
0 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE FÍSICA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA 

LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

 

 

RAMON ESTEVÃO MESQUITA DA COSTA BARBOZA 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA DAS RADIAÇÕES: PROPOSTA DE ATIVIDADES PARA INSERÇÃO DE 

FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2012 

 



1 

 

 

 

 

RAMON ESTEVÃO MESQUITA DA COSTA BARBOZA 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA DAS RADIAÇÕES: PROPOSTA DE ATIVIDADES PARA INSERÇÃO DE 

FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO 

  

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Física - Licenciatura da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para a obtenção do Grau 

de Licenciado. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dra. RUTH BRUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2012 



2 

 

 

 

B239   Barboza, Ramon Estevão Mesquita da Costa. 

Física das radiações : proposta de atividades para 

inserção de física moderna e contemporânea no Ensino Médio / 

Ramon Estevão Mesquita da Costa Barboza ; orientadora: Ruth 

Bruno –- Niterói, 2012. 

          105 f. : il. 

 

          Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) –  

       Universidade Federal Fluminense, Instituto de Física, 2012. 

          Bibliografia: f. 47-49. 

 

  1.ENSINO DE FÍSICA. 2.ENSINO DA CIÊNCIA. 3.ENSINO MÉDIO. 

4.FÍSICA MODERNA. I. Bruno, Ruth, Orientadora. 
II.Universidade Federal Fluminense. Instituto de 

Física,Instituição responsável. III.Título. 

                                                          CDD 530.07 

 

 

 



3 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É com muito carinho que dedico esta monografia à minha família, em especial à minha mãe, 

que sempre me deu força nos momentos mais difíceis. 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

A Deus, por ter me amparado nos momentos difíceis de minha vida. 

 

À minha mãe, pela paciência nos momentos difíceis e por acreditar sempre em meu potencial, 

mesmo nas horas em que achei que não fosse possível. 

 

À minha médica e amiga, Dra. Gabriela Bezerra de Menezes, por ter me ajudado e me 

auxiliado na pior fase de minha vida. 

 

Ao meu professor de Física e grande amigo, Flávio Melo de Souza que me incentivou na 

busca pela carreira e me apoiou quando eu mais precisava. 

 

À minha orientadora, Prof.ª Dra. Ruth Bruno, pelo esforço e carinho na construção deste 

trabalho. 

 

Às professoras Dra. Isa Costa e Ma. Lúcia da Cruz de Almeida, pela ajuda e compreensão que 

sempre tiveram comigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posso não concordar com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte vosso 

direito de dizê-lo. 

                                                                                           

Voltaire 

 

 

 

 



7 

 

RESUMO 

 

Apesar das diversas mudanças que o Sistema Educacional Brasileiro tem realizado nos 

últimos anos, o ensino de Física na maioria das escolas de nível médio ainda se apoia em 

currículos obsoletos, completamente desatualizados e descontextualizados da realidade dos 

alunos.  Se por um lado, a sociedade vivencia o impacto decorrente do avanço tecnológico e o 

crescente desenvolvimento das pesquisas científicas, por outro, as escolas ainda deixam a 

desejar quanto à abordagem de assuntos relacionados com os atuais conhecimentos 

científicos. Este cenário reflete tanto no professor quanto nos alunos, que se sentem 

desmotivados para ensinar e aprender. Diante dessas circunstâncias, diversos pesquisadores 

da área de ensino de ciências têm dedicado seus estudos à busca de soluções para esse 

problema. Entre as inúmeras propostas sugeridas pelos especialistas, a inserção de Física 

Moderna e Contemporânea no Ensino Médio é tema de constantes discussões e coloca em 

evidência as dificuldades enfrentadas pelos professores na tentativa de alcançar este objetivo. 

