabalho teve por objetivo abordar 

conteúdos de Física relacionados à construção e à operação de um Biodigestor através da 

adaptação da proposta metodológica “ilhas de racionalidade” de Gerard Fourez. Cabe a 

esse capítulo discutir qualitativamente a execução desse trabalho, evidenciando pontos 

positivos e negativos durante seu desenvolvimento.  

 

6.1 – Do período de contextualização e introdução da proposta metodológica 

 

Conforme descrito na seção 5.2, o início da execução desse trabalho se deu por 

meio da contextualização do tema de forma interdisciplinar. Nesse sentido, foi traçado 

como objetivo geral para o primeiro encontro “verificar que a produção animal intensiva 

acumula grande quantidade de dejetos que podem poluir o meio ambiente”. Ainda, tinham-

se como objetivos específicos: 

• Perceber que a necessidade de produção de alimentos (carnes) através da 

produção intensiva de animais pode acarretar em danos ambientais; 

• Diagnosticar que a produção intensiva de animais gera um grande acúmulo 

de dejetos; 

• Discutir formas de manejo/tratamento dos dejetos a fim de evitar a poluição 

do meio ambiente. 

 

Observou-se que durante esse encontro houve uma intensa participação nos 

debates promovidos em sala de aula, visto que esse assunto tinha conexão com os módulos 

de ensino de Animais de pequeno, médio e grande porte presentes na matriz curricular do 

curso Técnico em Agropecuária conforme se pode constatar na tabela 6.1.1.  

 
Tabela 6.1.1 – Módulos de Ensino do curso Técnico em Agropecuária do campus Sombrio. 

MÓDULO Carga horária 
(horas-aula) 

Avicultura  120 
Piscicultura  30 
Cunicultura 20 Animais de pequeno porte
Apicultura 30 

200 

Suinocultura 100 Animais de médio porte 
Ovinocultura 70 

200 
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Caprinocultura 30 
Bovinocultura 110 
Eqüinocultura 30 
Bubalino 30 Animais de grande porte 
Defesa sanitária animal 30 

200 

Fonte: Matriz Curricular do campus Sombrio. 

 

Quanto à visita aos setores de produção, ocorrido no primeiro encontro, os 

alunos puderam constatar que apesar de serem limpos diariamente, apresentavam mau 

cheiro proveniente da esterqueira que armazenava os dejetos a céu aberto (vide figura 

5.2.1). Isto propiciou uma discussão a respeito do assunto e facilitou a introdução da 

pergunta chave da metodologia: como diminuir/amenizar o impacto ambiental causado 

pelo acúmulo de dejetos oriundos da produção animal intensiva?  

Diante do exposto, verificou-se que essa contextualização inicial possibilitou 

ancorar a proposta metodológica da ilha de racionalidade, oportunizando iniciar a 

construção de um modelo científico que solucione o problema de interesse a partir do 

cotidiano dos indivíduos envolvidos. Vale ressaltar que isso vai ao encontro dos desafios 

Campus Sombrio - elencados no PPP que frisa “formar profissionais e cidadãos 

comprometidos com a qualidade ambiental do Planeta e os princípios do desenvolvimento 

sustentável”. (PPP, p. 12).  

Conforme mencionado na descrição das atividades, os grupos relataram nas 

suas produções textuais as formas de tratamento de dejetos tradicionais e alternativas, 

sendo que a maioria (83%) optou por utilizar o Biodigestor como forma mais eficaz no 

tratamento dos dejetos. A figura 6.1.1 ilustra as formas de tratamento citadas nos textos.   

Forma de tratamento dos dejetos

Biodigestor
83%

Esterqueira
17%

 
Figura 6.1.1 – Melhor opção apontada pelos alunos como forma de tratamento ambiental dos dejetos animais. 

 

Vale ressaltar que nos textos produzidos pelos grupos, os alunos argumentaram 

em favor do uso do Biodigestor, evidenciando que sua implantação diminui o impacto 
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ambiental, pois evita a emissão do biogás à atmosfera, além dos benefícios financeiros 

oriundos da utilização do biogás como fonte de energia, como se pode constatar no texto 

abaixo produzido por um dos grupos: 

 
Para suprir a necessidade de alimentos das pessoas, precisa-se realizar 

algumas atividades. Entre estas está a criação de animais, aves, bovinos e suínos. 
Porém essas atividades geram dejetos e poluição. Estes dejetos se não tratados 
adequadamente, causam a poluição de rios e lagos, o que acarreta a diminuição da 
qualidade da água para o consumo humano, disseminação de doenças, morte de 
peixes e outros vários efeitos.  

Os dejetos de animais em geral têm influência sobre o efeito estufa, porque 
produzem gases (CO2 e Metano) que contribuem na destruição da camada de 
Ozônio. O tratamento dos dejetos pode ser feito de duas formas, convencional ou 
alternativa. O tratamento convencional caracteriza-se pelas esterqueiras que são 
tanques onde se armazena os dejetos. Como forma alternativa entra em cena os 
biodigestores, estruturas hermeticamente fechadas nas quais se acumulam grande 
quantidade de dejetos orgânicos estimulando-se sua digestão anaeróbica 
acarretando na produção de Biogás. Composto por Nitrogênio, Fósforo, Metano, 
CO2, entre outros, pode ser utilizado como fonte de energia. O produtor pode 
queimá-lo para obter calor ou utilizá-lo para produzir energia elétrica. Assim, ele 
poderá reduzir gastos ao economizar gás ou energia elétrica. 

Outra vantagem é a utilização da sobra dos dejetos (após a passagem pelo 
biodigestor), como fertilizantes para a agricultura, pois produz adubos orgânicos, 
gerando desta forma renda para os produtores, porque reduzem gastos com 
fertilizantes industrializados. Este uso já vem ocorrendo há algum tempo como uma 
forma útil de aproveitamento integral e racional de todos os recursos disponíveis 
dentro da propriedade rural. 

Ajuda a aumentar a eficiência dos sistemas de produção existentes reduzindo 
custos e melhorando a produtividade, estabelecendo o princípio de que “o resíduo 
de um sistema pode constituir-se em insumo potencial para outro sistema 
produtivo”. 

Com tantas vantagens, por que o uso do biodigestor não é mais comum ou 
mesmo estimulado?  

Quando a idéia aportou por aqui, no final dos anos 70, a prática foi incentivada 
e teve uma procura razoável. Mas os projetos precisam ser planejados de acordo 
com as características e tamanhos das propriedades e é necessária assistência 
técnica qualificada aos produtores. 

Os biodigestores permitem uma redução na emissão dos gases que provocam o 
efeito estufa. Atualmente algumas empresas multinacionais se interessam em 
financiar instalações de biodigestores a fim de obter créditos de carbono, 
estabelecidos pelo protocolo de Kyoto. 

Conclui-se que a implantação em larga escala dos biodigestores e com o devido 
apoio técnico e cuidados na aplicação dos biofertilizantes, pode sinalizar uma 
solução que favorece a todos. O produtor, além de evitar a poluição ambiental, 
obtém lucro. Não há qualquer razão que nos impeça de também aplicar a idéia na 
criação de aves, bovinos, ou até mesmo no tratamento de esgoto doméstico. 
 

Destaca-se diante disso, que se cumpriu o objetivo de “apresentar o Biodigestor 

como solução ambiental capaz de promover um desenvolvimento sustentável da 

propriedade rural”.  É evidente que na confecção destes textos os alunos tiveram que 

interagir socialmente entre si, compartilhando conhecimentos e desenvolvendo a 

capacidade de comunicação e argumentação. 
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Embora se tenha conseguido atingir os objetivos nessa fase de contextualização 

e introdução da metodologia, cabe citar como aspecto negativo que alguns integrantes de 

dois grupos que participaram da atividade de elaboração do texto, não participaram 

ativamente. A justificativa dada por eles é que o trabalho fora feito em horário noturno e 

que inviabilizou a participação porque eram alunos semi-internos38. Apesar de a 

justificativa ser pertinente, esta não foi aceita, pois a realização desta tarefa poderia ter 

ocorrido durante intervalos vagos existentes no quadro de horários das disciplinas. Diante 

disso, o trabalho da equipe teve uma avaliação diferenciada e os três alunos que não 

participaram tiveram que apresentar um novo texto, também com avaliação diferenciada. 

 

 

6.2 – Da elaboração do Clichê e do Panorama Espontâneo 

 

Após apresentar o Biodigestor como solução para o tratamento ambiental dos 

dejetos os alunos tiveram como tarefa a elaboração do clichê. Com o conhecimento prévio 

adquirido durante a abordagem inicial, os alunos puderam expressar o que pensavam e o 

que eles queriam compreender/conhecer a respeito dos Biodigestores. Esta etapa constituiu 

o ponto de partida da pesquisa. Organizados em grupo, os alunos elaboraram uma série de 

questionamentos sobre os biodigestores.  

Durante a elaboração desse clichê houve uma intensa interação social entre os 

alunos do grupo. Percebia-se nos alunos o espírito de pesquisa e a motivação para a busca 

do conhecimento. Segundo nosso PPP (p. 24) “o processo ensino-aprendizagem deve 

buscar a construção do conhecimento através da participação ativa dos alunos com a 

adoção de metodologias de ensino que oportunizem a investigação e a pesquisa”. Nesse 

sentido, pode-se dizer que o ponto auge dessa atividade consistiu em criar tal clima em sala 

de aula. 

Quanto às perguntas elaboradas pelos grupos, percebeu-se que elas poderiam 

ser agrupadas. Através da troca de significados entre alunos/alunos/professor, a equipe 

decidiu organizá-las em sete categorias, nomeadas por: Histórico, Modelos e construção, 

Operacionalização e manutenção, Aspectos Físicos e Químicos, Meio ambiente, Política 

Pública, e Extensão.  

                                                 
38 Em nossa instituição a maioria dos alunos vivem em regime de internato. Alunos que freqüentam aula e 
residem com a família são considerados semi-internos.  
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Analisando positivamente essa atividade podemos destacar as quatro últimas 

categorias. As questões que compõem a categoria Meio ambiente retratam a preocupação 

da equipe com a conservação ambiental. Felizmente, podemos perceber nos nossos jovens 

a idéia de que a qualidade ambiental deve ser prioritária para qualquer sociedade que 

deseja a construção de um mundo com melhor qualidade de vida. Nesse sentido, esta 

categoria contribui na formação/fortalecimento da visão ambiental através da técnica de 

tratamento dos dejetos por meio dos biodigestores, sempre no sentido de promover um 

desenvolvimento responsável. Importante destacar que isso vai ao encontro dos valores 

humanos estabelecidos no Marco Doutrinal de nosso PPP.  

 
Nossos futuros técnicos agrícolas precisam ter os conhecimentos 
que lhes permitam atuar na perspectiva de desenvolver uma 
agricultura mais responsável do ponto de vista ambiental. 
É importante, também, que a Escola trabalhe na perspectiva de 
uma formação eclética e abrangente, ou seja, formando técnicos 
capazes de atuar tanto na agricultura familiar quanto na 
empresarial, que dominem tanto os princípios e práticas da 
agricultura ecológica quanto da convencional. É igualmente 
importante enfocar tanto o aspecto gerencial quanto empreendedor 
da profissão. A formação, nesta perspectiva mais abrangente, 
permite formar técnicos com maior versatilidade, o que irá facilitar 
a sua inserção no mercado de trabalho. (PPP, p. 22) 

 

 

Com relação à Política Pública os alunos se mostraram interessados em buscar 

informações a respeito do incentivo financeiro para implantação de biodigestores. 

Certamente, no futuro profissional precisarão apontar linhas de créditos a pequenos 

produtores. Para que isso ocorra, é necessário que os alunos conheçam programas de 

crédito para, através da construção de projetos, acessarem tais recursos. 

Outro ponto interessante de discussão é a categoria Extensão. De nada adianta 

adquirirmos o conhecimento se não compartilharmos com outros. Nesse sentido, é 

interessante destacar que os alunos se mostraram potenciais semeadores da tecnologia e do 

conhecimento. 

Embora todas as categorias mencionadas anteriormente sejam de grande 

importância na formação intelectual dos estudantes possibilitando construir/reconstruir 

instrumentos de compreensão da realidade sobre os biodigestores, a mais relevante para 

este trabalho é a categoria nomeada de “Aspectos Físicos e Químicos”, pois o objetivo 

principal é o estudo da Física envolvida no mesmo. Ainda as perguntas elaboradas 



 72

envolvendo conteúdos de Física tenham sido poucas, se destaca positivamente o fato de 

que elas surgiram espontaneamente. Isso nos leva a concluir que de certa forma os alunos 

percebem que a Física se faz presente nos Biodigestores. 

Portanto, pode-se concluir que a elaboração do clichê permitiu alcançar os 

resultados pretendidos no que concerne organizar o pensamento de forma espontânea, 

mesmo que através de perguntas, a respeito do objeto de estudo que se pretendia 

desenvolver em sala de aula.  

Quanto à etapa denominada “panorama espontâneo”, destinada à ampliação do 

clichê, exigiu uma constante ação docente mediando sua execução. Após a análise e 

discussão dos organogramas elaborados pelos grupos, conseguimos elaborar as caixas 

pretas com conteúdos de Física que nos interessavam. É importante ressaltar que as caixas 

pretas que abordam conteúdos mais específicos foram criadas por mim. Pode-se dizer que 

esta etapa foi crucial para a continuação deste trabalho, pois exigiu delimitar o tema e 

manter o foco nos conhecimentos na área da Física. Dada à importância dessa etapa, 

consideramos como a mais árdua, pois esta foi o ponto de convergência deste trabalho para 

o desenvolvimento do ensino da Física.  

 

 

6.3 – Da confecção do biodigestor 

 

De acordo com a descrição realizada na seção 5.2, uma das atividades deste 

trabalho consistiu na confecção propriamente dita de um modelo didático de biodigestor.  

Devido sua montagem ser relativamente fácil (conforme se pode constatar no anexo 18), 

poucos alunos se mostraram interessados em participar da confecção e instalação. Parte 

disso pode ser concebida à metodologia utilizada, pois a explicação teórica dos princípios 

físicos relevantes para o funcionamento do modelo que seria montado foi explanada em 

sala de aula. Outrora, o desinteresse de alguns talvez se deva pelo fato de ser uma atividade 

opcional e extraclasse, após o período vespertino39. Porém, mesmo com esses detalhes, 

relevantes ou não, um grupo de alunos se ofereceu para executar essa atividade. Por outro 

lado, trabalhar com este pequeno grupo facilitou a realização desta tarefa. 

Ainda que a construção em si não tenha sido uma tarefa motivadora para uma 

parcela significativa de alunos, num contexto geral, mostraram-se ansiosos para ver o 
                                                 
39 O montagem e instalação do biodigestor se deu das 17:00hs às 18:00hs. 
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biodigestor em funcionamento. 

Com base no que foi relatado, pode-se concluir que a confecção do modelo 

didático, embora não tenha despertado o interesse esperado na maioria dos alunos,  

permitiu explorar os conceitos físicos levados em consideração para a sua construção. 

 

 

6.4 – Da abertura das caixas pretas 

 

A atividade demonstrativa (experimento de Tyndall) realizada durante o quarto 

encontro proporcionou um efeito motivador para discussão do tema em sala de aula, tanto 

que logo após a entrega das respostas sobre “o que aconteceria com o gelo após certo 

intervalo tempo” surgiu a pergunta: professor qual a resposta correta?  

 Analisando as respostas citadas, percebe-se que para alguns alunos o gelo se 

partiria em duas partes após certo intervalo de tempo (Alunos V.F.C e D.T.), enquanto que 

para outros, aconteceria o fenômeno do regelo, embora não tivessem se expressado correto 

cientificamente. Depois de encerrada a demonstração, foi apresentada a explicação 

científica do fenômeno enfatizando os efeitos da pressão nas temperaturas de mudança de 

estado.  

 Esta demonstração facilitou a abordagem gráfica do diagrama de fases, pois os 

alunos compreenderam que o estado físico de uma substância pode ser alterado com o 

aumento ou diminuição da pressão, da temperatura, ou dos dois ao mesmo tempo, 

permitindo explorar a diferença física entre Gás e Vapor, conceitos considerados de 

extrema importância dentro do contexto deste trabalho.  

 Ao abordar os estados físicos, os alunos corroboraram conhecimento prévio 

sobre os três principais estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso, porém 

desconheciam completamente outros estados, como o “estado de plasma”.  

 Quanto ao terceiro momento desta aula, através do experimento os alunos 

puderam verificar que o fornecimento de energia na forma de calor nem sempre provoca 

elevação da temperatura da substância em aquecimento. Embora, o arranjo experimental 

tenha sido simplório, destaca-se sua importância na construção do conhecimento, pois é 

comum ouvirmos em nosso dia-a-dia de sala de aula a afirmação de que o fornecimento de 

calor eleva continuamente a temperatura da substância aquecida. Tal pensamento pode ser 
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interpretado na pergunta de um dos alunos da classe: “para onde vai o calor fornecido, se 

não há variação de temperatura”?  

O quinto encontro, embora trabalhado “tradicionalmente”, ficou marcado pela 

oportunidade de definir os conceitos de caloria, de capacidade térmica e de calor 

específico. Outro ponto importante a ser destacado é que essa caixa preta foi criada a partir 

do interesse da equipe, decorrente dos debates desenvolvidos no encontro anterior. Com 

relação à lista de exercícios resolvida em dupla, pode-se dizer que as expectativas 

esperadas foram atingidas, pois a média geral da turma foi de 86%. O maior percentual de 

acertou foi 100% e o menor 73%. 

A elaboração do workshop, ocorrida no sexto encontro, foi muito produtiva. 

Percebeu-se que os integrantes de cada grupo se envolveram intensamente na leitura do 

texto de apoio e nos debates internos, em vias de construir o conhecimento a cerca do 

tema. Isso se evidencia no relato de um dos grupos: “Concluímos que este trabalho teve 

um bom aproveitamento, pois a discussão do assunto foi muito positiva. Com isso tivemos 

um aprendizado do assunto com a ajuda de todos os integrantes”.  

Além de mencionar a interação social ocorrida durante os debates, outro grupo 

destacou pontos positivos no texto utilizado: “No decorrer da atividade proposta, houve 

interação do grupo, gerando aspectos produtivos (resumo, leitura, análise, etc.). O 

material que foi consultado foi de fácil entendimento e compreensão do conteúdo”. Diante 

disso, vale destacar que é papel fundamental do educador elaborar ou selecionar materiais 

de apoio adequados para suas atividades, pois se acredita que estes influenciam 

diretamente no aprendizado. 

Também fora mencionada a interdisciplinaridade durante esta atividade: 

“Nosso grupo constatou que a aula foi boa e que as atividades foram realizadas conforme 

a proposta do professor. Também constatamos que foi muito bom para o nosso 

aprendizado, onde envolvemos não só a matéria de Física, mas também Química e muitas 

outras matérias”. Percebe-se nesse relato, a importância dada pelo grupo à 

interdisciplinaridade.  Diante disso, cabe a nós professores evitarmos, em nossas ações 

educativas, fragmentar o conhecimento como se cada disciplina fosse uma caixinha 

isolada. A qualidade do ensino exige atenção para esse fato, pois assim teremos alunos 

motivados em sala de aula, conforme descrição do grupo. 

E para finalizar, destaca-se que durante esta atividade houve necessidade por 

parte de um grupo de consultar um especialista em Química. “Todo o grupo participou e a 
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professora Éria, nos explicou sobre a questão do peso das moléculas relacionadas com o 

número de carbono existentes na mesma”. Quanto a isso, ressaltamos a importância da 

iniciativa do grupo em buscar o conhecimento.  

Com relação à apresentação do workshop (sétimo encontro), embora alguns 

alunos tenham se mostrado muito tímidos durante suas falas, demonstraram conhecimento 

acerca do assunto abordado.  

A quantidade de questionamentos efetuados durante as apresentações 

demonstrou o interesse pelo debate, propiciando a interação de todos os participantes na 

troca de conhecimento, fortalecendo a convicção de que a metodologia adotada para a 

abordagem dessas caixas pretas foi a mais adequada. Além disso, a intervenção da 

especialista de Química contribuiu de forma significativa na apropriação do conhecimento. 

Isso pode ser evidenciado nos relatos: 

 Aluno R.B.C. -“Com a apresentação aprendemos de uma forma diferente 

sobre os gases e foi possível explicar aos nossos colegas o que havíamos entendido a 

respeito deles. Também necessitamos buscar informações fora da sala de aula para 

completar o nosso trabalho. Foi ótima a participação da professora de Química que nos 

explicou sobre a composição dos gases. Pode-se dizer que aprendemos muito”. 