O despreparo dos alunos, a reduzida carga horária das aulas de Física e até mesmo a falta de 

estímulo para a formação continuada dos professores, são citados frequentemente como 

motivos para a não inclusão de tópicos de Física Moderna e Contemporânea nas aulas de 

Física. Ciente dessas dificuldades e com a intenção de fornecer aos professores subsídios 

necessários para uma melhor abordagem desse assunto, propõe-se neste trabalho o 

desenvolvimento de atividades que promovam um ensino mais atual e contextualizado. Para 

fundamentar a proposta, foi feita inicialmente uma sondagem com professores do Ensino 

Médio atuantes em escolas públicas e privadas, dos municípios de Niterói e São Gonçalo, 

com o objetivo de levantar suas opiniões sobre a inserção de Física Moderna e 

Contemporânea neste nível de escolaridade. A partir da análise das respostas dos professores 

e baseando-se em suas opiniões e sugestões, foi possível elaborar um conjunto de atividades 

que vai ao encontro de suas aspirações. Dentre os possíveis temas a serem abordados, 

escolheu-se a Física das Radiações, com ênfase nas Radiações Solares, por ser um tema que 

está estreitamente relacionado com o cotidiano dos alunos, facilitando desta forma o processo 

de ensino-aprendizagem.  

.  

 

 

 Palavras-Chave: Ensino de Física, Física Moderna e Contemporânea, Contextualização. 
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ABSTRACT 

 

 

Despite the various changes that the Brazilian educational system has made in recent years, 

the teaching of physics in most high schools still relies on antiquated curricula, outdated and 

completely out of context of the reality of students. If on one hand the community experiences 

the impact of technological advances and the increasing development of scientific research, 

on the other hand very few schools apply the approach of subjects related to current scientific 

knowledge. This scenario reflects both the teacher as the students, who feel without 

motivation for teaching and learning. Given these circumstances, many researchers in science 

education have devoted their studies to find solutions to this problem. Among the many ideas 

suggested by the experts, the inclusion of Modern and Contemporary Physics in high school 

is the subject of ongoing discussions and highlights the difficulties faced by teachers in an 

attempt to achieve this goal. The lack of preparation of students, reduced course load of 

Physics classes and even the lack of incentive for the continuing education of teachers are 

often cited as reasons for non-inclusion of topics of Modern and Contemporary Physics in 

Physics classes. Aware of these difficulties and with the intent to provide teachers necessary 

aids to better approach this issue, this work proposes the development of activities that 

promote a more current and contextualized education. In support of the proposal it was 

initially made a survey with secondary school teachers working in public and private schools, 

in the cities of Niterói and São Gonçalo, in order to bring up their views on the inclusion of 

Modern and Contemporary Physics at this level of schooling. From the analysis of the 

answers of the teachers, and based on their opinions and suggestions, it was possible to 

develop a set of activities that attends their aspirations. Among the possible topics to be 

approached, it was elected the Radiation Physics, with emphasis on Solar Radiation, to be a 

topic that is closely related to the daily life of students, thereby facilitating the teaching-

learning process. 

 

 

Keywords: Teaching of Physics, Modern and Contemporary Physics, Contextualization 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

As reflexões sobre as finalidades da educação básica brasileira apontam para a 

necessidade de mudanças
1
 nos currículos escolares do Ensino Médio. Essas mudanças são 

impostas pelas constantes transformações por que tem passado a sociedade contemporânea 

diante dos avanços tecnológicos, que ocorrem numa velocidade prodigiosa, e do crescente 

desenvolvimento das pesquisas científicas.  Para assegurar ao estudante a formação necessária 

que lhe garanta o pleno exercício de sua cidadania, tornando-o capaz de agir, pensar 

livremente e tomar decisões em assuntos das mais diferentes áreas, a reforma curricular é um 

fator de urgência. 

Especialmente nas áreas científicas, a inserção de tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea (FMC) na disciplina de Física é um assunto que tem sido bastante debatido 

pelos profissionais da educação e estudiosos em ensino de ciências. Entretanto, apesar da 

constatação de que a inserção da FMC no Ensino Médio é de grande relevância, a sua 

implementação nos currículos escolares ainda não é uma realidade e se coloca como um 

desafio a ser superado.  

 Estando em pleno século XXI, não é possível conceber um ensino de Física 

completamente descontextualizado da realidade em que vivem os jovens de hoje. A 

compreensão dos fenômenos que os cerca só é possível com um ensino que contemple o 

desenvolvimento da FMC.  

                                                 
1
 Mudanças atuais: Folha de S.Paulo -16/08/2012, Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1138074-mec-vai-propor-a-fusao-de-disciplinas-do-ensino-

medio.shtml>. Acesso em: 20 outubro 2012. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1138074-mec-vai-propor-a-fusao-de-disciplinas-do-ensino-medio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1138074-mec-vai-propor-a-fusao-de-disciplinas-do-ensino-medio.shtml
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Diversas razões têm sido usadas para justificar a não implementação da FMC no 

Ensino Médio. A pequena carga horária disponível, o conteúdo programático muito extenso, a 

falta de base dos alunos e o despreparo dos professores são algumas delas. Para vencer todos 

esses obstáculos, o professor precisa se conscientizar de que não há caminho de volta. Se o 

objetivo é alcançar um ensino de qualidade, o professor tem que estar preparado para as 

mudanças impostas pela realidade que se apresenta.   

Buscando encontrar meios que facilitem a prática do professor, propõe-se neste 

trabalho a utilização de recursos didáticos diferenciados, tais como, atividades experimentais, 

textos de jornais, histórias em quadrinhos e poemas, com a finalidade de introduzir os 

conteúdos de FMC de forma lúdica e interessante. Esta proposta foi fundamentada na análise 

de dados obtidos em uma sondagem realizada com professores do Ensino Médio de escolas 

públicas e particulares. A sondagem teve o objetivo de reunir as opiniões dos professores 

acerca da inserção de FMC no conteúdo programático de Física. Levando em conta as 

respostas dos professores, buscou-se organizar uma série de atividades que pudessem ser por 

eles utilizadas no preparo e elaboração de suas aulas.  

 Como uma proposta inicial, optou-se por escolher a Física das Radiações, com 

destaque no tema Radiações Solares, entre os diversos tópicos de FMC a serem abordados. A 

facilidade de contextualização deste tema com a realidade dos alunos foi o fator decisivo 

nesta escolha. 

 Para se ter uma ideia dos debates que têm sido realizados sobre o papel da FMC no 

contexto escolar, são apresentadas, no segundo capítulo deste trabalho, as recomendações dos 

documentos oficiais da educação acerca da inserção de FMC no Ensino Médio, assim como a 

opinião de diferentes autores sobre esse assunto. Nesse mesmo capítulo são relatadas as 

dificuldades enfrentadas pelos professores na sua implementação. 

 No terceiro capítulo é feita uma descrição dos possíveis recursos didáticos a serem 

utilizados nas aulas de Física, com o objetivo de estudar tópicos de FMC. O capítulo seguinte 

contém uma descrição sobre os principais aspectos relativos à sondagem sobre a inserção de 

FMC realizada com professores do EM, que resultou na elaboração da proposta de atividades, 

descritas no capítulo 5. As conclusões aparecem no sexto capítulo. 

 Para melhor detalhamento as atividades pedagógicas foram incluídas nos apêndices, 

assim como o questionário utilizado na sondagem. Por fim nos anexos se encontram dois 

textos referentes às atividades e um arquivo digitalizado com as respostas na íntegra do 

questionário.
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2 A INSERÇÃO DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO  

 

 

 

2.1 A FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA E O ATUAL CONTEXTO ESCOLAR  

 

 

Nas últimas décadas, o Sistema Educacional Brasileiro tem implementado algumas 

mudanças na organização e estrutura dos Ensinos Fundamental e Médio, com o objetivo de 

melhorar a qualidade do ensino e o desempenho dos estudantes. Nesse processo, os currículos 

escolares merecem uma atenção especial, na medida em que devem refletir os propósitos da 

Educação Básica Brasileira, assegurando ao estudante a formação necessária para o pleno 

exercício de sua cidadania e garantindo-lhe a possibilidade de progredir no trabalho e nos 

estudos posteriores, se for essa a sua intenção.  