 Aluno C.V.B. - “A aula foi produtiva, pois aprendemos sobre os diferentes 

tipos de combustíveis (gases) como o GLP, GNV e Biogás, entre outros, e ainda 

aprofundamos nossos conhecimentos acerca do assunto. Além de Física, graças à 

participação da professora Éria, aprendemos a Química dos gases”. 

Além disso, confirma-se através das falas que é na interação com o grupo 

(meio) e consigo próprio que os conhecimentos vão se  internalizando, permitindo o 

desenvolvimento cognitivo. 

Os simuladores utilizados durante o oitavo encontro apresentaram-se como 

instrumentos potenciais para a aula, contribuindo na motivação, na forma de aprendizagem 

via linguagem visual, e no estabelecimento de relações entre as grandezas físicas 

estudadas, como se pode constatar no comentário dos alunos: 

Aluno J.M.P. “a aula foi dinamizada. Dessa maneira fomos automaticamente 

estimulados a buscar o conhecimento”. 

Aluno T.L.B.: “O programa utilizado com as animações gráficas facilitou o 

conhecimento adquirido”. 
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Num contexto geral, notamos que o uso dos simuladores durante o oitavo 

encontro estimulou e favoreceu o aprendizado, percebido nas atitudes do grupo e destacado 

no comentário de dois alunos: “Aula bem elaborada que mostrou resultado. Fez com que 

nós ficássemos interessados (A.D.D.)”; “a aula foi bastante interessante, contribuindo 

diretamente com nosso conhecimento (F.E.S.)”. 

Por fim, reafirma-se que a animação interativa, utilizada durante a aula, 

favoreceu explorar o tema focalizando o entendimento conceitual a partir da visualização 

do modelo de gás ideal e de suas transformações gasosas especiais. 

Durante a apresentação da resolução dos exercícios propostos pelas duplas 

durante o nono encontro, percebeu-se que apesar deles terem compreendido os aspectos 

conceituais relacionados às transformações gasosas, cometeram, na grande maioria, o 

equívoco de esquecer que as expressões envolviam temperatura na unidade absoluta. Isso 

fez com que o percentual geral de acerto ficasse em 72%, índice abaixo da expectativa. O 

maior percentual de acertos foi 75% e o menor 60%. Após intervenção, foi dada a 

oportunidade de refazer as questões que necessitavam conversão de unidades. 

A situação-problema imposta aos alunos envolvendo a cama de pregos, durante 

o princípio do décimo encontro, aguçou a curiosidade e oportunizou a cada um deles 

organizar seu pensamento na busca de uma resposta com base em seus conhecimentos 

prévios. Analisando as respostas dos alunos percebeu-se que todos afirmaram que a cama 

de pregos não provocaria ferimentos ao deitar-se sobre ela. De modo geral, os alunos 

justificaram com base na distribuição do peso por uma maior área de contato, como se 

pode observar na resposta dada pelo aluno Y.Z.M.: “ao deitar sobre a cama de prego, o 

peso da pessoa será distribuído uniformemente sobre os pregos. O corpo não ficará só 

com um ponto de apoio”. Dentre todas, algumas respostas se destacaram por fazer 

referência à grandeza física Pressão, apesar de conterem alguns equívocos, como no caso 

do aluno R.S.R. ao dizer que seriam os “kilos divididos pelos pregos”.  

Diante do exposto, pode-se dizer que tal situação-problema contribuiu no 

processo-ensino aprendizagem permitindo acessar o conhecimento prévio dos alunos, 

possibilitando construir/reconstruir o conceito de pressão com toda a classe. 

A primeira questão, concernente à pressão exercida por uma coluna líquida, 

100% dos alunos responderam corretamente que a pressão seria maior no fundo do 

recipiente B. Observa-se nas justificativas que os alunos estabelecem corretamente que 
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para uma mesma área, quanto maior a força aplicada maior pressão. Vale ressaltar que a 

aluna D.T. fez referência à “altura da coluna d’água. 

Com relação à segunda questão, as respostas divergiram bastante. A figura 

6.4.1. ilustra a opção de resposta escolhida pelos alunos. 

Opções de respostas da segunda questão

Opção a
27%

Opção b
17%

Opção c
56%

 
Figura 6.4.1 – opção apontada pelos alunos como forma de tratamento ambiental dos dejetos animais. 

 

Quanto ao percentual de alunos que marcaram erroneamente a opção “a” ou 

“b”, observa-se que eles levaram em consideração apenas uma das grandezas físicas 

envolvidas, Força ou Área, na interpretação da situação problema. Porém, pode-se 

considerar como satisfatório que 56% da classe marcou corretamente a opção “c”, com 

base no conhecimento prévio. De todas as respostas, a que mais chamou atenção foi a da 

aluna H.T.S. ao justificar que “a quantidade de água (volume) e o tamanho do recipiente 

são proporcionais”.  Pode-se dizer que essa aluna percebeu a essência desta questão, 

relacionada à relação matemática entre volume, área e altura, pois mantida a altura 

constante (altura era a mesma nos dois recipientes) é possível afirmar que o volume varia 

proporcionalmente com a área da base, não influenciando na pressão exercida no fundo do 

recipiente.  

Diante disso, avalia-se como positiva a construção do conhecimento por meio 

dessas simples questões formuladas aos alunos. Através de suas respostas os alunos 

expressaram seu conhecimento prévio, o que possibilitou intervir, facilitando a 

apresentação dos conceitos e das equações físicas envolvidas. 

O décimo primeiro encontro caracterizou-se pela aplicação dos conhecimentos 

adquiridos para a determinação da pressão que o Biogás exercia no interior do Biodigestor. 

A utilização dos princípios físicos estudados na construção desse manômetro despertou a 

atenção dos alunos. Percebia-se no semblante desses alunos a satisfação de aplicar os 

conhecimentos adquiridos para aferição da pressão, não necessitando adquirir um 
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manômetro comercial para efetuar tal medida. Pode-se assim considerar que o aprendizado 

tornou-se significativo a partir da utilização de materiais de baixo custo utilizados na 

construção deste equipamento. O que se evidencia não é a simples utilização dos materiais 

de baixo custo, mas sim as competências desenvolvidas com a aplicação dos conhecimentos 

durante essa atividade.  

 
 

6.5 – Da viagem de estudos 

 

Percebeu-se, durante a visita, o olhar atento dos alunos às instalações físicas, 

além da imensa curiosidade em saber sobre os “benefícios” oriundos do uso do biodigestor. 

Durante a visita foram feitas muitas perguntas ao produtor. Dentre elas, citam-se às 

relacionadas aos custos de implantação, ao retorno financeiro, a sua operacionalização, à 

geração de eletricidade, às dificuldades de funcionamento. Evidentemente, em algumas 

questões de ordem técnica, foi necessária a intervenção a fim de contribuir com o 

crescimento científico do grupo e do produtor. 

Para os alunos esta viagem foi potencialmente positiva. Isso pode ser 

evidenciado nos comentários abaixo:  

 

Aluno Y.Z.M.: “Essa viagem técnica nos mostrou que o uso do biodigestor em 

pequenas propriedades é altamente viável”. 

 

Aluno B.F.N.: “Com esta viagem vimos que a criação de um biodigestor pode 

ter um custo elevado, porém é possível recuperar o dinheiro e começar a ter lucro e, além 

disso, o produtor esta fazendo um bem para o meio ambiente”. 

 

Aluna N.S.R.:“A viagem nos trouxe mais conhecimento sobre os biodigestores 

e isto ampliou nossa compreensão em relação ao que foi estudado em sala de aula”. 

 

Aluna H.T.L.S.: “Foi uma viagem muito produtiva, pois vimos e conversamos 

com o produtor que usufrui das vantagens do Biodigestor. Além disso, percebemos suas 

dificuldades operacionais”. 
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Diante disso, pode-se concluir que esta viagem atingiu o objetivo que consistia 

em possibilitar a interação social entre alunos/professor/produtor rural, unindo teoria e 

prática, consolidando uma formação acadêmica de maior qualidade. 

 

6.6 – Da síntese final 

 

Esta etapa foi muito significativa no processo de avaliação desse trabalho. 

Através da produção textual (vide anexo 17) foi possível verificar o envolvimento e a 

dedicação dos grupos na atividade de pesquisa das questões elaboradas no clichê. 

Percebeu-se que os representantes de cada grupo conseguiram sintetizar, de maneira 

atraente, as categorias elencadas no clichê: abordagem histórica, envolvendo descoberta do 

Biogás e origem do Biodigestor; os principais modelos de Biodigestores; a 

operacionalização dos biodigestores; os benefícios ambientais oriundos do uso do 

biodigestor; programas de crédito para implantação de biodigestores e a extensão através 

da divulgação do conhecimento via futuro profissional Técnico Agrícola.  

Ressalta-se que durante esse processo de produção textual foram necessárias 

várias intervenções no intuito de delimitar algumas categorias e expandir outras. Destaca-

se que a maior dificuldade encontrada se deu pela limitação e dificuldade dos alunos em 

redigirem o texto em si, pois foi exigido que o texto final fosse resultado do conhecimento 

prévio somado ao conhecimento adquirido ao longo dos encontros.  

 Avaliando o processo sob a óptica dos alunos, através das respostas das 

questões descritas na etapa n° 8, da seção 5.1., percebeu-se que foi unânime a afirmação de 

que o conteúdo estudado ajudará a “negociar” com a tecnologia dos Biodigestores em suas 

futuras atividades de Técnicos Agrícolas. O aluno R.B.C. justificou dizendo que “na 

condição de futuro técnico da área agrícola precisamos de conhecimentos relacionados 

com as mais diversas áreas. O estudo dos biodigestores associado à física contida nos 

mesmos nos proporcionou conhecimento necessário para lidar com o assunto”.  

Evidencia-se nesse comentário o fato de que o domínio do conhecimento científico 

contribui e dá segurança aos futuros profissionais para recomendarem ou não a 

implantação dessa tecnologia nas propriedades rurais. Isso se confirma através do 

comentário do aluno L.T.V.: “...conhecer mais sobre os biodigestores nos torna aptos a 

discutir mais sobre o assunto com outras pessoas e também mostrar aos outros seus 

benefícios”.  



 80

Através das respostas corrobora que o conhecimento adquirido sobre o assunto 

favorece não só a atuação com autonomia no mundo científico-técnico como facilita a 

resolução de problemas pertinentes àquilo que se discutiu. Segundo o aluno T.L.B., “ao 

possuir o conhecimento, somos capazes de argumentar sobre benefícios e malefícios de 

determinada tecnologia. Sendo assim, somos capazes de instruir pessoas de nosso meio 

sobre a utilização de Biodigestores”. Para a aluna A.D.D., “com o conhecimento 

adquirido podemos aconselhar as pessoas a aproveitarem os recursos de sua propriedade 

e converterem isso em lucro”.  

Quanto à representação de mundo, os alunos expressaram em geral, que um 

bom técnico requer conhecimento tecnológico. Nesse sentido, a técnica de tratamento de 

dejetos através dos Biodigestores torna-se solução viável e atraente do ponto de vista 

econômico. Isso é ratificado através da resposta dada pelo aluno B.F.N: “... na área técnica 

estudamos animais que produzem grande quantidade de esterco, assim a exploração desse 

assunto nos possibilitou aprender que é possível “transformar” esse esterco em energia, 

orientando os produtores a  diminuir os custos da propriedade”.  

De fato, há de se concordar que técnicos agrícolas com ampla formação 

certamente saberão agir diante das diversas situações problemas do seu dia-a-dia de 

trabalho. Para concluir, as respostas apresentadas pelos alunos comprovam que o grupo 

realmente construiu um modelo científico a respeito de como diminuir/amenizar o 

impacto ambiental causado pelo acúmulo de dejetos oriundos da produção animal 

intensiva através da utilização de Biodigestores.  
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7 – CONCLUSÃO 

 

Vivemos um momento de muitas transformações. Cada vez mais se exige que a 

escola desempenhe com excelência o processo ensino-aprendizagem e que contribua 

efetivamente na construção do conhecimento. É missão da escola possibilitar o 

desenvolvimento humano e cognitivo de cidadãos capazes de atuar conscientemente na 

sociedade e promover desenvolvimento econômico, tecnológico e social.  

Diante disso e com base na realidade escolar em que nos encontramos, cabe a 

nós professores, assumirmos o papel de protagonistas, utilizando metodologias de ensino 

que favoreçam o processo de construção do conhecimento. Sem o engajamento do 

professor como agente principal do processo ensino-aprendizagem, as Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação básica, bem como o Projeto Político 

Pedagógico da Instituição em particular, não passam de meras literaturas que alimentam o 

sonho de se construir uma escola que transforme a realidade.  

Segundo Gandin (1999, p.131), os professores têm que se preocupar com os 

como fazer, com as técnicas e com a metodologia de trabalho. No entanto, esta 

preocupação deve ser priorizada somente depois que o professor definiu qual rumo deseja 

tomar. Em outras palavras, depois de ter traçado, ainda que provisoriamente, aonde quer 

chegar e por que.  Conforme o autor, para que o sucesso do processo ensino-aprendizagem 

ocorra de fato o professor precisa ter consciência de que o ensino e a aprendizagem dos 

conteúdos disciplinares devem ser significativos aos jovens estudantes, e principalmente 

devem ter a função de favorecer e fortalecer o desenvolvimento das competências. Isso 

significa dizer que a escola não terá que abrir mão da qualidade do ensino que oferece, mas 

importa reconhecer que o eixo central da educação reside em como e o que se ensina. 

Com base nisso, este estudo teve com eixo norteador a busca por novas 

possibilidades de ensino, especificamente o de Física. Entende-se que não há mais como 

ensinar estando preso a antigos modelos de ensino, tampouco ignorar a necessidade e a 

premência de aliar às práticas educacionais suportes pedagógicos que atendam aos 

princípios educacionais deste novo milênio. Por isso, os estudos de Vigotski, cuja 

contribuição para a educação tem sido de grande importância, alimentam e corroboram a 

proposta inicial desta pesquisa. Ao se propor que é possível ensinar Física aos alunos do 

Ensino Médio, partindo de um corpus denominado Biodigestor, recorreu-se à teoria 

sociointeracionista. Esta concebe o ensino como uma mediação intencional nos processos 
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não só intelectuais, como sociais e afetivos do estudante, a fim de estabelecer uma relação 

consciente e ativa com os objetos de conhecimento, aqui os conteúdos de física. A 

experiência pedagógica evidencia que o ensino direto de conceitos sempre se mostra 

impossível e pedagogicamente estéril (VIGOTSKI, 2001, p. 247). Assim, o 

sociointeracionismo de Vigotski, nesse processo de formação de conceitos de 

determinados conteúdos de física, partindo da construção de um biodigestor, coloca o 

professor como mediador, principal responsável em promover o diálogo entre os conteúdos 

abordados e aprendizagem. 

É pertinente ressaltar que, na verdade, é preciso que o professor exacerbe 

bastante a sensibilidade e interação dos alunos, levando sempre em conta o saber cotidiano 

dos alunos. Deste modo, os mesmos aproveitarão todas as formas de mediação e de 

colaboração grupal, que resultará na construção do conhecimento. Pode-se afirmar, 

portanto, que a teoria interacionista de Vigotski privilegia a metodologia utilizada neste 

estudo, denominada ilhas de racionalidade, pois a mesma vai ao encontro da proposta 

inicial desta pesquisa. 

Partindo daquilo que se observou nos doze encontros, é possível afirmar que 

abordagem metodológica possibilitou uma melhor compreensão dos fenômenos físicos, 

pois o envolvimento dos alunos se deu de forma espontânea e coletiva. Situações 

cotidianas se entrelaçaram a conhecimentos científicos (caixas pretas), resultando em 

aprendizagem. Essa interação foi, sem dúvida, contundente para a construção do 

conhecimento. Isso se confirma a partir dos depoimentos dos alunos abaixo.  

 

R.S.D.: “A metodologia (ilhas de racionalidade) utilizada durante as aulas foi 

surpreendente, pois, até o momento, eu não imaginava que por trás de um biodigestor 

havia tanta física”. 

 

J.M.P.: “A forma como a física foi abordada me agradou muito. Não tinha idéia de como 

há assuntos que estão ligados entre si. As práticas foram boas, em especial a visita técnica 

a um produtor, que nos levou a associar toda teoria vista em sala de aula à prática, 

analisando os resultados”. 

 

Neste sentido, pode-se dizer que foram criadas condições que favoreceram aos 

alunos envolvidos nesta pesquisa a construção do conhecimento dos conteúdos propostos a 
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partir da observação e contato com a construção do biodigestor. É propósito do Ensino 

Médio do campus Sombrio, com base no que rege o PPP, assegurar a seus alunos práticas 

pedagógicas inovadoras cujo intuito seja garantir aos estudantes um ensino de qualidade. A 

respeito de metodologias que fundamentem o trabalho docente, O PPP do campus Sombrio 

diz o seguinte: 
No entendimento da comunidade escolar é preciso buscar a utilização de 
metodologias de ensino menos tradicionais, que permitam uma postura mais 
ativa por parte dos alunos e mais reflexiva por parte dos professores. 
Metodologias de ensino que busquem eliminar a passividade e o comodismo do 
processo ensino-aprendizagem, no sentido de permitir aos alunos construir, 
junto ao professor, os conhecimentos. Trata-se, sobretudo, de uma nova postura 
do professor: a de professor pesquisador que, a partir da reflexão e da pesquisa, 
busca construir metodologias de ensino participativas e emancipatórias. (PPP, p.  
19)  
 

Partindo do pressuposto de que é chagada a hora de abandonar antigos modelos 

para abraçar novos métodos, temos as chaves para a compreensão do papel dos sistemas 

educacionais, e principalmente do papel do professor. Espera-se que a escola abra suas 

portas para o novo e que os educadores abram além de seus olhos e ouvidos, a mente, a fim 

de romper velhos paradigmas que ainda insistem em limitar a diversidade das práticas 

sociais como subsídios ao processo ensino-aprendizagem.  

Notoriamente a escolha por atividades contextualizadas possibilitam a 

interação entre conteúdo – aluno – professor e isso, sem dúvida, fomenta a aprendizagem e 

estimula o aluno a estar sempre em busca de mais conhecimentos. E é este estimulo que  

insere e mantém cada vez mais o aluno no sistema educacional. 

Percebe-se, assim, o quão importante é o papel do educador deste novo século, 

pois sua tarefa não é apenas ensinar os conteúdos, mas é principalmente “como ensinar”. A 

busca por novas metodologias é uma possibilidade de garantir o envolvimento dos alunos 

com o que se pretende ensinar. Se não há interação, não há aprendizagem.  

O sucesso do ato de ensinar e conseqüentemente o resultado que se espera 

desse ato: a aprendizagem, consiste em estabelecer relação entre o que se pretende ensinar 

e qual forma se adotará para ensinar. Ou seja, a metodologia (aqui, ilhas de racionalidade) 

e o corpus (biodigestor) escolhidos poderão garantir o sucesso da aceitação/recepção dos 

conteúdos a serem trabalhados.   

Assim, o professor precisa ter claro que ensinar não é simplesmente repassar 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção. Portanto, cabe 

ressaltar que a exploração de conceitos, equações e grandezas físicas durante as aulas de 
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Física aos alunos do Ensino Médio concomitante ao Curso Técnico do campus Sombrio só 

se consolidou porque este estudo partiu do princípio de que é a prática pedagógica quem 

favorece ou não a aprendizagem. E ainda, esta prática somente se efetiva se aliada a 

metodologias que estabeleçam uma nova relação de envolvimento entre conteúdos e 

alunos.  

Para concluir, emerge, aqui, claramente a implicação da ação do professor e da 

escola como responsáveis pelo sucesso educacional. O professor tem a função explícita de 

intervir no processo, diferentemente da disciplina que ensina. Ensinar determinados 

conteúdos de Física, por exemplo, partindo da construção de um biodigestor, auxiliado 

pelas ilhas de racionalidade e pelos princípios sociointeracionistas, provocou uma mudança 

significativa na aprendizagem dos alunos que participaram da pesquisa.  

Nessa perspectiva de ensino e aprendizagem aqui apresentadas, vale dizer que 

os princípios expressos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), no que diz respeito a dar ao ensino de Física novas dimensões, promovendo um 

conhecimento contextualizado, se efetivou de fato, pois considerou o mundo vivencial dos 

alunos: Escola, Ensino Médio e Ensino Técnico. 