No debate sobre as reformas curriculares, a inserção de tópicos de FMC na disciplina 

de Física é um assunto que tem sido bastante discutido por diversos estudiosos no ensino de 

ciências. Modelos atômicos, como os de Dalton e Rutherford, ainda que venham sendo 

aplicados para explicar muitos fenômenos naturais, são ineficazes quando usados na 

explicação de alguns conceitos que envolvem as novas tecnologias. Outros assuntos, como 

reações nucleares, radioatividade, dentre outros, podem ser ensinados utilizando-se os 

modelos desenvolvidos há alguns séculos atrás, porém esses modelos são incompletos ou 

inadequados quando confrontados com os atuais, que não sendo abordados no Ensino Médio, 

deixam sempre as explicações para tais fenômenos algumas vezes incompreensíveis. 

Nos dias de hoje, os alunos ouvem falar de Teoria da Relatividade, de GPS (Sistema 

de Posicionamento Global), de Radiação Solar, de Nanotecnologia e Ressonância Magnética, 

entre muitos outros assuntos do mundo atual. No entanto, essas informações surgem através 

dos meios de comunicação e de conversas informais, sendo muitas vezes equivocadas, e não 
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são mencionadas ou estudadas na escola, que é o espaço onde todos esses assuntos deveriam 

ser tratados. Como é relatado, apropriadamente, por Oliveira; Vianna; Gerbassi (2007, p.447): 

 

 
Nas últimas décadas os avanços científicos e tecnológicos têm despertado nos 

jovens olhares mais atentos sobre temas relacionados às ciências de uma forma 

geral. A física, em particular, tem contribuído de forma significativa nesse sentido, 

principalmente para o desenvolvimento da medicina e das engenharias. Porém é 

preocupante como o ensino de ciências, particularmente a física no ensino médio, 

não tem acompanhado esse desenvolvimento e cada vez mais se distancia das 

necessidades dos alunos no que diz respeito ao estudo de conhecimentos científicos 

mais atuais. Um dos fatores que contribuem para esse quadro é a defasagem em 

termos de conteúdo do atual currículo de física e aquilo que o aluno é informado, 

pela mídia escrita e falada, sobre os avanços e descobertas científicas no campo da 

física no Brasil e no mundo (OLIVEIRA; VIANNA; GERBASSI, 2007, p. 447). 
 

 

Segundo Terrazzan (1992, p.209), os currículos de Física ainda se encontram 

engessados a um modelo que valoriza uma sequência didática na qual os conteúdos são 

separados em temas. Essa opinião é claramente verificada no seguinte parágrafo: 

 

 
Os nossos currículos de física, em termos de 2º grau, são muito pobres e todos muito 

semelhantes. Usualmente a física escolar é "dividida" em temas como Mecânica 

Física Térmica, Ondas, Óptica e Eletromagnetismo. A mesma seqüência que é 

ditada pelos manuais de física destinados a esse nível de ensino (TERRAZZAN, 

1992, p.209). 

 

 

Dando prosseguimento a essa linha de pensamento, Terrazzan (1992, p. 209) considera 

que, “[...] as variações em torno dessa divisão, eventualmente adotadas no ensino da física em 

nossas escolas de 2º grau, são sempre pequenas e mantém excluída, na prática, toda a física 

desenvolvida neste século”.  

A partir do que foi aqui exposto, depreende-se que uma mudança nos currículos 

escolares é um fator de urgência e que o Ensino Médio atual, ainda que em processo de 

mudança, deve ser lapidado a fim de abordar assuntos que são vivenciados pelos alunos no 

seu cotidiano. 