Se a Física tem uma maneira própria de lidar com o mundo (PCN, 2000), o 

professor deve ter uma maneira própria para lidar com a Física. Se percebida sob este olhar 

e superadas as práticas tradicionais, ensinar Física é e será indispensável à formação da 

cidadania contemporânea.   
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I - BIOGÁS: QUE GÁS É ESSE? 
 

I.1 - Introdução 

 

O biodigestor é um equipamento de simples construção e funcionamento. Trata-se 

basicamente, de uma câmara fechada onde a matéria orgânica (biomassa) é fermentada 

anaerobicamente produzindo o Biogás. O Biogás oriundo da fermentação pode ser canalizado 

e empregado em diversas situações, como por exemplo, na queima, gerando aquecimento, ou 

como combustível, alimentando um motor à combustão capaz de acionar um gerador elétrico. 

O objetivo deste capítulo não consiste em discutir a utilização do Biogás, mas sim discutir 

aspectos relevantes na sua composição, permitindo a elaboração de um modelo físico para o 

Biogás.  

Certamente, você já deva ter se indagado sobre o que seria um GÁS ou até mesmo 

qual o conceito físico de GÁS? Porque este gás é denominado Biogás? Pode-se liquefazer 

esse Biogás e armazená-lo em botijões tal como o GLP40? Essas e outras questões deverão ser 

respondidas ao longo desse capítulo. 

 

I.2 - Estados Físicos da Matéria 

 

Em nosso dia-a-dia podemos observar que a matéria pode se apresentar de três 

diferentes formas ou estados físicos: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Esses 

estados podem ser percebidos com facilidade, pois suas propriedades como forma e volume, 

que variam conforme a temperatura e a pressão são visivelmente perceptíveis a olho nu. 

Considerando essas propriedades macroscópicas verifica-se que qualquer substância no estado 

no estado sólido apresenta forma e volume bem definidos. Porém, se uma substância se 

apresentar no estado líquido possuirá apenas o volume definido, pois sua forma dependerá do 

recipiente que o contém. Como exemplo cita-se o volume de 1 litro d’água num recipiente 

cilíndrico. Se esta quantidade de água for derramada no chão, continuaremos com o mesmo 

volume, porém esta água se espalhará acarretando modificação em sua forma. Quanto ao 

estado gasoso, qualquer substância que neste estado se encontre não possuirá forma e volume 

definidos, pois é sabido que um gás tende a ocupar todo o volume que lhe é oferecido, como 

acontece quando ocorre vazamento de gás de cozinha que se espalha por todo o ambiente.  

 
                                                 
40 Gás Liquefeito de Petróleo, conhecido popularmente como gás de cozinha. 
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I.2.1 - Visão microscópica dos estados físicos da matéria 

  

Conforme vimos no item 2, a matéria pode se apresentar em diferentes estados 

físicos. Cada estado físico apresenta suas características definidas. Afinal, pode-se indagar 

qual a diferença a nível molecular entre esses estados físicos da matéria? Como os átomos e 

moléculas das substâncias se organizam em cada estado físico? 

Todas as substâncias existentes na natureza são constituídas de átomos ou suas 

combinações. Conforme sua organização atômica (ou molecular) estas substâncias podem se 

apresentar em determinado estado físico da matéria.  

No estado sólido a estrutura atômica (ou molecular) apresenta uma força de 

atração muito intensa proporcionando aos átomos (ou moléculas) um agrupamento 

relativamente próximo. Na figura 1, está representada uma configuração espacial fixa de um 

sólido cristalino, onde as molas representam as forças interatômicas existentes entre os 

átomos (representados pelas bolinhas azuis41) que constituem o sólido.  

 
Esses átomos (ou moléculas) apresentam um movimento oscilatório em torno de 

uma posição de equilíbrio. Como cada molécula está ligada às moléculas vizinhas e não pode 

se “soltar” facilmente, o conjunto apresenta macroscopicamente uma forma "rígida". 

Entretanto é possível que o sólido se deforme, variando um pouco seu volume.  

No estado líquido a estrutura atômica (ou molecular) não apresenta uma força de 

atração intensa. Isto permite que as moléculas do líquido se desloquem com alguma 

facilidade, tendo como conseqüência a fluidez. De fato, observa-se que os líquidos não são 

rígidos, não tem forma própria e se escoam com pequeno atrito. Na figura 2, está 

esquematizada a estrutura atômica de um líquido. Esses átomos (ou moléculas) estão 

desarranjados podendo se reorganizar e adquirir a forma do recipiente que conterá o líquido.  

                                                 
41 Embora essa seja uma visão clássica da escala atômica, ela é apropriada para a descrição dos gases 
ideais. 

 

 
Figura 1. Representação esquemática das forças 
interatômicas num sólido. O conjunto de átomos que 
formam o sólido se distribui regularmente ligados entre si 
por pequenas molas. Estas molas representam a força de 
interação que mantém a estrutura coesa. Esse sistema 
comporta-se elasticamente conforme se verifica 
experimentalmente.  
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No estado gasoso a estrutura atômica (ou molecular) é totalmente 

“desorganizada”. Os átomos (ou moléculas) praticamente não exercem forças entre si, ou seja, 

a força de ligação interatômica é praticamente nula, permitindo que estas partículas se 

movimentem livremente em todas as direções. Assim, além de os gases não apresentarem 

forma definida, tendem a ocupar o volume total do recipiente onde estão contidos. O estado 

gasoso apresenta como característica importante, a expansibilidade e a compressibilidade, 

pois além de ocupar todo o espaço o gás pode ser comprimido facilmente e armazenado num 

menor volume. 

A figura 3 ilustra um recipiente 

cilíndrico fechado, com certa mostra gasosa em 

seu interior. As moléculas em constante 

movimento estão representadas pelas esferas na 

cor azul.  

 

 

 

 

 

Na tabela 1, resumem-se as propriedades macroscópicas e microscópicas dos três 

principais estados físicos da matéria. 

Propriedades 
macroscópicas 

Propriedades  
Microscópicas 

 FORMA VOLUME FORÇA DE 
LIGAÇÃO 

ESTRUTURA 
ATÔMICA 

SÓLIDO Definida Definido Intensa Organizada 

LÍQUIDO Indefinida Definido Moderada Pouco 
organizada 

GASOSO Indefinida Indefinido Fraca Desorganizada 
Tabela 1. Os três principais estados físicos e suas propriedades. 

 

 

 
Figura 3. No estado gasoso as moléculas se 
movimentam livremente em todas as 
direções. A massa gasosa ocupa todo o 
volume do recipiente 

Figura 2. Representação esquemática da estrutura atômica de 
um líquido. As moléculas (representadas pelas bolinhas azuis) 
estão ligadas por uma força de pequena intensidade. A 
organização espacial é aleatória, permitindo que o líquido 
adquira forma do recipiente que o contém. 
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I.2.2 – O estado de Plasma. 

 

Além dos três principais estados físicos da matéria, há outros estados pouco 

mencionados em nosso dia-a-dia. Um deles é o estado de Plasma, considerado o quarto 

estado físico da matéria. Os físicos do final do século XX verificaram que ao fornecer 

energia a uma substância no estado gasoso proporciona um aumento na agitação molecular 

provocando maior freqüência de colisões entre os átomos. Além disso, o aumento na agitação 

molecular eleva a intensidade de energia desses átomos tornando essas colisões muito mais 

intensas e “desastrosas”. Como conseqüência destas colisões, elétrons são “arrancados” dos 

átomos tornando-se elétrons livres. Já o átomo por perder elétrons torna-se um íon positivo. 

Quando isso ocorre diz-se que o gás está no estado de Plasma, também conhecido como “gás 

ionizado”42. Portanto, pode-se dizer que no estado de Plasma o modelo microscópico (fig. 4) é 

constituído por uma quantidade de elétrons livres, íons positivos e também de átomos neutros 

coexistindo em proporções variadas.  

Na Terra, as condições de temperatura e pressão, dificultam a ocorrência natural 

do estado de plasma. Descargas atmosféricas ocorridas na ionosfera e no interior de ondas de 

choque produzidas por corpos que ingressam na atmosfera terrestre (meteoros), por exemplo, 

podem estabelecer condições ideais para a existência do estado de plasma em nosso planeta. 

No entanto, fora da atmosfera terrestre é comum encontrar substâncias no estado de plasma 

devido às altas temperaturas. Em qualquer lugar do espaço ou planeta em que a matéria esteja 

superaquecida, certamente ela encontra-se no estado de plasma. Acredita-se que 99% de toda 

matéria conhecida do universo se apresenta no estado de plasma.  

 
Figura 4. Diferença microscópica entre o estado gasoso e o estado de plasma. O estado gasoso é constituído de 
átomos neutros. Os elétrons estão ligados ao átomo orbitando em torno do núcleo. Porém, no estado de Plasma, 
os átomos podem se ionizar por perda ou captura de elétrons. Elétrons livres, íons positivos e também átomos 
neutros coexistem em proporções variadas, se movimentando aleatoriamente em todas as direções. 

                                                 
42 Embora os átomos estejam ionizados, o plasma é um sistema neutro, pois o número total de elétrons continua 
igual ao número de prótons. 
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A obtenção de Plasmas em laboratórios geralmente é realizada submetendo uma 

amostra gasosa em condições de baixa pressão. O gás rarefeito necessita de pequena 

quantidade de energia para que seus átomos se ionizem. Porém, imediatamente após a 

ionização os átomos tendem a se tornarem estáveis atraindo os elétrons livres para se 

manterem eletricamente neutros. Para que estes elétrons livres possam voltar naturalmente a 

orbitarem o átomo devem necessariamente perder energia.  Esse processo é denominado pelos 

físicos de recombinação e a energia perdida pelos elétrons é liberada em determinadas 

situações dentro da faixa do espectro eletromagnético visível, ou seja, na forma de luz43. Este 

é o princípio físico que rege o funcionamento uma lâmpada fluorescente44! 

 

I.3 – Mudança de Estados Físicos da Matéria 

 

Modificando-se as condições de pressão e/ou temperatura pode-se provocar a 

mudança de estado físico de certa mostra. Essas mudanças de estados são chamadas de: 

 

• Fusão – passagem do estado sólido para o estado líquido; 

• Solidificação – passagem do estado líquido para o estado sólido; 

• Vaporização – passagem do estado líquido para o estado gasoso; 

• Condensação (ou liquefação) – passagem do estado gasoso para o estado líquido; 

• Sublimação – passagem direta da fase sólida para a fase gasosa ou vice-versa. 

 

A figura 5 ilustra essas mudanças de estado físico da matéria. 

 
           Figura 5. Diagrama de fases. 

 

                                                 
43 A cor da luz emitida é característica de cada substância. 
44 As lâmpadas fluorescentes possuem em seu interior gases inertes (gases que não reagem quimicamente com 
outros elementos) a baixa pressão. As lâmpadas mais comuns utilizam o argônio. Ao ligar a lâmpada, o gás 
inerte é ionizado. Os elétrons livres, ao se recombinarem naturalmente com os íons positivos liberam energia na 
faixa do ultravioleta, que é invisível e nociva ao ser humano. Para que esta lâmpada possa realmente emitir luz 
reveste-se internamente o tubo de vidro com uma camada de uma substância fosforescente capaz de absorver 
essa radiação ultravioleta e convertê-la em luz visível. 
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I.3.1 – Processos de Vaporização. 

 

A vaporização de um líquido pode ocorrer por três processos distintos: a 

evaporação, a ebulição e a calefação. 

A evaporação é caracterizada por uma transformação lenta e gradual que ocorre a 

qualquer temperatura e somente na superfície do líquido, pois, por exemplo, ao incidir 

irradiação solar sobre a superfície do mesmo, suas moléculas adquirem energia suficiente para 

romper as ligações intermoleculares e a tensão superficial45, passando, assim, para o estado 

gasoso.  

A velocidade da evaporação depende de fatores como a temperatura, área de 

contato com o ar, vento, forças de ligação intermoleculares e concentração da substância 

evaporante no ar.  Como exemplo, pode-se citar a roupa secando no varal: quanto menor a 

temperatura do dia, quanto mais empilhada ou dobrada (menor área de contato) a roupa 

estiver, quanto mais úmido estiver o ar, menor será a velocidade de evaporação. Verifica-se 

também que num dia de vento a roupa enxuga mais rápido. 

A ebulição é caracterizada pela passagem para o estado de vapor em qualquer 

local do líquido e não apenas na sua superfície livre; ao atingir determinada temperatura, 

chamada de temperatura de ebulição, formam-se bolhas de vapor no interior da massa líquida. 

Esse processo de vaporização é caracterizado por uma intensa agitação, devido à formação 

das bolhas de vapor que sobem. Mesmo antes da formação das bolhas, as camadas mais 

profundas do líquido, mais aquecidas devido o contato com o fundo do recipiente aquecido, se 

tornam menos densas e por conseqüência se deslocam para a superfície. Com as camadas 

superiores ocorre o contrário: menos aquecidas são mais densas e por conseqüência descem 

formando assim correntes de convecção no interior do líquido, conforme ilustra a figura 6. 

Este processo de convecção só cessa se a temperatura do líquido é homogênea. 

Quando o líquido atinge a sua temperatura de ebulição, a temperatura permanece 

inalterada, pois o calor fornecido é utilizado para fazer a passagem de parte da substância para 

o estado gasoso.  

                                                 
45 Tensão superficial é o nome dado a um efeito que ocorre na superfície de um líquido fazendo com que ela se 
comporte como se fosse uma membrana elástica. Devido à tensão superficial um inseto consegue se deslocar 
sobre a superfície da água. 
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A calefação é o processo de vaporização que ocorre de forma extremamente 

rápida. Isso ocorre quando uma pequena quantidade de líquido é submetida a uma fonte de 

calor cuja temperatura é superior à temperatura de ebulição do mesmo, como é o caso de 

pequenas gotas de água derramadas numa chapa de fogão à lenha, ou numa panela aquecida. 

Durante a calefação o líquido derramado se divide em pequenas gotículas que ficam saltitando 

rapidamente enquanto diminuem de volume. 

 

I.4 – Temperatura de mudança de estado 

 

Parece óbvio pensar que quando um corpo sólido é aquecido sua temperatura se 

eleva continuamente até que haja o derretimento total, ou ainda que uma substância líquida ao 

ser aquecida eleve sua temperatura até sua total vaporização. Cuidado, isso não é verdadeiro! 

Fornecer energia na forma de calor nem sempre pode propiciar elevação da temperatura da 

substância. Para isso vamos analisar o que acontece com a substância quando muda de estado 

físico.  

Ao aquecermos uma substância sólida ou líquida sua temperatura aumenta até 

atingir um determinado limite denominado temperatura de mudança de estado. Ao atingir 

essa temperatura limite, toda energia adicional fornecida não proporciona elevação na sua 

temperatura, mas é utilizada na reorganização da estrutura atômica ou molecular do corpo46.  

Assim, quando uma substância no estado sólido cristalino é aquecida sofre uma 

elevação de temperatura até atingir a temperatura de mudança de estado, denominada 

temperatura de fusão. Ao continuar recebendo energia acontece o processo de fusão. 

Durante sua fusão toda energia recebida é utilizada na reorganização de sua estrutura 

cristalina, fazendo que sua estrutura sólida totalmente organizada e fortemente ligada passe 

                                                 
46 Embora a vaporização por sublimação e vaporização por evaporação possam se dar a qualquer temperatura, 
tais efeitos são desprezados pela lentidão em que ocorrem. 

Figura 6. Durante o aquecimento a parte inferior do líquido se torna menos densa 
e por conseqüência sobe na massa líquida (seta vermelha). O líquido da parte 
superior, relativamente mais denso, desce (seta azul). Esse movimento 
“turbulento” de massas de líquido quente e frio é chamado de convecção. A 
convecção cessa quando o líquido atinge a temperatura de ebulição. Acréscimo de 
calor permite que as moléculas do interior do líquido vençam as forças 
intermoleculares, passando a configurar o estado gasoso. 
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para um estágio onde a força de ligação seja menor e a organização molecular diminua, ou 

seja, que se caracterize num estado líquido (fig. 9a). Como exemplo pode-se citar um bloco de 

gelo a -2°C, na pressão de 1 atm. Fornecendo calor lentamente, sua temperatura se eleva até 

0ºC (que é a temperatura de fusão d’água sob pressão atmosférica de 1 atm) e permanece 

nesse valor até que todo o gelo seja derretido. Somente após seu derretimento total é que a 

água do degelo começa sofrer acréscimo de temperatura (figura 7). 

 
 

Analogamente ao que acontece na fusão ocorre na vaporização por ebulição. 

Aquecendo um líquido provoca-se elevação em sua temperatura até atingir a sua 

temperatura de ebulição. Qualquer acréscimo adicional de energia não se traduz em 

elevação de temperatura, mas sim na passagem para o estado gasoso.  Cita-se como exemplo 

o aquecimento de água cuja temperatura inicial seja 20°C. Ao fornecer calor lentamente sua 

temperatura se eleva até atingir 100°C (que é a temperatura de ebulição da água sob pressão 

atmosférica de 1 atm) e permanece nesse valor até que todo o líquido seja vaporizado. 

Somente após sua vaporização total é que o vapor d’água começa sofrer acréscimo de 

temperatura (fig. 8). 

 
A figura 8 ilustra a o efeito do fornecimento de energia na estrutura atômica de 

uma substância. 

 
Figura 7. Figura ilustrativa do aquecimento de um bloco de gelo. Durante a Fusão a temperatura permanece 
constante 

 
Figura 6. Figura ilustrativa do aquecimento de certa quantidade de água sob pressão de 1atm. Durante a 
ebulição sua temperatura se mantém constante. 
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 É importante perceber que durante a fusão e a ebulição a temperatura da mostra 

permanece constante. A tabela 2 apresenta as temperaturas de fusão e ebulição de algumas 

substâncias na pressão ao nível do mar (1 atm). 

 

                   Tabela 2. Ponto de fusão e ebulição de algumas substâncias na pressão de 1 atm. 
SUBSTÂNCIA TEMPERATURA DE 

FUSÃO (ºC) 
TEMPERATURA DE  

EBULIÇÃO (ºC) 
Água 0 100 

Mercúrio -39 357 
Tungstênio 3420 5660 

Cobre 1083 2567 
Chumbo 328 1740 
Alumínio 660 2467 
Butano -135 -0,48 
Metano -182,6 -161,5 

Fonte: GASPAR, 2000, p. 320. (Adaptado) 
 

 

I.5 – Curvas de aquecimento.  

 

Conforme visto, o fornecimento de energia (sob forma de calor) pode provocar a 

elevação de temperatura e a mudança de estado físico da matéria.  Enquanto a temperatura se 

eleva o corpo mantém seu estado físico inalterado. Ao atingir as temperaturas de mudança de 

estado a temperatura se mantém constante alterando seu estado físico.  

      
Figura 9. Em (a), aquecendo lentamente um corpo sólido sua temperatura se eleva até atingir a temperatura 
de fusão. O fornecimento adicional de calor não altera sua temperatura, mas provoca a fusão do mesmo, ou 
seja, provoca modificação na estrutura atômica do sólido, fazendo com que ele passe a se apresentar na 
forma líquida. Em (b), o fornecimento lento de calor eleva a temperatura do líquido até atingir a temperatura 
de ebulição. Continuando a fornecer calor inicia-se a ebulição, ou seja, a transformação do estado líquido 
para o estado gasoso. A energia cedida ao líquido em ebulição faz com que a substância passe para o estado 
gasoso.  
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A figura 10 ilustra o fornecimento de calor em função da temperatura para um 

inicialmente no estado sólido. Esta figura é conhecida com curva de aquecimento. Nela se 

pode perceber o intervalo em que a temperatura varia e o intervalo onde ocorre a mudança de 

estado físico da matéria.  

 
 

I.6 – Influência da pressão nas temperaturas de mudanças de estado. 

 

Uma substância pode sofrer mudanças de estado físico não somente através da 

variação de temperatura, mas também pela variação de pressão a que é submetida. Assim, o 

estado físico de uma substância pode ser alterado com aumento ou diminuição da 

temperatura, da pressão ou dos dois ao mesmo tempo. 

 

I.6.1 – Diagrama de fases 

 

O diagrama de fases é um diagrama que mostra em que estado físico da matéria se 

encontra uma substância pura em determinadas condições de pressão e temperatura. 

Conforme condições especiais de temperatura e pressão uma determinada substância pode se 

apresentar coexistindo, em equilíbrio, em duas ou até mesmo em três fases ao mesmo tempo. 