 

 

2.2 O QUE CONSTA NA LEGISLAÇÃO 

 

 

Análises dos documentos oficiais da educação revelam que a formação do aluno do 

Ensino Médio deixou de ser uma formação intermediária, que se caracterizava como uma 

preparação para ingressar em uma universidade ou em um ensino profissionalizante, dando 
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lugar a uma formação mais geral, capaz de proporcionar ao aluno a oportunidade de se inserir 

na sociedade como cidadão crítico e consciente, a partir dos conhecimentos adquiridos no 

âmbito escolar. Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

(BRASIL, 1996), determina que o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com 

duração mínima de três anos, terá como finalidades:  

 

 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento 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 

(BRASIL, 1996, art. 35). 
 

 

As finalidades do Ensino Médio também são reportadas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) (BRASIL, 2000) segundo os quais a formação do aluno deve ser geral, em 

oposição à formação específica, capaz de habilitá-lo, ainda neste nível de escolaridade, ao 

exercício pleno de sua capacidade intelectual. Nesse documento, essa prerrogativa é destacada 

nos seguintes parágrafos:  

 

 
A formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos 

básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias 

relativas às áreas de atuação.  

Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação 

específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, 

analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do 

simples exercício de memorização (BRASIL, 2000a, p.5). 

 

 

 A mesma concepção é expressa nas Orientações Curriculares Nacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) 

(BRASIL, 2002) que destaca a importância desta etapa do sistema de ensino como última fase 

da Educação Básica, que deve preparar o aluno para a vida. De acordo com esse documento:  

 

 
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 
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aprendizado permanente, em eventual prosseguimento dos estudos ou diretamente 

no mundo do trabalho (BRASIL, 2002, p. 8). 
 

 

É evidente, portanto, a ênfase dada pelos documentos oficiais às finalidades do Ensino 

Médio e, por conseguinte, ao papel do currículo escolar. Tendo como preocupação principal a 

formação plena do aluno, a escolha dos componentes curriculares deve privilegiar a aquisição 

de conhecimentos básicos, o desenvolvimento da capacidade de pensar, a preparação 

científica e a habilidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às mais diversas áreas de 

atuação. No que diz respeito ao ensino de Física nas escolas médias, os PCN + afirmam que: 

 

 
A presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um novo sentido a 

partir das diretrizes apresentadas nos PCNEM. Trata-se de construir uma visão da 

Física voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, 

com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade. Nesse 

sentido, mesmo os jovens que, após a conclusão do ensino médio, não venham a ter 

mais qualquer contato escolar com o conhecimento em Física, em outras instâncias 

profissionais ou universitárias, ainda terão adquirido a formação necessária para 

compreender e participar do mundo em que vivem (BRASIL, 2002, p.59). 
 

 

Ainda nessa linha, os PCN+ reforçam a importância no tratamento de assuntos atuais, 

como tópicos relacionados à FMC, e os colocam como indispensáveis para formação e 

atuação do aluno como cidadão pensante diante da sociedade. Conforme esse documento: 

 

 
Alguns aspectos da chamada Física Moderna serão indispensáveis para permitir aos 

jovens adquirir uma compreensão mais abrangente sobre como se constitui a 

matéria, de forma que tenham contato com diferentes e novos materiais, cristais 

líquidos e lasers presentes nos utensílios tecnológicos, ou com o desenvolvimento 

da eletrônica, dos circuitos integrados e dos microprocessadores [...] Mas será 

também indispensável ir mais além, aprendendo a identificar, lidar e reconhecer as 

radiações e seus diferentes usos (BRASIL, 2002, p.70). 

 

 

Considerando o desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos em 

Física, e sabendo que as mesmas são frutos de um contínuo processo que ocorre por meio de 

ações e intervenções concretas, no dia-a-dia da sala de aula, em atividades envolvendo 

diferentes assuntos, conhecimentos e informações, os PCN+ propõem que alguns assuntos 

sejam privilegiados frente a outros, dividindo-os em seis temas, chamados de “Temas 

Estruturadores”. Isto é evidenciado pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM) (BRASIL, 2006): 
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Esses temas apresentam uma das possíveis formas para a organização das atividades 

escolares, explicitando para os jovens os elementos de seu mundo vivencial que se 

deseja considerar. Não se trata, certamente, da única releitura e organização dos 

conteúdos da Física em termos dos objetivos desejados, mas serve, sobretudo, para 

exemplificar, de forma concreta, as possibilidades e os caminhos para o 

desenvolvimento das competências e habilidades já identificadas (BRASIL, 2006, 

p.71). 

 

 

Um exemplo de aplicação dos chamados temas estruturadores dos PCN+ pode ser 

encontrado nas OCEM, onde é colocado que “Matéria e Radiação” é um tema de grande 

potencial para inserção da FMC no EM. 

 

 
A opção pelo tema, justifica-se pelo fato de ele ter grande potencial para a inserção 

da Física moderna e contemporânea no ensino médio, e por estar fortemente ligado 

às tecnologias atuais; além disso, porque há pouco material didático que trate dessa 

temática. Entretanto, como é possível observar, o grau de aprofundamento teórico e 

as relações com outras áreas do conhecimento ficam a critério das escolhas do 

professor (BRASIL, 2006, p.57). 

 

 

De acordo com os PCN+, o tema “Matéria e Radiação”, possibilita, dentre outros 

aspectos: 

 

 
• Identificar diferentes tipos de radiações presentes na vida cotidiana, reconhecendo 

sua sistematização no espectro eletromagnético (das ondas de rádio aos raios gama) 

e sua utilização através das tecnologias a elas associadas (radar, rádio, forno de 

microondas, tomografia etc.). 

• Compreender os processos de interação das radiações com meios materiais para 

explicar os fenômenos envolvidos em, por exemplo, fotocélulas, emissão e 

transmissão de luz, telas de monitores, radiografias. 

• Avaliar efeitos biológicos e ambientais do uso de radiações não-ionizantes em 

situações do cotidiano (BRASIL, 2002, p. 78). 

 

 

Apesar da constatação de que a inserção da FMC no EM é de grande importância, a 

sua implementação nos currículos escolares ainda não é uma realidade e se impõe como um 

grande desafio a ser vencido.  

 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

NO ENSINO MÉDIO 

 

 

Alguns estudiosos na área de Ensino de Física, assim como os documentos oficiais, 

consideram que a inserção da FMC no EM é de grande importância, visto que este costuma 
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ser o último contato do aluno com a disciplina. Ostermann; Ferreira; Cavalcanti (1998, p.270) 

apresentam algumas razões para introdução de tópicos de Física Moderna e Contemporânea 

nas escolas médias, sendo algumas delas: 

 

 
• despertar a curiosidade dos estudantes e ajudá-los a reconhecer a Física como um 

empreendimento humano e, portanto, mais próxima a eles;  

• os estudantes não têm contato com o excitante mundo da pesquisa atual em Física, 

pois não vêem nenhuma Física além de 1900. Esta situação é inaceitável em um 

século no qual ideias revolucionárias mudaram a ciência totalmente; 

• é do maior interesse atrair jovens para as carreiras científicas. Serão eles os futuros 

pesquisadores e professores de Física (OSTERMANN; FERREIRA; 

CAVALCANTI, 1998, p. 270). 

 

 

Portanto, a necessidade de uma mudança curricular deixa de ser uma questão de 

discussão propriamente dita e passa a ser uma prioridade no ensino de Física nas escolas. 

Valadares e Moreira (1998, p. 121), afirmam que: 

 

 
É imprescindível que o estudante do segundo grau conheça os fundamentos da 

tecnologia atual, já que ela atua diretamente em sua vida e certamente definirá o seu 

futuro profissional. Daí a importância de se introduzir conceitos básicos de Física 

Moderna e, em especial, de se fazer uma ponte entre a física da sala de aula e a física 

do cotidiano (VALADARES; MOREIRA, 1998, p.121).  