A figura 11 ilustra um diagrama de fases para a água. Cada curva do gráfico ilustrado nessa 

figura estabelece a divisão entre duas regiões em que ocorre mudança de estado. Se o valor da 

 
Figura 10. Curva de aquecimento (na confecção desta curva é desprezado o efeito da evaporação e 
sublimação). Durante o fornecimento da quantidade de calor Q1 a temperatura do corpo sólido se eleva até 
atingir a temperatura de fusão. Um acréscimo de calor Q2 provoca alteração no estado físico da substância. 
Nesse intervalo coexiste o estado sólido com o estado líquido. Após o sólido ter se fundido completamente a 
temperatura volta a se elevar com o fornecimento da quantidade de calor Q3 até atingir a temperatura de 
vaporização. Ao fornecer a quantidade de calor Q4, ocorre a vaporização do líquido, coexistindo nesse 
intervalo o estado líquido e o estado gasoso. Depois da completada a vaporização, qualquer adicional de 
calor Q5 volta a promover acréscimo na temperatura da substância.  
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pressão e da temperatura pertencer a uma dessas curvas, significa que a água pode coexistir 

nos dois estados que essa curva delimita. Porém, há um ponto especial, chamado de Ponto 

Tríplice (PT) onde as 3 curvas se encontram. Neste ponto, a água se apresenta 

simultaneamente, em equilíbrio, nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. 

Portanto, para que a água coexista nos 3 estados físicos é necessário que a pressão e a 

temperatura sejam simultaneamente 0,006 atm (aproximadamente 4,58 mmHg)  e 273,16 K 

(aproximadamente 0,01°C), conforme indicado na figura 11.  Se faz importante verificar no 

diagrama de fases que para pressões superiores a 1 atm correspondem temperaturas de fusão 

da água abaixo de 273,15K, ou seja, temperaturas abaixo de zero graus Celsius.  

  

Um outro ponto importante situado na figura 11 é o Ponto Crítico (PC). Este 

ponto demarca a Temperatura Crítica, temperatura máxima em que a substância pode ser 

liquefeita por aumento de pressão. A partir dessa temperatura, a substância sempre estará no 

estado gasoso, qualquer que seja a pressão a que estiver submetida. O valor da temperatura 

crítica é característica de cada substância. 

 

 

I.6.2 – Diferença entre Gás e Vapor 

 

A partir da temperatura crítica, característica de cada substância, não pode mais 

ocorrer a liquefação ou condensação. Isto é, para uma temperatura maior que a temperatura 

 
Figura 11. Diagrama de fases da água. Em A, a água se apresenta no estado sólido. Nas condições de pressão 
e temperatura correspondentes ao ponto B (em cima da curva azul) a água se apresenta, em equilíbrio, no 
estado sólido e líquido simultaneamente. Em C, a água se apresenta no estado líquido. Em D, apresenta-se no 
estado líquido e gasoso simultaneamente. Nos pontos E e F a água se apresenta no estado gasoso (em E na 
forma de vapor e F na forma de gás). 
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crítica, a substância encontra-se sempre no estado gasoso, qualquer que seja o valor da 

pressão. Através da temperatura crítica podemos estabelecer a diferença entre gás e vapor.  

 

Gás: é a substância que, na fase gasosa, se encontra em temperatura 

superior à sua temperatura crítica e que não pode ser liquefeita por 

compressão isotérmica. O gás d’água, por exemplo, é impossível de ser 

liquefeito apenas por aumento de pressão se a sua temperatura for maior 

do que 647 K . 

 

Vapor: é a substância que, na fase gasosa, se encontra em temperatura 

inferior a sua temperatura crítica e que pode ser liquefeita por 

compressão isotérmica, ou seja, na condição de vapor a água (ou outras 

substâncias) poderá sofrer liquefação simplesmente por aumento da 

pressão, mantendo a temperatura constante. E ainda, na condição de 

vapor a substância pode coexistir em equilíbrio no estado líquido e 

gasoso (vapor).  

 

I.6.3 – Pressão de vapor saturado 

 

Para melhor compreendermos o que é a pressão de vapor vamos imaginar certa 

quantidade de vapor contida num êmbolo móvel provido de um manômetro, conforme ilustra 

a figura 12. Imaginemos também que o êmbolo possa ser 

deslocado, mas que a temperatura da amostra de vapor 

permaneça constante. 

Apertando o êmbolo, o vapor passa a ocupar 

um volume menor e por conseqüência sua pressão acaba 

aumentando. Continuando a pressionar o êmbolo a 

pressão do vapor aumenta até se perceber a formação de 

pequenas gotas de líquido no interior do recipiente que o 

contém. Quando esta pressão é atingida inicia-se a 

condensação do gás. Esta pressão do qual começa o efeito da condensação é definida como 

pressão de vapor saturado. Depois de atingida a pressão de vapor saturado, continuando a 

pressionar lentamente o êmbolo não se verifica mais nenhum acréscimo na pressão do vapor 

 
Figura 12. Mostra de vapor contido 
num cilindro com êmbolo móvel. Um 
manômetro é acoplado para medir a 
pressão interna. 
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contida no cilindro. Verifica-se apenas que ao continuar o pressionamento do êmbolo aumenta 

gradativamente a quantidade de liquido condensado até que todo o vapor seja liquefeito. 

Assim, pressão de vapor saturado de uma substância é a pressão exercida por um 

vapor quando está em equilíbrio com a fase líquida da mesma substância. Quanto maior for a 

sua pressão de vapor, mais volátil será o líquido, ou seja, mais rapidamente ele evapora. 

Verifica-se experimentalmente que a pressão de vapor saturado aumenta com a 

temperatura, ou seja, a pressão de vapor de um gás é um tanto maior quanto maior for a sua 

temperatura. Assim, quanto maior a temperatura do vapor, maior deverá ser a pressão que 

deverá ser exercida sobre ele para liquefazê-lo. 

 

I.7 – Gás liquefeito de Petróleo (GLP) 

 

O GLP popularmente conhecido como “gás de cozinha” é o derivado mais leve do 

refino do petróleo. O refino do petróleo resulta em uma seqüência de produtos derivados. 

Entre eles estão, em ordem, os óleos combustíveis, a gasolina, o querosene, o diesel, a nafta e, 

finalmente, o gás liquefeito de petróleo. O GLP é o último da cadeia de extração por ser o 

“mais leve” deles. 

Apresenta-se no estado gasoso na pressão atmosférica ou liquefeito por 

pressurização. É um produto inflamável, inodoro e asfixiante, quando aspirado em altas 

concentrações. Sua pressão de vapor saturado é considerada elevada em relação aos outros 

derivados, caracterizando-o como um produto altamente volátil. Quanto à quantidade de 

energia liberada por unidade de volume durante sua queima (também conhecida por poder 

calorífico) o GLP é um dos combustíveis que apresenta maiores índices. Isso pode ser 

verificado na tabela 3. 

 
Tabela 3. Poder calorífico de alguns combustíveis. 

QUANTIDADE COMBUSTÍVEL PODER CALORÍFICO 

1 kg GLP 11.500 kCal 
1 m³ Gás Natural 9.400 kCal 
1 m³ Gás de Rua 4.200 kCal 
1 kg Óleo Diesel 10.200 kCal 
1 kg Carvão 5.000 kCal 
1 kg Lenha 2.900 kCal 
1 kw Energia Elétrica 860 kcal 

Fonte: Copagaz47 

 
                                                 
47 Disponível em <http://www.copagaz.com.br/representantes/o_que_e_glp.asp> 
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Conforme dados da tabela 3, pode-se fazer uma comparação entre o GLP e outros 

combustíveis. Através de uma simples regra de três pode-se verificar que: 

• 1kg de GLP equivale à aproximadamente 1,22m3 de gás natural 

• 1kg de GLP equivale à aproximadamente 2,30 kg de carvão 

• 1kg de GLP equivale aproximadamente a 3,96 kg de lenha 

 

Por ser um produto inodoro por natureza, um composto à base de enxofre é 

adicionado, dando-lhe um cheiro bastante característico para facilitar a detecção de possíveis 

vazamentos e assim tomar as providencias necessárias para evitar acidentes ou explosões. 

Em sua composição química é composto basicamente pela mistura de dois 

hidrocarbonetos existentes no petróleo: o Propano (C3H8) e o Butano (C4H10). A proporção 

ideal é de 50% de Propano + 50% de Butano, mas ocorrem variações nesta composição.  

Para situações em que a mistura tenha uma proporção de Propano maior do que a 

de Butano obtém-se um GLP dito “rico”, com mais pressão e menos peso. Se ocorrer o 

inverso, tem-se um GLP “pobre”, com mais peso e menos pressão. A proporção realmente 

utilizada é determinada pela refinaria. Para o caso do Propano a 60% e Butano a 40%, o 

produto apresenta a característica de alta pressão de vapor e menor massa específica 

(aproximadamente 535 g/L). O poder calórico da mistura não é constante, variando com a 

maior ou menor participação dos produtos que a compõem, variando entre 11 e 12 mil 

Kcal/kg. 

 

 

I.7.1 – GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ou VLP (Vapor Liquefeito de Petróleo) 

  

No dia-a-dia, costumamos chamar o GLP de Gás de cozinha. Mas, considerando 

as diferenças físicas entre gás e vapor, pode-se realmente afirmar que o GLP se trata de um 

gás de fato? 

Conforme visto, os gases estão submetidos a uma temperatura na qual não 

poderão se liquefazer apenas por aumento da pressão, não importando quão elevadas elas 

sejam. Isso porque sua temperatura é superior à temperatura crítica, ou seja, a temperatura 

acima da qual as substâncias não podem existir na fase líquida. Já a denominação de vapor é 

dada quando o fluido estiver submetido a uma temperatura na qual o vapor possa coexistir 

com sua fase líquida mediante apenas uma condição de pressão; isto é, a temperatura da 
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substância está abaixo da sua temperatura crítica. Neste caso, as variações da pressão causarão 

a condensação do vapor em líquido ou a vaporização do líquido em vapor.  

No caso do GLP, constituído essencialmente de Butano e Propano, cujas 

temperaturas críticas são, respectivamente, 152°C e 96,67°C, a temperatura ambiente é 

inferior à temperatura crítica. Portanto é possível liquefazê-lo apenas por compressão 

isotérmica. Portanto, na temperatura e pressão ambiente o GLP apresenta-se na forma de 

VAPOR, mas submetido à pressão de 3 a 15 kgf/cm2 (aproximadamente de 3 à 15 atm) o 

GLP passa a se apresentar na forma líquida. Para que não cometêssemos erro, deveríamos 

então chamá-lo de VAPOR LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (VLP), pois conforme discutido 

anteriormente um gás não pode ser liquefeito simplesmente por compressão isotérmica. 

Outro ponto interessante é que o GLP dentro do recipiente encontra-se no estado 

líquido e no de vapor. Do volume total do recipiente, 85% - no máximo - é de fluido em fase 

líquida, e 15% - no mínimo - em fase de vapor. Isso constitui um espaço de segurança que 

evita uma pressão elevada dentro do recipiente. 

A fase líquida e de vapor do GLP podem coexistir dentro de um recipiente, nas 

temperaturas ambientes, mediante apenas uma determinada condição de pressão, chamada 

pressão vapor saturado para aquela temperatura. Se, neste recipiente, a fase vapor for 

comprimida, parte dela irá se liquefazer, mantendo sua pressão de vapor naquela temperatura. 

Por outro lado, se a fase vapor for descomprimida parte da fase líquida irá se vaporizar, 

buscando a manutenção de sua pressão de vapor saturado para a respectiva temperatura, ou 

seja, enquanto houver a fase líquida no botijão, a pressão será a mesma, independentemente 

de quanto GLP ainda exista. Portanto, nas temperaturas ambientes, o GLP que se vaporizou 

está na fase vapor e não na fase gasosa.  

Caso o GLP, estivesse a 300ºC, ele não mais estaria na fase vapor e sim na fase 

gasosa, pois se encontraria acima da temperatura crítica e não poderia ser condensado apenas 

por elevação da pressão, por maior que ela seja. 

 

I.8 – Gás Natural 

 

O gás natural é um combustível fóssil que resultou da decomposição da matéria 

orgânica pré-histórica de forma anaeróbica (na ausência de ar) no subsolo de nosso planeta. O 

gás extraído dessas reservas naturais apresenta uma enorme mistura de elementos químicos, 

onde o maior percentual constituinte é de hidrocarbonetos tais como Metano (CH4), Etano 
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(C2H6), Propano (C3H8), Butano (C4H10) e outros mais pesados, e também elementos como 

Nitrogênio (N2), Dióxido de Carbono (CO2), Sulfeto de Hidrogênio (H2S), Enxofre. 

Através de processos industriais os hidrocarbonetos que compõem o Gás Natural 

são separados em dois grupos: 

• os leves ou pobres - composto principalmente por Metano e Etano; 

• os pesados ou ricos - composto pelos outros hidrocarbonetos como Propano, 

Butano, Pentano, etc.  

 

Os hidrocarbonetos leves formam o chamado gás natural seco, composto 

essencialmente por Metano e Etano. Já os hidrocarbonetos pesados formam o Gás Natural 

Liquefeito (GNL) que resultará na base para obtenção do “gás de cozinha” e da gasolina 

natural. 

Também é importante destacar que o beneficiamento do gás natural reduz as 

concentrações de elementos potencialmente corrosivos como o sulfeto de hidrogênio e o 

dióxido de carbono. Assim, o gás natural, utilizado como combustível, proporciona uma 

queima menos impactante ambientalmente, isenta de agentes poluidores, além de propiciar 

uma maior durabilidade aos equipamentos que o utilizam. 

 

I.8.1 – E o Gás Natural seco é realmente um Gás? 

 

Do ponto de vista da Física o gás natural seco é realmente considerado um Gás 

sob condição de temperatura ambiente.  Isto se deve ao fato de que seu principal constituinte é 

o Metano. De uma maneira geral, o gás natural apresenta teor de metano superior a 70% de 

sua composição.  

A justificativa de ser considerado um Gás se deve ao fato da temperatura crítica 

do metano ser -82,1ºC. Assim, na temperatura ambiente, que por sinal é muito acima desse 

valor, se torna impossível liquefazer o metano apenas por elevação da pressão. Mesmo se o 

Metano for resfriado em laboratório até a marcação -82,1ºC, ele só se condensará se for 

submetido simultaneamente à pressão mínima de 45,44 atm, que é sua pressão crítica.  

Porém, caso se queira liquefazer o Metano sob condições normais de pressão 

atmosférica, seria necessário baixar sua temperatura até seu ponto de ebulição que é -161,5ºC. 

Portanto, deve ficar claro que o condicionamento do Metano liquefeito entre as temperaturas 

de -82,1ºC e -161,5ºC só é possível mediante combinações entre temperatura e pressão, o que 

se torna um processo caro e de difícil armazenamento para uso liquefeito em grande escala. 
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Por esse motivo o fornecimento de gás natural é feito por grandes obras de tubulações, como é 

o caso do gasoduto Brasil-Bolívia, permitindo que nosso país importe essa importante matriz 

energética para alimentar automóveis e principalmente indústrias, reduzindo custos e 

diminuindo o impacto ambiental, pois o gás natural é menos agressivo ao meio ambiente em 

comparação a outros derivados do petróleo 

  

I.8.2 – Gás Natural Veicular (GNV) 

 

O GNV nada mais é do que o Gás Natural seco citado anteriormente no item 7 e 

7.1. Ele é um combustível alternativo disponibilizado nos postos de combustíveis na forma de 

Gás. Os automóveis que utilizam este combustível possuem uma adaptação na forma de um 

Kit especial, chamado popularmente de Kit gás, que permite que o veículo funcione tanto com 

Gás Natural quanto com combustível original. Para isso, o motorista do veículo precisa fazer 

a seleção do combustível que deseja utilizar através do acionamento de uma chave instalada 

no painel do veículo. 

A instalação do Kit gás só pode ser feita por oficinas credenciadas pelo 

INMETRO. Após a instalação, é necessário regulamentar a documentação do veículo junto ao 

DETRAN, informando que o automóvel utiliza bicombustível. Somente após a emissão da 

nova documentação com as novas características do combustível é que o veículo estará 

liberado e pronto para ser utilizado pelo usuário. É importante lembrar que apenas os veículos 

fabricados a partir de 1994 é que podem ter seus motores convertidos para Gás Natural 

Veicular. 

  

I.8.2.1 – Relação custo/benefício da adaptação de um veículo 

 

Devido à redução de gastos por quilometro rodado, muitos brasileiros têm 

adaptado seu automóvel com o Kit gás. A tabela 4 faz uma comparação entre o consumo e a 

economia de alguns veículos que rodam pelas ruas e estradas brasileiras.  
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Tabela 4: tabela comparativa entre consumo e economia de veículos que fizeram a conversão do motor para uso 

do GNV. 
ECONOMIA 

CONSUMO 
MENSAL (R$) ANUAL (R$) PERCENTUAL (R$) 

VEÍCULOS 
Gasolina 

(km/l) 

Álcool 

(km/l) 

Gnv 

(km/m3) 
Gasolina Álcool Gasolina Álcool Gasolina Álcool 

GOL (Geração III) 10 7 13 397,3848 342,10 4768,62 4105,19 49,61% 45,88% 

Kombi 7,5 5,25 10 543,30 469,59 6519.60 5635,03 50,87% 47,23% 

F 1000 / C 20 5,5 3,85 7 706,79 606,27 8481,51 7275,27 48,53% 44,72% 

S 10 / Ranger 6 4,2 8 679,13 586,98 8149,50 7043,79 50,87% 47,23% 

Vectra / Santana 8 5,6 10 476,55 407,44 5718,60 4889,31 47,60% 43,71% 

Auto c/ 6 cilindros 5 3,5 6 727,50 616,93 8730,00 7403,14 45,41% 41,36% 

Fonte: Coopergás49 

 

A comparação é feita considerando: 

• Percurso diário: 100 km 

• Preço do litro da gasolina: R$ 2,67 

• Preço do litro do álcool: R$ 1,74 

• Preço do metro cúbico do GNV: R$ 1,749   

• Mês = 30dias  

 

Conforme a tabela 4, um automóvel popular Gol (Geração III) ao percorrer 100km 

diariamente economizaria R$ 397,38 caso utilizasse o GNV em substituição à Gasolina, ou 

seja, reduziria os gastos em 49,61% . Porém, se fosse em substituição ao Álcool, ele 

economizaria R$ 342,10, obtendo uma redução em 45,88% nos gastos. A economia 

proporcionada pelo uso do GNV em outros veículos pode ser vista na tabela 4. É importante 

verificar que em todos os casos citados ocorre economia que varia entre 41% e 51%, o que 

torna o uso do GNV algo muito atrativo.  

É importante destacar que a instalação de GNV não é tão atrativa para usuários 

que rodam poucos quilômetros por dia devido ao alto custo de instalação do kit gás. Para se 

ter uma idéia, o custo de instalação é de aproximadamente de R$ 2.500,00. Para o Gol 

(Geração III) à gasolina, citado na tabela 4, se ele percorrer apenas 20 km por dia, 

economizará mensalmente com a conversão para GNV o valor R$ 79,28. Assim, para 
                                                 
48 Valor corrigido de 497,38 para 397,38 
49 Copergás - Companhia Pernambucana de Gás, criada em 17 de setembro de 1992 através da Lei Estadual 
10.656/1991,  
Disponível em: <http://www.copergas.com.br/site/ctudo-conteudo.asp?idsecao=54>. Acesso em 05 Agosto, 
2008. 
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recuperar o investimento ele levará aproximadamente 32 meses (2 anos e 8 meses). Em 

contrapartida, o mesmo veículo se andar 100 km por dia, a economia obtida será de R$ 397,38 

e neste caso a recuperação do investimento se dá em um pouco mais de 6 meses.  

 

I.8.2.2 – Como se determina o volume do GNV? 

 

Conforme visto no item I.2.1, os gases além de não apresentarem forma definida, 

tendem a ocupar o volume total do recipiente que o contém. Ademais, o estado gasoso 

apresenta como característica importante, a expansibilidade e a compressibilidade, pois além 

de ocupar todo o espaço o gás pode ser comprimido facilmente e armazenado num menor 

volume. Diante disso, como mensurar o volume de 1m3 de GNV? 

É simples. Primeiramente se faz necessário considerar que um gás é caracterizado 

através de três grandezas físicas: Volume, Temperatura e Pressão.  Assim, só faz sentido falar 

em volume de um gás se forem mencionadas conjuntamente a temperatura e a pressão ao qual 

o gás está submetido. Diante disso, ao mensurar o volume de 1m3 de GNV, não é usual ser 

mencionado, mas deve ser considerado que este é o volume ocupado pelo gás na pressão 

ambiente (1atm) e na temperatura de 0°C. Obviamente, pode-se armazenar essa mesma 

quantidade de gás em pequenos recipientes, submetendo a uma pressão maior.  