 

 

Não podemos, em pleno século XXI, nos restringir à abordagem de conteúdos que 

remetem a uma Física de séculos passados, se a própria ciência e a tecnologia avançam em 

ritmo acelerado, exigindo dos nossos alunos conhecimentos mais atuais. Nesse aspecto, Pinto 

e Zanetic (1999, p.7), ressaltam: 

 

 
Estamos nos aproximando do final do século XX e a Física nele desenvolvida está 

longe de comparecer às aulas de nossas escolas. É preciso transformar o ensino de 

Física tradicionalmente oferecido por nossas escolas em um ensino que contemple o 

desenvolvimento da Física Moderna, não como uma mera curiosidade, mas como 

uma Física que surge para explicar fenômenos que a Física Clássica não explica, 

constituindo uma nova visão de mundo. Uma Física que hoje é responsável pelo 

atendimento de novas necessidades que surgem a cada dia, tornando-se cada vez 

mais básicas para o homem contemporâneo, um conjunto de conhecimentos que 

extrapola os limites da ciência e da tecnologia, influenciando outras formas do saber 

humano (PINTO; ZANETIC, 1999, p.7). 

 

  

Mas como formar um cidadão crítico e informado, se este não detém um mínimo de 

conhecimento científico-tecnológico para se inserir na sociedade como cidadão pensante? 
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Terrazzan (1992, p.211), por volta do final do século XX e início do século XXI, já era 

categórico em dizer que: 

 

 
O que não podemos é esperar a entrada do século XXI para iniciarmos a discussão 

nas escolas da Física do século XX. Utilizando uma frase de um colega pesquisador 

em ensino de física, Prof. João Zanetic da USP, é fundamental que "ensinamos a 

física do século XX antes que ele acabe” (TERRAZZAN, 1992, p. 211). 

 

 

O desafio é então colocado diante daqueles que almejam mudanças no ensino de 

Física. Para alcançar esses objetivos é necessário diagnosticar os problemas e tentar encontrar 

soluções para eles. 

 

 

2.4 AS DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DE FÍSICA MODERNA E 

CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

Sabe-se que a deficiência de profissionais com formação especifica na área de Física, 

atuantes no Ensino Médio, tem sido um grande problema na atualidade, sendo a situação 

ainda mais alarmente na rede pública. 

Os cursos de formação na modalidade de licenciatura devem passar por uma espécie 

de reformulação de seu currículo, visto que a falta de profissionais de Física, assim como a 

deficiência na sua formação, refletem na qualidade do Ensino Médio Brasileiro. Diante dessa 

situação, não é de se estranhar a resistência de alguns professores, quando se fala em 

mudanças no ensino de Física. 

Alguns fatores são considerados como obstáculos para inserção da FMC no Ensino 

Médio. Zanotello e Fagundes (2012, p.149) apontam que: 

 

 
Apesar das recomendações em documentos oficiais, como os parâmetros 

curriculares nacionais (BRASIL, 2002), e em pesquisas na área de ensino de 

ciências para a inclusão da FMC nos programas de física a partir do ensino médio, 

alguns fatores são apontados como obstáculos para sua realização: o extenso 

conteúdo programático e a pequena carga horária destinada às aulas de física, 

cenário, este, agravado pelo fato de que há uma tendência do professor planejar suas 

aulas em função da sequência de conteúdos proposta nos livros didáticos; o mal-

estar de certos professores diante da necessidade de ensinarem FMC sem se sentirem 

devidamente preparados; a suposta falta de maturidade cognitiva dos estudantes para 

a compreensão do assunto; e a concepção de que são necessários pré-requisitos 

específicos para a aprendizagem da FMC (ZANOTELLO; FAGUNDES, 2012, 

p.149). 
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Nesse aspecto, Terrazzan (1992, p.213) já apontava para a necessidade de uma 

reformulação dos cursos de licenciatura para uma melhor preparação dos professores de 