Como exemplo cita-se o abastecimento de um veículo à gás. O GNV, armazenado 

aproximadamente na pressão de 220bar (ou seja, 220atm), é abastecido nos veículos por meio 

de um dispositivo denominado dispenser, parecido com uma bomba de gasolina ou álcool. 

Esses dispensers têm função única de disponibilizar o GNV e medir o volume ou a massa 

abastecida. Quando o dispenser é acionado passa a fluir gás natural ao cilindro de 

armazenamento do veículo. O abastecimento total se encerra quando a pressão no interior do 

cilindro se iguala à pressão do reservatório de gás do fornecedor, ou seja, do posto. 

 

I.9 - Biogás 

 

O Biogás é um gás derivado de uma mistura de vários gases produzidos 

naturalmente pela degradação de matéria orgânica, tal como resíduos vegetais, dejetos de 

animais, lixo residencial e industrial, entre outros, em meio anaeróbico (sem ar). Em 

condições adequadas de umidade, temperatura e acidez cria-se um ambiente adequado para o 

surgimento de bactérias, denominadas metanogênicas, responsáveis pela fermentação da 

matéria orgânica e conseqüentemente pela geração do biogás. 
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I.9.1 – A composição do Biogás 

 

Dependendo do tipo de matéria orgânica a ser decomposta no biodigestor, gerará 

uma composição de gases em diferentes proporções.  Gases como o Nitrogênio (N), 

Hidrogênio (H) e gás sulfídrico (H2S) participam da mistura em pequenas proporções, porém, 

de maneira geral, o biogás é constituído basicamente por dois gases: o Metano (CH4) e o 

Dióxido de Carbono (CO2). O Metano é o que se apresenta em maior proporção cujo 

percentual na mistura é de 60% à 70%. Já o Dióxido de Carbono apresenta um percentual na 

mistura variando entre 30 e 40% do total. A tabela 5 apresenta a composição básica do 

Biogás, embora possam ocorrer pequenas variações de acordo com o tipo e quantidade de 

matéria orgânica utilizada, os fatores climáticos e as dimensões do Biodigestor. 

 
Tabela 5. Composição média do Biogás. 

TIPO DE GÁS COMPOSIÇÃO DO BIOGÁS EM % 
Metano (CH4) 60 a 70 

Gás Carbônico (CO2) 30 a 40 
Nitrogênio (N) Traços 
Hidrogênio (H) Traços 

Gás Sulfídrico (H2S) Traços 
Fonte: SGANZERLA, 1983, p. 10. 
 

I.9.2 – A qualidade do Biogás 

 

A qualidade do Biogás está intimamente relacionada com o Metano. Assim, 

quando se fala em qualidade do Biogás logo se pensa no percentual de Metano existente na 

mistura gasosa, pois quanto maior for este percentual, melhor a qualidade do Gás. 

Mas qual a relação Físico/Química do Metano com a qualidade do Biogás? 

A relação existente é que a quantidade de metano contida no Biogás regula seu 

poder calorífico. Segundo Gaspar (2003) “é esta percentagem de Metano que confere ao 

Biogás um alto poder calorífico, o qual varia de 5.000 a 7.000 kcal por metro cúbico, e que, 

submetido a um alto índice de purificação, pode gerar um índice de até 12.000 kcal por metro 

cúbico”. 

Diante do exposto, pode-se verificar que a qualidade do Biogás está relacionada 

fisicamente com o calor de combustão do Metano, ou seja, com seu poder calorífico. A tabela 

6 compara o poder calorífico do Biogás com outras fontes energéticas utilizadas usualmente 

em nosso dia-a-dia.  
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Tabela 6. Comparação entre o Biogás e outros combustíveis. 
Combustíveis 1m3 de biogás equivale a 
Gasolina  0,613 litros 
Querosene  0,579 litros 
Óleo diesel  0,553 litros 
Gás de cozinha (GLP) 0,454 litros 
Lenha  1,536 Kg 
Álcool hidratado  0,790 litros 
Eletricidade  1,428 kw 
Fonte: BARRERA, 1993, p. 10. 
 

I.9.3 – Outras características Físico/Químicas do Biogás 

 

O Biogás é um gás incolor, inflamável e que ao queimar produz uma chama azul-

clara, quase que transparente. Apesar do Metano, seu principal constituinte, não apresentar 

cheiro, cor ou sabor, o Biogás in natura apresenta um cheiro característico de “ovo podre”. 

Esse cheiro característico é devido ao gás Sulfídrico (H2S), que se apresenta em pequeno 

percentual (baixa concentração) na mistura, ou seja, no Biogás. 

É importante destacar que o maior problema apresentado pelo gás Sulfídrico não é 

o seu cheiro característico, mas sim sua propriedade de ser corrosivo para os metais. Assim, o 

Biogás, por apresentar pequeno percentual desse gás, apresenta efeitos de corrosão em contato 

com metais, o que dificulta seu armazenamento e utilização. Portanto, para que realmente se 

possa utilizar toda a potencialidade do Biogás é imprescindível que se utilize um processo de 

purificação, removendo os gases corrosivos e outros elementos. Assim esse Biogás purificado 

pode ser utilizado confiadamente em fogões, caldeiras, motores, sem apresentar desgastes por 

corrosão. 

 

I.9.4 – É possível liquefazer o Biogás em temperatura ambiente? 

 

Para responder essa pergunta é necessário levar em consideração a composição 

química do Biogás. Sendo ele composto essencialmente pelos gases Metano e CO2, basta 

verificar em que estado físico da matéria se caracterizam esses dois componentes na 

temperatura ambiente. 

O Metano, seu principal constituinte possui uma temperatura crítica cujo valor é   

-82,1ºC. Assim, na temperatura ambiente, não é possível liquefazê-lo apenas por elevação da 

pressão. Já para o CO2, constituinte em menor proporção, a temperatura crítica tem valor de 
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31ºC, podendo ser liquefeito por compressão isotérmica, desde que a temperatura ambiente 

seja inferior a 31ºC. Porém, vale ressaltar que a pressão a que o CO2 deve ser submetido para 

que haja liquefação é extremamente alta, pois sua pressão crítica é 72,9 atm. 

Conforme o exposto, pode-se dizer que é impossível liquefazer o Biogás por 

compressão isotérmica na temperatura ambiente, devido às propriedades físico/químicas dos 

seus dois principais componentes. Destaca-se que as duas propriedades levadas em 

consideração para tal resposta são as temperaturas críticas e pressão crítica.  

 

I.9.5 – Como se determina o volume do Biogás produzido por um Biodigestor? 

 

Como a pressão no interior do Biodigestor é praticamente da ordem da pressão 

atmosférica, seu volume pode ser determinado simplesmente pelo cálculo do volume físico do 

reservatório de gás. 
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II - BIOGÁS: SUA MODELAGEM FÍSICA 

 

II.1. Introdução 

 

Conforme visto anteriormente, uma substância na forma de gás tem forma e 

volume variáveis. Além disso, se encontra em temperatura superior à sua temperatura crítica o 

que impossibilita ser liquefeito por compressão isotérmica. Microscopicamente, um gás 

apresenta força de atração molecular mínima, o que permite às moléculas possuírem enorme 

grau de liberdade, podendo se mover livremente em todas as direções com grande velocidade. 

O objetivo desta unidade é fazer um estudo detalhado do comportamento dos 

gases e em especial do Biogás gerado pelo Biodigestor. Para tanto, será necessário idealizar 

um modelo de gás, devido à impossibilidade/dificuldade de considerar todos os detalhes 

referentes a cada gás que existe na natureza. Diante disso, costuma-se classificar os gases em: 

• gases reais  

• gases ideais ou perfeitos 

 

 

II.2 – Gás real 

 

Gás real é a designação dada a qualquer gás existente na natureza. Ele é assim 

chamado porque no estudo de seu comportamento o “tamanho”, a “proximidade” e as 

“interações” entre as partículas constituintes são relevantes e influenciam na sua análise. 

Como exemplo, pode-se citar que as interações entre as partículas podem provocar efeitos 

consideráveis na medição da pressão interna do gás analisado. Da mesma forma, o fato das 

partículas constituintes do gás apresentarem tamanhos consideráveis acarreta efeitos de 

rotação e vibração, com energias associadas a esses efeitos. 

Porém, um gás real pode apresentar-se em condições especiais de temperatura e 

pressão e nesse caso ser tratado como um gás ideal ou perfeito. 

 

II.3 – Gás Ideal 

 

Um gás ideal (perfeito) é um gás hipotético, idealizado, onde são negligenciadas 

as interações moleculares e as interações eletromagnéticas entre moléculas, dadas às 
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dificuldades de considerar todos os detalhes referentes a cada gás que existe na natureza. 

Assim, o modelo de gás ideal precisa satisfazer às seguintes condições:  

 

• ser constituído por um grande número de partículas puntiformes, dotadas de 

movimento caótico (desordenado); 

• negligenciar a força de interação entre suas partículas constituintes; 

• quando o gás está em equilíbrio térmico com o recipiente que o contém, os 

choques com as paredes do recipiente deverão ser perfeitamente elásticos, isto 

é, a energia cinética não poderá ser convertida em outras formas de energia, 

como por exemplo, energia interna das paredes.  

 

Na realidade, nenhum gás é verdadeiramente perfeito. Em geral, um gás 

monoatômico na condição especial de baixa pressão e alta temperatura possui comportamento 

molecular aproximado ao do gás idealizado. Assim, quando um gás real estiver submetido a 

uma baixa pressão e uma alta temperatura poderá ser tratado fisicamente como um gás 

perfeito.  

 

II.4 – Grandezas macroscópicas de um gás: variáveis de estado 

 

Para estudar o comportamento de um gás é necessário caracterizá-lo através de 

três grandezas físicas: Volume, Temperatura e Pressão. Essas três grandezas físicas 

macroscópicas são denominadas de variáveis de estado de um gás, cuja função é de descrever 

a situação momentânea do gás.  

Obs. É importante não confundir as variáveis de estado com o estado físico da 

matéria (fase). 

 

II.4.1 – Temperatura e energia cinética média de translação das moléculas de um gás 

 

Conforme visto em termometria a temperatura é uma grandeza física associada ao 

grau de movimento das moléculas/partículas que compõe uma substância ou sistema. Assim, 

quanto mais agitadas as moléculas ou partículas que compõe a substância ou sistema, maior 

sua temperatura. Além disso, sabe-se que partículas ou sistemas em movimento carregam 

consigo uma quantidade de energia denominada energia cinética. Desta forma, pode-se 
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concluir que a temperatura está associada diretamente a energia interna50 do gás, energia esta 

puramente cinética, pois consideramos um modelo de gás ideal onde não existe interação 

entre as moléculas/partículas. Mediante essas considerações, a energia cinética média de 

translação U de uma molécula de gás ideal pode ser compreendida como uma função 

exclusiva da temperatura absoluta (T) do gás e é expressa por: 

.k.T
2
3U =                                                            (1) 

Onde: 

Letra representativa Grandeza física Unidade 

T 

Temperatura  
(Obs.: a temperatura deve ser expressa 

em uma escala absoluta, como por 
exemplo, a escala Kelvin!) 

kelvin [k] 

K Constante de Boltzmann cujo valor é 
1,38.10-23 J/K joule por kelvin [J/k] 

U Energia interna joule [J] 
 

Considerando (1) a fórmula da energia cinética estudada em dinâmica, pode-se 

obter uma equação que permite avaliar a velocidade quadrática média de translação das 

partículas no interior do recipiente. Sendo, 

UEc =  

.k.T
2
3

2
m.v2

=  

Isolando a velocidade, obtém-se: 

m
3.k.Tv =                                                              (2) 

Onde: 

Letra representativa Grandeza física Unidade 

T 

Temperatura  
(Obs.: a temperatura deve ser expressa 

em uma escala absoluta, como por 
exemplo, a escala Kelvin!) 

kelvin [K] 

K Constante de Boltzmann cujo valor é 
1,38.10-23 J/K joule por kelvin [J/K] 

M Massa da partícula quilograma  [kg] 
V Velocidade quadrática média metro por segundo [m/s]

                                                 
50 Para os gases reais a energia interna não é uma função exclusiva da temperatura. A energia interna é obtida 
pelo somatório da Energia Cinética e Energia Potencial existente da interação entre as moléculas que constituem 
o gás. Isso é bem evidente no estudo das mudanças de estado físico da matéria, onde ocorre variação da energia 
interna (se fornece calor ao sistema) sem haver variação de temperatura. 
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Convém lembrar que embora a escala termométrica usual em nosso dia-a-dia seja 

a escala Celsius, ela não será a escala adotada para expressar as medidas nessa unidade de 

estudo. As medidas de temperatura serão expressas na escala Kelvin, escala absoluta, 

pertencente ao Sistema Internacional (SI). É bom relembrar que a escala Celsius e Kelvin se 

relacionam através da relação: 

273TT CK +=                                                               (3) 

Onde: 

Letra representativa Grandeza física Unidade 
Tk Temperatura (na escala Kelvin) kelvin [K] 
TC Temperatura (na escala Celsius) celsius [C] 

 

 

II.4.2 – Volume do gás 

 

Conforme vimos na unidade I, item 2.1, os gases não apresentam forma definida e 

por isso ocupam o volume total do recipiente onde estão inseridos. Portanto, o volume do gás 

será dado pelo volume do recipiente que o contém. Convém lembrar que a unidade de volume 

no SI é o m3. 

 

II.4.3 – Pressão de um gás 

 

Quando indagados sobre o que é pressão a maioria das pessoas costuma expressar 

o conceito de pressão como sinônimo de força. Essa confusão é gerada porque o conceito de 

pressão está diretamente relacionado à força, embora não sejam sinônimos. Para 

compreendermos o conceito de pressão vamos imaginar uma moça caminhando na grama de 

um parque. Se ela estiver usando um tênis, caminhar nesse gramado é algo simples, sem 

dificuldades. Mas se ela estivesse usando um sapato de salto bem fino? Seria fácil caminhar 

na grama? A resposta para essa pergunta é não, pois o salto do sapato “afunda” no gramado. 

Mas qual a explicação física para isso? Será que a força aplicada no solo se torna maior com a 

utilização do sapato de salto fino? Bem, a explicação para tal efeito está baseada no conceito 

de pressão. Com base nas Leis de Newton, pode-se afirmar que a força que uma pessoa em 

repouso exerce sobre o solo tem valor igual ao seu peso. Embora esta moça use calçados 

diferentes nas duas situações, a força que ela exerce sobre a grama é a mesma. Mas, o que 

difere numa situação da outra é a área de apoio. Com o uso do tênis a força-peso se distribui 
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por todo o solado, mas com o sapato de salto, a força-peso se aplica numa pequena área de 

contato. Essa força aplicada numa menor área de contato proporciona uma “pressão” maior, o 

que faz com que o salto afunde no gramado. Assim, podemos concluir que a pressão é uma 

grandeza física relacionada com a intensidade da Força, perpendicular à superfície 

considerada, e com a área dessa superfície. Matematicamente podemos relacionar essas 

grandezas por meio da equação: 

A
Fp =                                                                   (4) 

Onde: 

Letra representativa Grandeza física Unidade no SI 
F Intensidade da força newton [N] 
A Área metro quadrado [m2] 
p Pressão newton por metro quadrado [N/m2] 

 

E nos gases, de onde surge a pressão? 

Conforme modelo microscópico, as partículas constituintes de um gás estão em 

constante movimento aleatório no interior do recipiente que o contém. É de se imaginar que 

esse movimento desordenado ocasione inúmeras colisões elásticas dessas partículas com as 

paredes do recipiente (figura 9). Ao colidir, cada partícula exerce uma força numa pequena 

área da parede do recipiente. Assim, pode-se concluir que a pressão exercida por um gás é 

conseqüência dessas inúmeras colisões das partículas constituintes com as paredes do 

recipiente que o contém.  

 
II.5 – Como medir a pressão que o biogás exerce no interior do biodigestor? 

 

Realizar a medida da pressão que o biogás exerce no interior do biodigestor é uma 

tarefa simples. A pressão interna do biogás pode ser lida diretamente em instrumentos 

graduados, denominados de manômetros, acoplados ao biodigestor. Existem vários modelos 

de manômetros disponíveis no mercado, porém é possível construir um manômetro “caseiro” 

utilizando materiais de baixo custo, como o ilustrado na figura 13. Este manômetro tem por 

Figura 9. A pressão que o gás exerce no interior do 
recipiente é decorrente dos inúmeros choques elásticos das 
partículas nas paredes do recipiente. 
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princípio de funcionamento o Teorema de Stevin abordado em hidrostática51. A construção do 

manômetro caseiro bem como os conceitos físicos envolvidos na construção do mesmo está 

apresentada no apêndice A, ao final deste texto. 

 
Figura 13. Manômetro artesanal acoplado ao biodigestor. 

 

A figura 14 representa de forma esquemática o funcionamento do manômetro 

“caseiro”. 

 

 

 
 

Uma conseqüência imediata do Teorema de Stevin é que pontos situados no 

mesmo plano horizontal apresentam mesma pressão. Portanto, nos pontos A e B (fig. 14), a 

pressão é a mesma. Então, 

pA = pB 

Admitindo que a pressão no ponto A é conseqüência direta da pressão exercida 

pelo biogás e que no ponto B a pressão é decorrente da coluna de água (de altura h) e da 

atmosfera (pois a extremidade do tubo está aberta), pode-se dizer então que: 

                                                 
51 Parte da física que estuda os fluídos em repouso. 

Figura 14. Figura esquemática de um manômetro de tubo em forma de U. Consiste num tubo aberto 
contendo água ou outro líquido cuja densidade seja conhecida. Uma das extremidades é conectada ao 
reservatório de gás cuja pressão se quer medir. Em (a), o Biodigestor não está em funcionamento. A água 
fica nivelada nos tubos do manômetro. Em (b), com presença de gás no reservatório, a água é “forçada” pelo 
gás provocando o desnivelamento.  Através da medida do desnível h, pode-se calcular a pressão que o 
biogás exerce no interior do biodigestor. 
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pBiogás = patmosférica + pcoluna d’água                                          (5) 

Sabendo que a pressão exercida pela coluna d’água é dada por, 

pcoluna d’água = dágua.g.h 

Pode-se reescrever (5), e obter: 

pBiogás = patmosférica + d.g.h                                                 (6) 

onde d representa a densidade da água, g a aceleração gravitacional e h a altura da coluna de 

água. Considerando que dágua = 103 kg/m3, g ≅ 10 m/s2, e que a pressão atmosférica vale 

aproximadamente 1,01x105 Pa, pode-se expressar a equação 6 somente em função da altura da 

coluna de água: 

pBiogás = 1,01.105 + 104.h                                                      (7) 

Assim, para obter a pressão interna no biodigestor basta coletar a altura da coluna 

de água e resolver a equação 7. Verifica-se através da equação 7, que a pressão que o biogás 

exerce no interior do biodigestor cresce com a altura da coluna de água, ou seja, quanto maior 

a coluna, maior a pressão em seu interior. 

 

II.6 – Transformações Gasosas 

 

Como vimos, um gás têm, em equilíbrio, seu estado determinado pelas variáveis 

de estado volume, temperatura e pressão. Assim, certo gás apresenta-se no estado A quando 

possuir temperatura TA, volume VA e pressão pA. Qualquer modificação efetuada em uma 

dessas variáveis provoca alteração em outra, ou nas outras duas ao mesmo tempo. Assim, por 

exemplo, modificando a temperatura do gás, ela poderá sofrer alteração de volume, ou de 

pressão ou de volume e pressão simultaneamente. Nessa circunstância, quando qualquer uma 

das variáveis de estado sofrer alteração diz-se que o gás sofreu uma transformação gasosa. 

 

 

II.6.1 – Transformação Isotérmica ou Lei de Boyle-Mariotte. 

 

Transformação isotérmica é a transformação gasosa realizada em condições de 

temperatura constante, ou seja, durante a transformação apenas o volume e a pressão sofrem 

alteração. Robert Boyle (1627-1691), físico irlandês, realizou uma seqüência de experimentos 

utilizando certa massa gasosa, de volume V0 e pressão p0. Ele verificou que: 

• quando o gás era submetido ao dobro da pressão inicial (2p0) seu volume se 

reduzia à metade do volume inicial (V0/2).  
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• quando o gás era submetido ao triplo da pressão inicial (3p0) seu volume se 

reduzia à um terço do volume inicial (V0/3). 

• quando o gás era submetido ao quádruplo da pressão inicial (4p0) seu volume 

se reduzia à um quarto do volume inicial (V0/4). 

 

A partir de suas observações experimentais, Boyle concluiu (em 1662) que a 

pressão e o volume eram grandezas inversamente proporcionais. Ele pode comprovar que 

o produto da pressão pelo volume era constante. Assim, sendo 

p.V = constante 

pode-se concluir que: 

1100 .Vp.Vp =                                                             (8) 

Onde: 

Letra representativa Grandeza física 

p0 e p1 Pressão (inicial e final, 

respectivamente) 

V0 e V1 Volume (inicial e final, 

respectivamente) 

 

Registros históricos relatam que o físico francês, Edmé Mariotte (1620 – 1684) 

aos estudar os gases chegou às mesmas conclusões (em 1676) que Boyle. Porém, o fato 

curioso é que um desconhecia o trabalho do outro. Por esse motivo, a comunidade científica 

reconhece a equação 8 como sendo a lei de “Boyle-Mariotte”, embora Mariotte tenha 

descoberto 14 anos após a descoberta de Boyle. 

 

 

II.6.1.1 – Gráfico da pressão versus volume de uma transformação isotérmica. 

 

Os resultados experimentais de Boyle e Mariotte podem ser expressos num 

gráfico da pressão versus volume. Verifica-se experimentalmente que para cada valor de 

temperatura se obtém uma curva distinta. Esta curva consiste numa hipérbole eqüilátera.  
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Figura 15. Gráfico da pressão versus volume de uma transformação isotérmica. Para cada temperatura obtém-se 
uma isoterma distinta sendo que quanto maior a temperatura mais afastada da origem dos eixos ela se encontra.  

 

O gráfico da figura 15 ilustra três curvas isotérmicas, entretanto quando a 

temperatura aumenta, o produto “p.V” torna-se maior e as isotermas se afastam da origem dos 

eixos. 

 

II.6.2 – Transformação isobárica ou 1ª Lei de Charles e Gay-Lussac. 

 

Transformação isobárica é a transformação gasosa realizada em condições de 

pressão constante, ou seja, durante a transformação apenas a temperatura e o volume sofrem 

alteração. Esta transformação gasosa fora estudada pelo físico francês Jacques Alexandre 

César Charles (1746-1823) quando em 1787 verificou que, mantida a pressão constante, 

qualquer variação de temperatura causava variação no volume de suas amostras estudadas (ar 

e alguns gases). Posteriormente em 1802, o físico e químico francês, Louis Joseph Gay-

Lussac (1778-1850), utilizando outros gases obteve o mesmo comportamento em seus 

experimentos. Além disso, Gay-Lussac demonstrou que qualquer substância gasosa, com 

mesmo volume inicial, ao ser submetido a uma mesma variação de temperatura proporciona 

mesma variação volumétrica. 

A partir dos resultados experimentais de Charles e Gay-Lussac enunciou-se que 

mantendo-se a pressão constante, o volume de qualquer mostra gasosa é diretamente 

proporcional a sua temperatura absoluta. Assim, se 

V α T                                                                           (9) 
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 Podemos transformar a equação 9 numa igualdade inserindo uma constante de 

proporcionalidade k, obtendo 

V = k.T                                                         (10) 

Isto pode ser reescrito matematicamente por: 

1

1

0

0

T
V

T
V

=                                                       (11) 

Onde: 

Letra representativa Grandeza física 

T0 e T1 

Temperatura (inicial e final, respectivamente) 

Obs.: a temperatura deve ser expressa em 

uma escala absoluta, como por exemplo, a 

escala Kelvin! 

V0 e V1 Volume (inicial e final, respectivamente) 

 

Assim, a equação 9 relaciona o volume e temperatura inicial com o volume e 

temperatura final. Esta é a equação conhecida como Lei de Charles e Gay-Lussac, ou ainda, 

como a equação da transformação isobárica. 

 

II.6.2.1 – Gráfico do volume versus temperatura de uma transformação isobárica. 

 

Utilizando os dados experimentais, Charles e Gay-Lussac construíram um gráfico 

do volume em função da temperatura. Verificaram os pontos representados no gráfico 

resultavam numa reta inclinada (fig. 15). Além disso, perceberam que ao se prolongar tal reta 

no sentido decrescente de temperatura, ela interceptaria o eixo da temperatura no ponto em 

que a temperatura atingisse o valor -273,15ºC52. É fácil perceber que essa temperatura é 

inatingível, pois nessa condição o volume do gás se anularia. Também vale ressaltar que os 

gases condensariam antes de atingir essa temperatura. 

                                                 
52 Essa é a temperatura mais baixa que um corpo pode atingir. Foi obtida teoricamente pelo método da 
extrapolação matemática. Anos mais tarde, Lord Kelvin denomina esta temperatura como sendo o zero absoluto. 
Assim a temperatura -273,15°C corresponderia ao 0K de sua escala termométrica. 
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Figura 15. Ilustração do gráfico obtido experimentalmente por Charles e Gay-Lussac. Em (a) a temperatura está 
expressa na escala Celsius: o prolongamento da reta atinge o ponto -273,15°C. Observe que para esta 
temperatura o volume se torna nulo.  Por razões que aqui não podem ser apresentadas, essa temperatura é 
impossível de ser atingida. Em (b) a temperatura está expressa na escala kelvin.  
 

 

II.6.3 – Transformação isovolumétrica ou 2ª Lei de Charles e Gay-Lussac. 

 

Transformação isovolumétrica (também chamada de isométrica ou isocórica) é a 

transformação gasosa realizada em condições de volume constante, ou seja, durante a 

transformação apenas a temperatura e a pressão sofrem alteração. Charles e Gay-Lussac 

verificaram experimentalmente que a volume constante, ao aquecer qualquer mostra gasosa 

tinha-se como resultado um aumento na sua pressão. Ainda, verificaram que: 

• quando a temperatura do gás dobrava (2T) a pressão também dobrava (2P); 

• quando a temperatura do gás triplicava (3T) a pressão triplicava (3P) 

• quando a temperatura do gás quadruplicava (4T) a pressão quadruplicava (4P). 

 

Com base nessas observações eles puderam afirmar que a pressão e a 

temperatura eram grandezas diretamente proporcionais. Desta forma tem-se: 

p α T                                                                 (12) 

 Podemos transformar a equação 12 numa igualdade inserindo uma constante de 

proporcionalidade k, obtendo 

p = k.T                                                               (13) 

Assim, Charles e Gay-Lussac obtiveram a equação matemática que descreveria o 

comportamento experimental para a transformação gasosa a volume constante. Esta equação é 

descrita por: 

1

1

0

0

T
p

T
p =                                                             (14) 
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Onde: 

Letra representativa Grandeza física 

p0 e p1 Pressão (inicial e final, respectivamente) 

T0 e T1 Temperatura (inicial e final, respectivamente) 

 

 

II.6.3.1 – Gráfico da pressão versus temperatura de uma transformação isovolumétrica. 

 

Utilizando os dados experimentais, Charles e Gay-Lussac construíram um gráfico 

da pressão em função da temperatura. Este gráfico está representado na figura 16. 

 
Figura 16. Ilustração do gráfico obtido experimentalmente por Charles e Gay-Lussac. Em (a) a temperatura está 
expressa na escala Celsius: o prolongamento da reta atinge o ponto -273,15°C. Observe que para esta 
temperatura a pressão se torna nula. Por razões que aqui não podem ser apresentadas, essa temperatura é 
impossível de ser atingida. Em (b) a temperatura está expressa na escala kelvin.  
 

 

II.6.4 – Gráfico pressão versus volume para as transformações isotérmica, isobárica e 

isovolumétrica. 

 

A figura 17 ilustra as três transformações citadas anteriormente num diagrama 

PxV.  

 
 

 

Figura 17. Na transformação isobárica a pressão se mantém 
constante, por isso o gráfico consiste numa reta paralela ao 
eixo do volume. Já na transformação isovolumétrica, o 
volume é que se mantém constante, e por isso, o gráfico é 
retilíneo paralelo ao eixo da pressão. Todavia, na 
transformação isotérmica a pressão e o volume variam 
inversamente proporcional um ao outro. Por isso, a curva tem 
tal aspecto ilustrado, isto é, é uma hipérbole. 
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II.7 – Lei ou equação geral dos gases ideais 

 

Reunindo as Leis de Boyle-Mariotte e de Charles e Gay-Lussac em uma única 

equação obtém-se: 

1

11

0

00

T
.Vp

T
.Vp

=                                                      (15) 

Esta equação é conhecida como a equação geral dos gases, onde o índice “zero” 

representa o estado inicial do gás e o índice “um” representa o estado final do gás. Vale 

destacar que quando uma das três variáveis se mantém constante, a equação se reduz a uma 

das três leis estudadas anteriormente. Outro ponto importante a ser destacado é que essa lei só 

é válida para situações em que a massa do gás seja constante em toda a transformação. 

 

  

 II.8 – Equação de Clapeyron 

 

Percebendo que a equação geral dos gases não era válida para situações em que a 

quantidade de gás variasse durante certa transformação gasosa, o físico e engenheiro francês 

Paul Clapeyron (1799-1844) procurou desenvolver uma equação que incluísse a quantidade 

de gás envolvida durante tal transformação. 

Baseando-se na Lei de Avogadro que previa que,  

 

“volumes iguais de quaisquer gases, na mesma temperatura e 

pressão, contém o mesmo número de moléculas”, ou ainda, a 

quantidade de 1 mol53 de qualquer gás, nas mesmas condições de 

temperatura e pressão, ocupam o mesmo volume, 

 

Clapeyron observou que a relação 
T

p.V  era diretamente proporcional ao número 

de mols de um gás ideal, ou seja: 

                                                 
53  Um mol de qualquer substância gasosa contém o mesmo número de moléculas. O número de moléculas 
contidas em um mol foi determinado com muita precisão pelo professor de físico-química da Universidade de 
Paris, Jean Baptiste Perrin, no início do século XX e representado pela letra NA. Esta constante foi denominada 
de “número de Avogadro” em homenagem ao cientista italiano Amedeo Avogadro. Atualmente, sabe-se que NA 
= 6,023.1023 moléculas. Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/o-numero-avogadro.htm>. 
Acesso em: 25 de Outubro de 2008; 
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T
p.V  α n 

Substituindo o símbolo de proporcionalidade por uma igualdade mediante 

introdução de uma constante obtém-se: 

n.R
T

p.V =  

ou  

n.R.Tp.V =                                                           (16) 

Onde “n” representa o número de mol e “R” a constante universal dos gases 

perfeitos. 

Clapeyron ainda determinou a constante R obtendo o valor  

mol.K
atm.L0,082R =  

ou 

mol.K
J8,317R =  (no S.I.) 

 

 

 

II.9 - Condições normais de pressão e temperatura (CNTP) 

 

Costuma atribuir à expressão “condições normais de temperatura e pressão 

(CNTP)” as condições de pressão igual a 1 atm e a temperatura de 273 K (ou seja, 0°C). 

Assim, na CNTP: 
⎩
⎨
⎧

=
≅≅=

273KT
76cmHg1,01.101atmp 2m

N5

 

OBS. Nas CNTP um mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4L 

 

 

 II.10 – Lei de Dalton 

 

O químico e físico inglês John Dalton (1766-1844) ao estudar o comportamento 

dos gases ideais verificou a pressão total de uma mistura de dois ou mais gases, que não 

reagem quimicamente entre si, é igual à soma da pressão parcial que cada gás exerceria 

se ocupasse sozinho o mesmo recipiente na mesma temperatura. Assim, cada gás da 
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mistura se comporta como se estive sozinho ocupando todo o volume do recipiente. A 

presença de um gás não é afetada pela presença do outro, independentemente da quantidade 

de gases que contiver a mistura. Matematicamente pode-se expressar a lei de Dalton por 

321otalT pppp ++=  ...                                                        (17) 

onde p1, p2 e p3 representam as pressões parciais dos gases que compõem a mistura. 

 

 

 II.11 –Mistura de dois ou mais gases. 

 

Considere o esquema ilustrado na figura 18. 

       
No recipiente A tem-se certa massa gasosa cujo número de mol, temperatura, 

pressão e volume são respectivamente n1, T1, p1 e V1. No recipiente B os valores das 

respectivas grandezas são dados por n2, T2, p2 e V2.  

Utilizando a equação 12 pode-se escrever para o gás do recipiente A, 

1111 .R.Tn.Vp =  

1

11
1 R.T

.Vp
n =

                                                            (18) 

Analogamente pode-se escrever para o gás do recipiente B, 

2222 .R.Tn.Vp =  

2

22
2 R.T

.Vp
n =

                                                          (19) 

Esses dois gases contidos nesses recipientes A e B, depois de misturados no 

recipiente C, resultarão em: 

n.R.Tp.V =  

Figura 18. Dois recipientes A e B contêm 
gases inertes e distintos. Cada um deles possui 
sua pressão, volume, temperatura e número de 
mol. Os conteúdos do recipiente A e B serão 
misturados no recipiente C, o qual terá certa 
pressão, certo volume, certa temperatura e 
certo número de mol. 
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R.T
p.Vn =

                                                              (20) 

Sabendo que a quantidade mol de gás no recipiente C é obtida diretamente pela 

soma algébrica, da quantidade de mol nos dois recipientes A e B, tem-se: 

21 nnn +=                                                            (21) 

Substituindo as equações (13), (14), (15) na equação (16) obtém-se: 

2

22

1

11

R.T
.Vp

R.T
.Vp

R.T
p.V +=

 
Simplificando a constante dos gases ideais, resulta em: 

2

22

1

11

T
.Vp

T
.Vp

T
p.V +=

                                                  (22) 

A equação 17 pode ser expandida para uma mistura de três ou mais gases. Para 

isso basta adicionar um novo termo no lado direito da equação com seu índice 

correspondente. 
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Anexo 1: Ficha de Informação de Produto Químico - BUTANO 
 

                                                  IDENTIFICAÇÃO                                                          
Número 

ONU Nome do produto Rótulo de risco 

1011 BUTANO 

 
Número de risco 
 23 

Classe / Subclasse 
 2.1 

Sinônimos 
 n - BUTANO ; MISTURA DE BUTANOS 
Aparência 
 GÁS COMPRIMIDO LIQUEFEITO; SEM COLORAÇÃO; ODOR DE GASOLINA; FLUTUA E FERVE NA 
ÁGUA; INFLAMÁVEL; PRODUZ NUVEM DE VAPOR VISÍVEL. 
Fórmula molecular 
 C4 H10 

Família química 
 HIDROCARBONETO 

Fabricantes 
Para informações atualizadas recomenda-se a consulta às seguintes instituições ou referências: 
ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química: Fone 0800-118270 
ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal: Fone (11) 3081-5033 
Revista Química e Derivados - Guia geral de produtos químicos, Editora QD: Fone (11) 3826-6899  
Programa Agrofit - Ministério da Agricultura 

 
 

                          PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E AMBIENTAIS                      
 

Peso molecular 
 58,12 

Ponto de ebulição (°C)  
 -0,48  

Ponto de fusão (°C)  
 -135 

Temperatura crítica (°C)  
 152 

Pressão crítica (atm) 
 37,47 

Densidade relativa do vapor 
 2,0 A 20 °C 

Densidade relativa do líquido (ou 
sólido) 
 0,60 A 0 °C (LÍQ.) 

Pressão de vapor 
 760 mmHg A -0,5 °C 

Calor latente de vaporização (cal/g) 
 92 

Calor de combustão (cal/g)  
 -10.840 

   

Fonte: Adaptado de Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de São Paulo, SP. Disponível em: 
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=BUTANO>. Acesso em 27 
Julho, 2008. 
 
 



 

 131

Anexo 2: Ficha de Informação de Produto Químico - PROPANO 
 

                                                     DENTIFICAÇÃO                                                            
Número 

ONU Nome do produto Rótulo de risco 

1978 PROPANO 

 
Número de risco 
 23 

Classe / Subclasse 
 2.1 

Sinônimos 
 DIMETILMETANO 
Aparência 
 GÁS COMPRIMIDO LIQUEFEITO; SEM COLORAÇÃO; INODORO; PODE TER ODOR DE GAMBÁ, 
ADICIONADO AO GÁS. LÍQUIDO, FLUTUA E AFUNDA NA ÁGUA. PRODUZ NUVEM DE VAPOR VISÍVEL E 
INFLAMÁVEL. 
Fórmula molecular 
 C3 H8 

Família química 
 HIDROCARBONETO 

Fabricantes 
Para informações atualizadas recomenda-se a consulta às seguintes instituições ou referências: 
ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química: Fone 0800-118270 
ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal: Fone (11) 3081-5033 
Revista Química e Derivados - Guia geral de produtos químicos, Editora QD: Fone (11) 3826-6899  
Programa Agrofit - Ministério da Agricultura 

 
                           PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E AMBIENTAIS                    

 
Peso molecular 
 44,09 

Ponto de ebulição (°C)  
 -42,1  

Ponto de fusão (°C)  
 -187,1 

Temperatura crítica (°C)  
 96,67 

Pressão crítica (atm) 
 41,94 

Densidade relativa do vapor 
 1,5 

Densidade relativa do líquido (ou 
sólido) 
 0,59 A -50 °C (LÍQ.) 

Pressão de vapor 
 760 mmHg A -42,1 °C 

Calor latente de vaporização (cal/g) 
 101,8 

Calor de combustão (cal/g)  
 -10.990 

   

 
Fonte: Adaptado de Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de São Paulo, SP. Disponível em:  
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=PROPANO >. Acesso em 27 
Julho, 2008. 
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Anexo 3: Ficha de Informação de Produto Químico - METANO 
 

                                                    IDENTIFICAÇÃO                                                            
Número 

ONU Nome do produto Rótulo de risco 

1971 METANO 

 
Número de risco 
 - 

Classe / Subclasse 
 2.1 

Sinônimos  
 GÁS DO PÂNTANO ; GÁS NATURAL 
Aparência 
 GÁS COMPRIMIDO LIQUEFEITO; SEM COLORAÇÃO; ODOR SUAVE; FLUTUA E FERVE NA ÁGUA; 
PRODUZ NÚVEM DE VAPOR, VISÍVEL E INFLAMÁVEL 
Fórmula molecular 
 CH4 

Família química 
 HIDROCARBONETO 

Fabricantes 
Para informações atualizadas recomenda-se a consulta às seguintes instituições ou referências: 
ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química: Fone 0800-118270 
ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal: Fone (11) 3081-5033 
Revista Química e Derivados - Guia geral de produtos químicos, Editora QD: Fone (11) 3826-6899  
Programa Agrofit - Ministério da Agricultura 

 
 

                                  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E AMBIENTAIS                     Help 
 

Peso molecular 
 16,04 

Ponto de ebulição (°C)  
 - 161,5  

Ponto de fusão (°C)  
 - 182,6 

Temperatura crítica (°C)  
 - 82,5 

Pressão crítica (atm) 
 45,44 

Densidade relativa do vapor 
 0,55 - 1,0 

Densidade relativa do líquido (ou 
sólido) 
 0,422 A -160 °C (LÍQUIDO) 

Pressão de vapor 
 760 mm Hg A - 161,5 °C 

Calor latente de vaporização (cal/g) 
 121,9 

Calor de combustão (cal/g)  
 - 11.954 

   

Fonte: Adaptado de Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de São Paulo, SP. Disponível em:  
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=METANO >. Acesso em 27 
Julho, 2008. 
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Anexo 4: Ficha de Informação de Produto Químico - DIÓXIDO DE CARBONO 
 

                                                      IDENTIFICAÇÃO                                                            
Número 

ONU Nome do produto Rótulo de risco 

1013 DIÓXIDO DE CARBONO 

 
Número de risco 
 20 

Classe / Subclasse 
 2.2 

Sinônimos 
 GÁS CARBÔNICO ÁCIDO ; ANIDRIDO CARBÔNICO 
Aparência 
 GÁS COMPRIMIDO LIQUEFEITO OU SÓLIDO; GÁS SEM COLORAÇÃO OU SÓLIDO BRANCO; SEM ODOR; 
O SÓLIDO AFUNDA E FERVE NA ÁGUA; PRODUZ NUVEM DE VAPOR VISÍVEL. 
Fórmula molecular 
 CO2 

Família química 
 ÓXIDO 

Fabricantes 
Para informações atualizadas recomenda-se a consulta às seguintes instituições ou referências: 
ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química: Fone 0800-118270 
ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal: Fone (11) 3081-5033 
Revista Química e Derivados - Guia geral de produtos químicos, Editora QD: Fone (11) 3826-6899  
Programa Agrofit - Ministério da Agricultura 

 
                                  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E AMBIENTAIS                      

 
Peso molecular 
 44,0 

Ponto de ebulição (°C)  
 SUBLIMA  

Ponto de fusão (°C)  
 -56,6 °C A 5,2 atm 

Temperatura crítica (°C)  
 31 

Pressão crítica (atm) 
 72,9 

Densidade relativa do vapor 
 1,53 

Densidade relativa do líquido (ou 
sólido) 
 1,56 A -79 °C (SÓLIDO) 

Pressão de vapor 
 760 mmHg A -78,2 °C 

Calor latente de vaporização (cal/g) 
 83 

Calor de combustão (cal/g)  
 NÃO PERTINENTE 

   

Fonte: Adaptado de Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de São Paulo, SP. Disponível em: 
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=DIÓXIDO%20DE%20C
ARBONO >. Acesso em 27 Julho, 2008 
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Anexo 01 – Clichê construído pelo grupo 1 
 
 
   CLICHÊ 
 
01) Quando foi criado o Biodigestor? 

02) Quem criou o Biodigestor e como ele chegou à conclusão de que sua criação deu 

certo? 

03) O Biogás tem cheiro? 

04) Como eles fazem para armazenar o gás e evitar que o mesmo se disperse no meio 

ambiente? 

05) Qual o tempo de utilização de um Biodigestor? 

06) O Biodigestor é uma das melhores formas de diminuir os impactos ambientais, então, 

por que ele não é tão divulgado, a fim de ser mais utilizado? 

07) Quais as conseqüências do uso do Biodigestor? 

08) Qual a origem do Biodigestor? 

09) Em qual região do país  chegou o Biodigestor? 

10) O Biogás pode ser utilizado em automóveis? 

11) Qual o custo para fazer um Biodigestor? Essa forma de amenizar os impactos é 

lucrativa para o produtor? 

12) Quem foi o primeiro a fazer o Biodigestor no Brasil? 

13) O gás do Biodigestor pode ser poluente? 

14) Pode ocorrer acidentes com o Biodigestor?  
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Anexo 02 – Clichê construído pelo grupo 2 
 
 

CLICHÊ 
 
01) Como pode ser utilizado o gás do Biodigestor? 

02) Qual o valor do custo da implantação? 

03) Qual a taxa de lucro do Biodigestor? 

04) O gás do Biodigestor pode ser poluente? 

05) É possível elaborar um Biodigestor doméstico? 

06) Quais são os riscos de acidente do Biodigestor? 

07) De que forma pode-se armazenar o gás? 

08) Quais seriam as matérias primas usadas no Biodigestor? 

09) Qual o destino usado (dado) para os resíduos do Biodigestor? 

10) Existe um manejo ideal para que o Biodigestor possa ter uma boa produção do gás? 

11) Existe um padrão de qualidade para o gás produzido? 

12) Existe algum incentivo do Governo Federal para a implantação do Biodigestor? 

13) Se o Biodigestor é um gerador de baixo custo e fácil manejo, por que sua implantação 

nas propriedades não é obrigatória? 

14) Qual a percentagem de Biodigestores em atividade no Brasil? 

15) De que forma é feita a apresentação dos Biodigestores aos produtores, enfatizando seus 

benefícios? 
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Anexo 03 – Clichê construído pelo grupo 3 
 

 

CLICHÊ 

 

01) Como o gás do Biodigestor é armazenado? 

02) Quais os tipos de gases que são gerados no Biodigestor? 

03) Qual o tamanho da área adequada para construir um Biodigestor? 

04) Qual é o custo para se fazer um Biodigestor? 

05) É necessária manutenção especializada? 

06) Quais os cuidados que devemos ter com o Biodigestor? 

07) Se ocorrer algum erro, quais as conseqüências para o meio ambiente? 

08) Quem inventou o Biodigestor? 

09) Qual o motivo que levou a invenção do Biodigestor? 

10) Em quanto tempo fica pronto o biogás? 

11) Quem trouxe o Biodigestor para o Brasil? 

12) Em que ano foi criado e trazido para o Brasil? 

13) O Biodigestor é bastante utilizado aqui no Brasil? 

14) Qual o melhor modelo de Biodigestor para a produção de biogás? 

15) O Biodigestor pode ser utilizado para gerar energia consumida por automóveis? 

16) Qual a renda gerada pela produção do Biodigestor? 

17) Qual o produto obtido pelo uso do Biodigestor? 
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Anexo 04 – Clichê construído pelo grupo 4 
 
 

CLICHÊ 
 

01) Qual o gasto da implantação do Biodigestor? 

02) Quem inventou o Biodigestor e quando o inventou? 

03) Qual o objetivo dos Biodigestores? 

04) Quais são os gases que constituem o Biogás? 

05) O gás produzido tem algum odor? 

06) Qual o tempo de fermentação da matéria orgânica? 

07) Qual a diferença entre o Gás Butano e o Biogás? 

08) Como o gás é armazenado? 

09) Qual o tempo de utilização de um Biodigestor? 

10) O tamanho do Biodigestor influencia na produção? 

11) O gás prejudica o meio ambiente? 

12) A lona utilizada no Biodigestor pode ser reutilizada? 

13) Por quanto tempo o Biogás pode ficar armazenado? 

14) Qual a temperatura ideal para a fermentação da matéria orgânica? 

15) Para fazer o composto pode misturar diferentes tipos de esterco? 

16) Pode misturar o Biogás com o Gás Butano? 

17) A cor da lona influencia na fermentação? 

18) A alimentação dos animais influencia na produção do Biogás? 

19) Em quanto tempo os dejetos estão aptos para ser incorporados no solo servindo de 

adubo? 

20) Quais os cuidados que se deve ter ao manejar o Biodigestor? 

21) Existe algum aditivo químico que ajuda o processo da fermentação? 

22) Em qual região é mais utilizado o Biodigestor e o Biogás? 
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Anexo 05 – Clichê construído pelo grupo 5 
 
 

CLICHÊ 
 
01) Já que o Biodigestor é tão utilizado no mundo, por que ele é pouco utilizado no cenário 

brasileiro? 

02) Qual o nível de poluição de um Biodigestor na natureza? 

03) Qual o custo para implantação de um Biodigestor? 

04) Quando foi inventado o primeiro Biodigestor? Por quem? Qual a finalidade dele 

naquela época? 

05) Quais as funções diretas e indiretas de um Biodigestor? 

06) Quais são os cuidados que se deve ter ao implantar um Biodigestor? 

07) Qual a área ocupada por um Biodigestor, conforme cada modelo existente no mercado? 

08) O Biodigestor pode chegar a emitir algum odor? 

09) Qual a equivalência energética de um Biogás em um Biodigestor? 

10) Qual (is) a utilização do gás do Biodigestor? 

11) Qual a utilização de um Biodigestor? 

12) Quais as condições para se obter o gás no Biodigestor? 

13) Esse gás pode ser utilizado como uma forma de combustível em motores de 

automóveis? 

14) Quais os riscos de explosão? 

15) Como o Biodigestor ajuda a diminuir a destruição da camada de ozônio? 

16) Qual o melhor modelo de Biodigestor? 

17) Qual é o destino da sobra dos dejetos após a fermentação no Biodigestor? 

18) Em quais produções agrícolas pode ser utilizado o Biodigestor? 

19) O Biofertilizante que sai do Biodigestor é de boa qualidade? 

20) Qual o teor de água nos Biofertilizantes e que quantidade de nutrientes que o mesmo 

oferece? 

21) Quais as condições ideais para se ter uma fermentação de boa qualidade? 

22) Atualmente, como é que o Biodigestor é utilizado? 
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Anexo 06 – Clichê construído pelo grupo 6 
 
 
 

CLICHÊ 
 

01) Qual o custo da implantação de um Biodigestor? 

02) Que gases formam o Biogás? 

03) No pico da produção de gás, qual a temperatura do Biodigestor? 

04) Qual a pressão interna de um Biodigestor? 

05) Existe um tamanho limite para um Biodigestor? 

06) Qual a diferença entre Biodigestores de batelada e contínuos? 

07) O gás pode ser utilizado em automóveis? 

08) Onde surgiram os Biodigestores? 

09) A implantação de um Biodigestor em uma pequena fazenda pode trazer lucro ao 

proprietário? 

10) Qual o tipo de Biodigestor mais indicado para uma pequena propriedade? 

11) Por qual processo passa a matéria orgânica para que ocorra à produção do Biogás? 

12) Os Biodigestores podem tornar uma propriedade auto-sustentável em energia elétrica? 

13) Devido o Metano presente no biogás, a sua queima pode ser poluente? 
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Anexo 07 – Organograma construído pelo grupo 1 
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Anexo 08 – Organograma construído pelo grupo 2 
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Anexo 09 – Organograma construído pelo grupo 3 
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Anexo 10 – Organograma construído pelo grupo 4 
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Anexo 11 – Organograma construído pelo grupo 5 
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Anexo 12 – Organograma construído pelo grupo 6 
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Anexo 13 – Lista de exercícios referente à caixa preta cálculo da quantidade de calor 
 

LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
01) A quantidade de calor necessária, em média, 
para elevar em 1 ºC a temperatura de 1 g de uma 
substância é igual, numericamente, à grandeza: 
a) capacidade térmica; 
b) equivalente térmico; 
c) calor de fusão; 
d) calor latente; 
e) calor específico. 
 
02) Sabendo que o calor específico da prata é 
aproximadamente 0,056 cal/g.ºC, calcule, em 
calorias, o calor necessário para elevar em 15 ºC a 
temperatura de uma amostra de 100g de prata, 
admitindo não ocorrer mudança de fase. 
 
03) Fornecendo 500cal a 200g de uma substância, 
a sua temperatura passou de 20°C para 30°C. O 
calor específico da substância, em cal/g°C, vale: 
a) 2,5       b) 50    c) 0,25     d) 500 
 
04) O gráfico abaixo representa a variação de 
temperatura que 50g de uma substância sofre em 
função do calor recebido (absorvido). 

 
Determine o calor específico da substância. 
 
05) A quantidade de calor necessária para aquecer 
100g de uma substância de calor específico 
0,20cal/g°C de 10°C para 50°C, sem mudança de 
estado físico, é: 
a) 8.102cal         c) 2.102cal    
b) 4.103cal         d) 1.103cal 
 
06) Uma placa de alumínio com massa 400g está 
a uma temperatura de 80°C. Determine a 
temperatura da placa quando dela se retirarem 
1600cal. O calor específico do alumínio é igual a 
0,217 cal/g°C. 
 
07) Um bloco de gelo está a 0°C. Ao se fundir: 
a) absorve calor e sua temperatura aumenta; 
b) absorve calor e sua temperatura permanece 
constante; 
c) libera calor e sua temperatura aumenta; 
d) libera calor e sua temperatura diminui; 
e) libera calor e sua temperatura permanece 
constante. 
 

08) Qual a quantidade de calor necessária para 
fundir um cubo de gelo de 200g a 0°C? Dado; LF = 
80cal/g 
 
09) Qual a quantidade de calor que deve ser retirada 
de 500g de vapor d’água, a 100°C, para liquefazê-lo 
completamente? Dado; LC = -540cal/g 
 
10) Deseja-se fundir totalmente um bloco de gelo 
de massa 0,5kg a 0°C. Qual a quantidade de calor 
que deve ser fornecida ao gelo? Dado; LF = 80cal/g. 
 
11) O calor sensível, necessariamente: 
a) produz variação de temperatura de um corpo; 
b) aumenta a pressão do corpo; 
c) não altera a temperatura do corpo; 
d) produz mudança de estado físico da matéria 
e) n.d.a 
 
12) O calor latente: 
a) produz variação de temperatura; 
b) produz mudança de estado; 
c) serve para esquentar um corpo; 
d) aumenta a pressão do corpo; 
e) n.d.a. 
 
13) Determine a quantidade de calor necessária para 
transformar 20 g de gelo à –10 ºC em vapor d’água 
a 105 ºC. Em seguida construa o gráfico da T x Q. 
        Dados: LF = 80 cal/g ; LV = 540 cal/g ;  
                    c água = 1 cal/gºC ;  c gelo = 0,5 cal/gºC 
                    c vapor = 0,48 cal/gºC 
 
14) Determine a quantidade de calor necessária para 
transformar 2g de gelo a -10ºC em água a 80°C. 
Construa o gráfico da T x Q. 
    Dados: c água = 1 cal/gºC  ;  c gelo = 0,5 cal/gºC 
                 LF = 80 cal/g  
 
15) Tem-se 100 gramas de gelo à -60°C. Qual a 
quantidade de calor que deve ser fornecida a essa 
massa sob pressão normal, para fundi-la 
completamente? Construa o gráfico da T x Q. 
       Dados: LF = 80 cal/g ;  
                    c água = 1 cal/g.ºC ;  c gelo = 0,5 cal/g.ºC 
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16) (Unitau-SP) O gráfico indica a variação de 
temperatura de um corpo inicialmente no estado 
sólido em função do tempo de seu aquecimento. 
Os trechos horizontais da linha do gráfico 
correspondem ao (à): 

 
a) aquecimento do corpo; 
b) variação da capacidade térmica do corpo sem 
alteração de sua temperatura; 
c) mudanças de estado do corpo; 
d) calor sensível trocado pelo corpo; 
e) nenhuma das alternativas. 
 
17) O diagrama a seguir representa o aquecimento 
de uma certa massa de gelo: 

 
Assinale as alternativas corretas: 
I. AB representa o aquecimento da substância no 
estado sólido; 
II. No trecho BC temos a fusão da substância; 
III. No trecho CD temos o aquecimento da 
substância no estado gasoso; 
IV. Q1, Q3 e Q5 são quantidades de calor sensível; 
V. Q2 e Q4 são quantidades de calor sensível. 
 
18) Uma mostra de 10 g de certa substância tem 
sua curva de aquecimento dada pelo gráfico 
abaixo. 

 
Determine: 
a) o calor específico da substância no estado 
sólido; 
b) a temperatura de fusão da substância; 
c) a quantidade de calor necessária para fundir a 
substância; 
d) o calor latente de fusão 
e) Consulte uma tabela que contenha os dados dos 
itens a e b para descobrir de que substância se 
trata. 

19) (Osec-SP) Um corpo de 20 gramas, 
inicialmente na fase sólida, sofre um processo 
calorimétrico, representado no gráfico abaixo: 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) o calor latente de fusão é 30cal/g. 
b) o calor específico na fase sólida é 0,8 cal/g°C 
c) o calor específico na fase líquida é 0,10 cal/g°C 
d) o calor específico na fase líquida é menor que o 
da fase sólida; 
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Anexo 14 – Lista de exercícios referente às caixas pretas transformações gasosas e equação 

geral dos gases perfeitos. 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

 
01) As grandezas físicas que definem 
completamente o estado de um gás são: 
a) somente pressão e volume; 
b) apenas volume e temperatura; 
c) massa e volume; 
d) massa, pressão, volume e temperatura; 
e) temperatura, pressão e volume.  
 
02) (F. M. Itajubá-MG) O comportamento de um 
gás real aproxima-se do de um gás ideal ou 
perfeito, quando: 
a) submetido a baixas temperaturas; 
b) submetido a baixas temperaturas e baixas 
pressões; 
c) submetido a altas temperaturas e altas pressões; 
d) submetido a altas temperaturas e baixas 
pressões; 
e) submetido a baixas temperaturas e altas 
pressões. 
 
 
03) O gráfico abaixo ilustra uma transformação 
isotérmica de certa quantidade de gás que é 
levado do estado A para o estado B. 

 
Determine a pressão do gás no estado B. 
 
04) Certa massa gasosa está no estado inicial A e 
passa para o estado final B, sofrendo a 
transformação indicada na figura. 

 
Determine a temperatura TB. 
 
05) Dentro de um recipiente fechado existe uma 
massa gasosa ocupando um volume de 20 litros à 
pressão de 0,5atm e a 27°C. Se o recipiente for 

aquecido até 127°C, mantendo-se o volume 
constante, qual a pressão do gás? 
 
06) Um recipiente contém 8 litros de gás sob 
pressão de 5 atmosferas. Sem alterar a 
temperatura, qual será o volume do gás quando a 
pressão for de 2,4 atmosferas? 
07) Uma certa porção de gás ideal tem volume de 
2m3 sob pressão de 2.105Pa. Aumenta-se a 
temperatura para 35°C e diminui-se o volume 
para 1m3. Calcule a nova pressão, sabendo que a 
temperatura inicial do gás é 0°C? 
 
08) (UFRN) A temperatura de uma certa 
quantidade de gás ideal, à pressão de 1 atm, cai de 
400K para 320K. Se o volume permaneceu 
constante, a nova pressão é de: 
a) 0,8atm          c) 1,0atm         d) 1,5atm 
b) 0,9atm         d) 1,2atm 
 
09) (Unimep-SC) 15 litros de uma determinada 
massa gasosa encontram-se a uma pressão de 
8atm e à temperatura de 30°C. Ao sofrer uma 
expansão isotérmica seu volume passa a 20 litros. 
Qual será a nova pressão? 
a) 10atm            c) 8atm          e) nda 
b) 6atm              d) 5atm 
 
10) (Osec-SP) Um gás perfeito ocupa um volume 
V a 27°C. Dobrando-se o volume do gás, sob 
pressão constante, sua temperatura passa a ser: 
a) 13,5°C            c) 150°C           e) 600°C 
b) 54°C               d) 327°C 
 
11) Uma bolha de ar sobe do fundo de um lago, 
onde a pressão é de 2atm, até a superfície, onde a 
pressão é de 1atm. A temperatura no fundo é de 
7°C e na superfície, 27°C. No fundo do lago, a 
bolha tem 10cm3 de volume. Determine o novo 
volume da bolha ao atingir a superfície. 
 
12) Um balão de borracha continha 3litros de gás 
hélio, à temperatura de 27°C, com pressão de 
1,1atm. Esse balão escapuliu e subiu. À medida 
que o balão foi subindo, a pressão atmosférica foi 
diminuindo e, por isso, seu volume foi 
aumentando. Quando o volume atingiu 4 litros, 
ele estourou. A temperatura do ar naquela altura 
era 7°C. Calcule a pressão do gás em seu interior 
imediatamente antes de estourar. 
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Anexo 15 – Lista de exercícios referente às caixas pretas equação de Clapeyron e Lei de 

Dalton. 
 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

 
01)  (FATEC-SP) Qual o número de moléculas, de 
um gás qualquer, cujo volume é de 8,2 litros, 
temperatura de 127°C e pressão 6 atm? 
 
02) Um recipiente de 24,6 litros contém  4 mols de 
nitrogênio exercendo pressão de 1,5 atm. Nessas 
condições, determine a temperatura absoluta do gás. 
 
03) Determine o volume molar (volume de um mol) 
de um gás perfeito à temperatura de 27°C e pressão 
de 2 atm. A constante universal dos gases perfeitos 
é 0,082 atm.L/mol.K. 
 

04) O volume de 5 mols de um gás perfeito a 127ºC 
é de 0,2m3. Determine, em atmosferas, a pressão 
que esse gás exerce em tais condições. 
Dados: R= 8,3J/mol.K e 1atm = 105N/m2. 
 
05) Mistura-se 4 gramas de Hidrogênio (H2) e 16 
gramas de oxigênio (O2) num recipiente de 82 litros 
à 300K.  
(Dado: a massa atômica do Hidrogênio e do 
Oxigênio são respectivamente 1g e 16g). 
a) calcule o número de mols de cada componente; 
b) o número total de mols da mistura; 
c) a pressão parcial de cada componente da mistura; 
d) a pressão total da mistura. 
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Anexo 16 – Lista de exercícios referente às caixas pretas pressão, pressão atmosférica e 

manômetros. 
LISTA DE EXERCÍCIOS 

 
 

01) Ache a massa específica, em g/cm3, de um 
corpo de forma cúbica com aresta 10cm e massa 
2kg. 

 
02) O corpo com a forma de paralelepípedo 
indicado na figura tem massa de 6kg. Determine 
sua densidade absoluta em g/cm3. 

 
03) A massa específica de um corpo é de 1,8 
g/cm3, e seu volume é de 10 cm3. Determine a 
massa desse corpo, em gramas. 
 
04) Determine a massa de um cubo de ouro de 
3cm de aresta, sabendo que a massa específica do 
ouro é 19,3 g/cm3. 
 
05) (Fuvest-SP) A densidade do óleo é de 
0,8g/cm3. (OBS: 1mL = 1cm3) 
a) Qual a massa de óleo contida numa lata de 
900mL? 
b) Quantas latas de 900mL podem ser preenchidas 
com 180kg de óleo? 
 
06) Um tijolo tem peso 32N. Qual a pressão 
exercida pelo tijolo, em N/cm2, quando ele está 
apoiado conforme ilustra a figura. 
a) 4,0 
b) 2,5 
c) 2,0 
d) 1,0 
e) 0,5 
 
07) Uma pessoa de massa 60kg se equilibra num 
só pé, cuja área de contato com o solo é de 150 
cm2. A pressão exercida no solo, em N/cm2, é de: 
a) 600             c) 16          e) 4 
b) 150            d) 8 
 
08) Uma bailarina de massa 45kg executa um 
movimento no qual apóia todo o peso de seu 
corpo sobre a ponta de uma só sapatilha. Sabendo 
que a ponta da sapatilha tem uma área de 2cm2, 
calcule a pressão, em N/m2, que a ponta da 
sapatilha exerce sobre o solo. (Use g = 10m/s2) 
 

09) (PUC-MG) Uma faca está cega. Quando a 
afiamos, ela passa a cortar com maior facilidade 
devido ao aumento de: 
a) área de contato. 
b) esforço 
c) força 
d) pressão 
e) sensibilidade 
 
10) Qual das seguintes grandezas físicas tem 
como unidade prática de medida o mmHg? 
a) Energia 
b) Comprimento 
c) Volume 
d) Pressão 
e) Massa 
 
11) (Acafe-SC) Um prego é colocado entre dois 
dedos que produzem a mesma força de modo que 
a ponta do prego é pressionada por um dedo e a 
cabeça do prego, pelo outro. O dedo que 
pressiona o lado da ponta sente dor em função de: 
a) a pressão ser inversamente proporcional à área 
para uma mesma força. 
b) a força ser diretamente proporcional à 
aceleração e inversamente proporcional à pressão. 
c) a pressão ser diretamente proporcional à força 
para uma mesma área. 
d) a sua área de contato ser menor e, em 
conseqüência, a pressão também. 
e) o prego sofrer uma pressão igual em ambos os 
lados, mas em sentidos opostos. 
 
12) A figura representa um recipiente contendo 
água e dois pontos A e B, situados em 
profundidades diferentes. Sabendo que o ponto A 
está a 1m e que o ponto B está a 5m da superfície, 
determine: 
(adote: g = 10m/s2 e μ = 1.103 kg/m3) 
a) a pressão no ponto A. 
b) a pressão no ponto B. 
c) a diferença de pressão entre A e B. 
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13) (Cescem-SP) Num lago, a 10m de 
profundidade, a soma da pressão hidrostática com 
a pressão atmosférica é aproximadamente 2 atm. 
No mesmo instante, a 20m de profundidade, a 
soma da pressão hidrostática com a pressão 
atmosférica será, aproximadamente, em atm: 
(adote: g = 10m/s2 e μ = 1.103 kg/m3, pAtm= 
1.105N/m2) 
a) 2,33            c) 3          e) 12 
b) 2,50            d) 4 
 
14) (Fatec-SP) Submerso em um lago, um 
mergulhador constata que a pressão absoluta 
(total) no medidor que se encontra em seu pulso 
corresponde a 1,6.105 N/m2. Um barômetro indica 
que a pressão atmosférica local é 1.105 N/m2. 
Considerando g = 10m/s2 e μ = 1.103 kg/m3, 
determine a profundidade que o mergulhador se 
encontra. 
a) 1,6m             c) 16 m            e) 10m 
b) 6,0 m           d) 5,0 m 
 
15) (UFC) Um mergulhador pode suportar uma 
pressão máxima de 10 vezes a pressão 
atmosférica p0. Tomando g = 10m/s2 , μ = 1.103 
kg/cm3 e p0 = 1.105 N/m2, calcule a profundidade 
máxima, em metros que o mergulhador pode 
descer. 
 
16) (UFS-SE) Num tanque contendo água, 
consideram-se os pontos A, B e C, conforme a 
figura. Com relação à pressão de cada ponto, é 
correto afirmar que: 

 
a) as pressões A, B e C são iguais. 
b) as pressões B e C são iguais. 
c) a pressão em B é maior que em A. 
d) a pressão em A é nula. 
e) As pressões em B e A são iguais. 
 
17) (Ufes) Em um meio líquido homogênio e em 
equilíbrio, a pressão em um ponto abaixo da 
superfície _____________ da área da superfície; 
além da aceleração da gravidade, essa pressão 
dependerá da _________________ e da 
___________________. 
A Frase acima será uma afirmação correta se for 
completada, pela ordem, com as seguintes 
palavras: 
a) depende, densidade, área da superfície. 
b) não depende, densidade, área da superfície. 
c) depende, profundidade, área da superfície. 
d) não depende, profundidade, densidade. 
e) não depende, profundidade, distância do ponto 
até as paredes laterais. 
 

18) (UEL-PR) A pressão exercida por um líquido 
no fundo de um recipiente imóvel na superfície da 
terra é diretamente proporcional: 
a) à área do fundo do recipiente. 
b) à área lateral do recipiente. 
c) à área da superfície do líquido. 
d) à profundidade do líquido 
e) ao volume do líquido. 
 
19) (FGV-SP) A figura abaixo representa uma 
talha contendo água. A pressão da água exercida 
sobre a torneira, fechada, depende: 

 
a) do volume de água contida no recipiente. 
b) da massa de água contida no recipiente. 
c) do diâmetro do orifício em que está ligada a 
torneira. 
d) da altura da superfície em relação ao fundo do 
recipiente. 
e) da altura da superfície da água em relação à 
torneira. 
  
 
20) Na figura abaixo temos um recipiente 
contendo um gás conectado a um tubo em U 
contendo mercúrio (μ = 13600 kg/m3). Quando o 
sistema está em equilíbrio a altura h é 25cm. 
Determine a pressão exercida pelo gás. Adote patm 
= 105 Pa. 

 
 
21) Na figura abaixo está esquematizado um 
reservatório contendo ar e água que se comunica 
com um tubo contendo água e óleo. Determine a 
pressão do ar no reservatório. 
Dados: μágua = 1000 kg/m3,   μóleo = 800 kg/m3 
             μHg = 13600 kg/m3,    patm = 105 Pa 
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Anexo 17 – Síntese final 

 

SÍNTESE DA ILHA DE RACIONALIDADE54 

 

O Biogás é um gás proveniente da degradação biológica da matéria orgânica 

em meio anaeróbio (sem ar). Registros históricos apontam que ele foi descoberto no ano de 

1806, na Inglaterra, pelo cientista Humphrey Davy. Ele é resultante da decomposição de 

dejetos animais em lugares úmidos. É composto por uma mistura de vários gases dentre 

eles o Metano, Dióxido de Carbono, Nitrogênio, Hidrogênio, Gás Sulfídrico. 

Devido ao elevado percentual de Metano (aproximadamente 60% a 70% do 

total da mistura) em sua composição, o Biogás tornou-se fonte de energia alternativa. Seu 

poder calorífico, ou seja, a quantidade de energia calorífica produzida por unidade de 

volume durante sua queima é comparável a de outros combustíveis, tais como GLP, GNV, 

Óleo Diesel, Gasolina, Álcool, etc, conforme se pode verificar na tabela 1. 

 
Tabela 1. Comparação entre o biogás e outros combustíveis. 

Combustíveis 1m3 de biogás equivale a 
Gasolina  0,613 litros 
Querosene  0,579 litros 
Óleo diesel  0,553 litros 
Gás de cozinha (GLP) 0,454 litros 
Lenha  1,536 Kg 
Álcool hidratado  0,790 litros 
Eletricidade  1,428 kw 

Fonte: BARRERA, 1993, p. 10. 

 

Diante do viável potencial energético do Biogás, buscou-se desenvolver 

equipamentos e técnicas para sua produção. Assim foram criados os Biodigestores, 

equipamentos constituídos basicamente por câmara de fermentação, construída de 

alvenaria, concreto ou outros materiais, onde a matéria orgânica que o abastece sofre a 

decomposição em meio anaeróbio (sem presença do ar) pela ação de bactérias 

denominadas metanogênicas. O desenvolvimento e proliferação destas bactérias dependem 

da temperatura operacional do biodigestor e do teor de água da matéria orgânica. 

Temperaturas inferiores a 15°C ou superiores a 45ºC paralisam a produção do biogás. Isto 

                                                 
54 Os destaques em negrito significam caixas pretas abertas durante a execução desse trabalho.  
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se deve ao fato de que as bactérias responsáveis pela produção do gás sobrevivem apenas 

dentro desta faixa de temperatura. Além disso, a matéria orgânica a ser digerida deve 

possuir em torno de 90 a 95 % de umidade em relação ao peso seco. Excesso ou falta de 

água afetam a produção de biogás. O teor da água varia de acordo com as matérias-primas 

destinadas à fermentação.  

O sistema de alimentação dos biodigestores pode ser contínuo ou não. Os 

modelos baseados na alimentação contínua (figura 1) são abastecidos diariamente com 

matéria orgânica líquida ou semi-líquida, propiciando a produção ininterrupta de biogás. 

Neste caso usa-se matéria orgânica que possua decomposição relativamente fácil e que seja 

sempre disponível nas suas proximidades, como por exemplo, os dejetos animais 

provenientes da produção intensiva de uma determinada unidade produtora.  

 
Figura 1: Biodigestor de alimentação contínua.  
 

Neste tipo de biodigestores, o principio de abastecimento é uma aplicação 

direta do princípio dos vasos comunicantes, através do teorema de Stevin: a matéria 

orgânica (dejetos animais) diluída em água escoa pelo tubo de carga (a), por gravidade, até 

a câmara de digestão (b). Conseqüentemente, o acréscimo de matéria orgânica faz com que 

a matéria digerida do interior da câmera atinja o nível máximo (nível do solo), subindo 

pelo cano de descarga (c) e se depositando no tanque de descarga (d). 

Os biodigestores que não possuem alimentação contínua, denominados de 

biodigestores de batelada, são indicados para pequenas produções de biogás. A matéria 

orgânica que o abastece fica armazenada até sua total decomposição, cessando a produção 

do biogás. Após, a matéria orgânica digerida é retirada do biodigestor e  posterior a  sua 

limpeza, é reabastecido novamente. 

O primeiro biodigestor foi construído na cidade de Bombaim, Índia, por volta 

de 1857, para produzir biogás para ser utilizado como combustível em um hospital de 
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tratamento de hansenianos. Porém, coube aos pesquisadores Fisher e Schrader (na 

Alemanha) e Grayon (na França) estabelecerem as bases teóricas e experimentais da 

biodigestão anaeróbia. Em 1890, o Biogás produzido por uma fossa séptica projetada por 

Donald Cameron, na cidade de Exeter, Inglaterra, foi utilizado nos lampiões para 

iluminação pública, influenciando outras implantações em cidades da Europa, da Índia e 

dos Estados Unidos. Contudo a expansão dos Biodigestores ocorreu durante e após a 2ª 

Guerra Mundial por motivos da escassez de petróleo.  

Diante desse cenário, foram construídos, nas propriedades rurais de vários 

países europeus, biodigestores a fim de produzir biogás para abastecer tratores e 

automóveis. É evidente que os motores desses veículos necessitavam ser convertidos para 

que o novo combustível fosse utilizado. Além disso, era necessário filtrar o Biogás, 

extraindo o Gás Sulfídrico (aproximadamente 1% do total da mistura), pois o mesmo causa 

a corrosão das peças internas do motor, danificando-o e exigindo maior manutenção. Já o 

Dióxido de Carbono (aproximadamente 20% a 30% do total da mistura) por afetar o 

estágio da explosão, influencia diretamente na potência efetiva do motor. Com a 

regularização do fornecimento de petróleo aos poucos os biodigestores foram sendo 

abandonados em toda a Europa. 

Na Índia, a falta de petróleo aliada aos problemas sociais e econômicos, 

motivou o desenvolvimento da tecnologia dos biodigestores, fonte de energia de baixo 

custo para comunidades isoladas. Assim, durante a década de 50, foram criados modelos 

simples para suprir a necessidade local. Além do Biogás, os indianos utilizavam os 

resíduos orgânicos oriundos da decomposição como adubo orgânico (também 

denominado de biofertilizante) rico em Nitrogênio, Fósforo e Potássio.  Tal adubação 

contribui no restabelecimento do teor de húmus do solo e na melhora da atividade 

microbiana, fundamental na estruturação e fixação de nitrogênio atmosférico.   

Na China, o desenvolvimento de modelos e a implantação em grande escala 

dos Biodigestores ocorreram por causa da Guerra Fria. Temendo sofrer ataques e 

destruição das centrais de energia ocasionando um “apagão geral”, o governo planejou 

descentralizar o sistema de produção de energia por meio da instalação de pequenas 

unidades biodigestoras ao longo de seu território. Isso dificultaria a ação dos inimigos 

frente à tentativa de destruição geral da matriz energética. Mesmo sofrendo ataques não 

cessaria por completo a geração de energia, evitando assim a interrupção  das atividades 
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econômicas do país, principalmente a industrial. Isso desencadeou o desenvolvimento de 

modelos de biodigestores mais sofisticados para aproveitar melhor a produção de biogás.  

Os biodigestores chegaram ao Brasil em meados da década de 70, devido à 

crise do Petróleo. A busca por fonte de energia alternativa levou a implantação de várias 

unidades na região nordeste do Estado de Minas Gerais. Os biodigestores implantados 

foram modelos indianos e chineses. 

Atualmente, se confere ao Biodigestor benefícios muito maiores do que a mera 

produção de energia por meio da utilização do Biogás. Ele é um instrumento 

importantíssimo na conservação do meio ambiente. Dejetos animais oriundos da 

produção intensiva, como no caso de uma granja de suínos, são altamente poluidores. 

Quando não tratados adequadamente poluem a água, o solo e o ar. Ao se infiltrar no solo, 

podem contaminar o lençol freático, as nascentes e conseqüentemente os poços de água 

que abastecem as propriedades, ocasionando doenças nos habitantes locais e também nos 

próprios animais.  

No ar, além do mau cheiro e da proliferação de insetos, os gases provenientes 

da degradação orgânica dos dejetos contribuem para o agravamento da destruição da 

camada de ozônio, intensificando o aquecimento terrestre (efeito estufa), pois o metano 

presente no mesmo é aproximadamente 21 vezes mais poluente que o próprio Dióxido de 

Carbono. Diante disso, armazenar e queimar o biogás reduz a emissão de poluentes à 

atmosfera. Por essa razão, empresas de países desenvolvidos têm se mostrado interessadas 

em financiar projetos de instalação de Biodigestores em propriedades rurais de países 

subdesenvolvidos, em vias de obter Créditos de Carbono. Tais créditos são certificados e 

emitidos pela ONU para projetos instalados que reduzem a emissão de gases causadores do 

efeito estufa. Como a tonelada de Dióxido de Carbono equivale a um crédito de carbono, 

pode-se com isso concluir que a tonelada do Metano dará direito a 21 Créditos. 

Atualmente, o Governo Federal brasileiro através do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), oferece linhas de crédito em longo prazo 

para investimentos em todos os segmentos da economia. Como exemplo pode-se citar o 

PROINFA (Programa de Apoio Financeiro a Investimentos em Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica), criado com o objetivo de diversificar a matriz energética nacional e 

reduzir riscos de abastecimento, e ainda diminuir a dependência de combustíveis fósseis, 

reduzindo, assim, os impactos ambientais e emissões de gases poluentes. Evidentemente, 

essas informações não são amplamente divulgadas pelos meios de comunicação. Nesse 
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sentido faz parte do futuro profissional de um Técnico Agrícola, divulgar os benefícios, 

dificuldades e restrições da tecnologia dos Biodigestores, incentivando quando viável a 

implantação do mesmo. 
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Anexo 18 – Roteiro de Montagem do Biodigestor 

 
MANUAL DE CONSTRUÇÃO DO BIODIGESTOR 

 
 
01) Lista de Materiais e Ferramentas: 
 
 Para construir o Biodigestor são necessários os materiais e as ferramentas 

listadas na tabela 1 e na tabela 2, respectivamente. 

 
QUANTIDADE MATERIAL 

01 Caixa d’água de Polietileno - volume de 310L – tampa de rosca 

02 Flange de PVC (50mm x 1½") 

04  Joelho de PVC 45º (50mm) 

3 m Cano de PVC (50mm) 

01 Flange de PVC (25mm x ¾" ) 

01 Joelho de 90° (25mm) 

50 cm Cano de PVC (25mm) 

01 Registro de PVC tipo esfera (25mm) 

02 Bacia de Plástico  

01 Válvula de PVC para tanque (ralo) 

01 Tubo de adesivo plástico p/ PVC (17g) 

01 Tubo de silicone (450g) 
Tabela 1: Lista de materiais utilizados na construção do biodigestor 

 

 
Figura 1: Imagem dos materiais utilizados para confecção do Biodigestor 
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LISTA DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO BIODIGESTOR 

Furadeira elétrica 

Serra Copo (50mm) 

Serra Copo (25mm) 

Lixa fina (A120) 

Arco de serra  

Serra rígida  
Tabela 2: Lista de ferramentas utilizadas na construção do biodigestor 

 

 
Figura 2: Imagem das ferramentas utilizadas para confecção do Biodigestor 

 

 

02) Croqui do Biodigestor 

 

 O croqui utilizado para a construção do Biodigestor pode ser visto na figura 3. 

 
  Figura 3: croqui do Biodigestor. 
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03) Instruções para a montagem do Biodigestor 

 

a) Furando a caixa d´água e a bacia: 

 

1º. acople a serra copo de 50mm na furadeira elétrica para fazer dois furos na caixa 

d’água. Estes furos estão assinalados pela letra A e pela letra B. O furo A pode ser 

visto na figura 1 (o furo B está localizado na posição diametralmente oposta ao furo 

A). O furo A será utilizado para conectar o cano de entrada dos dejetos e o furo B 

para conectar o cano de saída (ver figura 3); 

2º. com a serra copo de 50mm faça um furo no centro de uma das bacias. Você pode 

visualizar este furo na bacia vermelha da figura 1. A bacia representará o tanque de 

alimentação (ver figura 3); 

3º. acople a serra copo de 25mm na furadeira elétrica para fazer o terceiro furo na 

caixa d’água. Este está assinalado pela letra C, como se pode ver na figura 1. O 

furo C será utilizado para conectar o cano de saída do Biogás. 

 

b) Fazendo a instalação do cano de entrada: 

 

1º. conecte a flange de 50mm (1) no furo A da caixa d’água (veja figura 1); 

2º. conecte o cano de 50mm (2) na flange; 

3º. conecte o joelho de 45° (3) no cano; 

4º. conecte o cano de 50mm (4) no joelho de 45°; 

5º. conecte outro joelho de 45° (3) no cano. 

OBS.: 

• a montagem após finalizada deve ficar conforme se visualiza o “cano de 

entrada” no croqui; 

• utilize o adesivo plástico para colar as conecções. 

 

c) Fazendo a instalação do tanque de alimentação: 

 

1º. conecte o ralo (5) no furo central da bacia vermelha (6). 

OBS.: após montagem basta encaixar o ralo dentro da extremidade livre do joelho de 

45°. 
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d) Fazendo a instalação do cano de saída: 

 

1º. conecte a flange de 50mm (1) no furo B da caixa d’água; 

2º. conecte o cano de 50mm (2) na flange; 

3º. conecte o joelho de 45° (3) no cano; 

4º. conecte o cano de 50mm (4) no joelho de 45°; 

5º. conecte outro joelho de 45° (3) no cano. 

OBS.: 

• a montagem após finalizada deve ficar conforme se visualiza o “cano de saída” 

no croqui (ver figura 3);  

• utilize o adesivo plástico para colar as conecções; 

• o tanque de descarga, representado pela bacia azul (7) é somente encaixado; em 

baixo da extremidade livre do joelho de 45° (ver figura 3); 

 

e) Fazendo a instalação do cano de saída do biogás: 

 

1º. conecte a flange de 25mm (8) no furo C da caixa d’água (veja figura 1). 

2º. conecte o cano de 25mm (9) na flange; 

3º. conecte o joelho de 90º (10) no cano; 

4º. conecte o cano de 25mm (11) no joelho de 90°; 

5º. conecte o registro (12) no cano de 25mm; 

6º. conecte o cano de 25mm (13) no registro. 

OBS.: 

• a montagem após finalizada deve ficar conforme se visualiza o “cano de saída 

do biogás” no croqui (ver figura 3);  

• utilize o adesivo plástico para colar as conecções; 

 

OBS. O tubo de silicone é utilizado para vedar a tampa após o Biodigestor ser abastecido. 
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