Física do Ensino Médio: 

 

 
A deterioração da qualidade de ensino verificada, desde alguns anos, nas escolas de 

2ºgrau, sobretudo na rede pública, constitui-se numa situação alarmante que deve 

exigir uma atenção maior para o problema de formação do profissional que atua no 

ensino secundário. No caso da disciplina Fisica, esse problema é agravado pela 

crescente falta de profissionais formados com habilitação especifica na área. É 

comum encontrarmos, mesmo nos grandes centros urbanos, professores formados 

em outras áreas, especialmente matemática, lecionando física no 2ºgrau. Este é um 

aspecto que deve ser tratado com programas mais amplos, tanto de formação em 

serviço como de reformulação das nossas licenciaturas, o que exige uma atuação 

conjunta universidade e escola de 2º grau (TERRAZZAN, 1992, p. 213). 

 

 

 Fica evidente portanto, que a formação dos professores de Física é um aspecto que 

precisa ser considerado ao se buscar soluções que minimizem as dificuldades encontradas por 

esses profissionais, no momento em que são praticamente obrigados a atualizar seus 

conhecimentos em prol de um ensino de qualidade. 
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3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA INSERÇÃO DE FÍSICA MODERNA E 

CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

Os problemas e as dificuldades que afetam o ensino de Física já vêm sendo discutidos 

por estudiosos da área há anos, com o propósito de se buscar meios de facilitar a 

aprendizagem dos conteúdos abordados nesta disciplina. Diferentes metodologias e recursos 

didáticos são aplicados a fim de se obter um melhor rendimento dos alunos. Dentre eles, 

podemos destacar o uso de atividades práticas, textos literários, letras de música, filmes de 

ficção científica, desenho animado, anúncios, jornais e histórias em quadrinhos. Citamos 

abaixo alguns desses recursos e sua importância no ensino de ciências. 

 

 

3.1 POESIA E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Particularmente no ensino de Física, a utilização de novas metodologias e recursos 

pedagógicos desempenha um importante papel neste cenário, uma vez que a Física se 

apresenta, muitas vezes, como uma disciplina de difícil compreensão. Neste contexto, alguns 

estudiosos da educação sugerem que a inserção de alguns assuntos relacionados às ciências 

seja feita através do uso de poesias, que possibilitam a abordagem de um determinado 

conteúdo de forma interdisciplinar, estreitando o diálogo entre outras disciplinas, como por 

exemplo, português e história. Nesta linha de pensamento, Moreira (2002, p.17) afirma que: 

 

 
As aproximações entre Ciência e poesia revelam-se, no entanto, muito ricas, se 

olhadas dentro de um mesmo sentimento do mundo. A criatividade e a imaginação 

são o húmus comum de que se nutrem. Na origem desses dois movimentos, as 

incertezas de uma realidade complexa que demanda várias faces que podem 

transformar-se em versos, em gedankens ou ser representados por formas 

matemáticas. Haroldo de Campos dizia, sobre Schenberg, que: na estante de Mário 

física e poesia coexistem – como asas de um pássaro (MOREIRA, 2002, p. 17). 
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3.2 ATIVIDADES PRÁTICAS NO ENSINO DE FÍSICA  

 

 

Diversos pesquisadores na área de Ensino de Física consideram que o uso de 

atividades experimentais pode contribuir para uma aprendizagem significativa, pois este tipo 

de atividade facilita a compreensão de conceitos algumas vezes abstratos e distantes da 

realidade do aluno.  

Abib e Araújo (2003, p.186), referindo-se aos aspectos metodológicos das atividades 

experimentais, afirmam que: 

 

 
Uma modalidade de uso da experimentação que pode despertar facilmente o 

interesse dos estudantes relaciona-se à ilustração e análise de fenômenos básicos 

presentes em situações típicas do cotidiano. Estas situações são consideradas como 

fundamentais para a formação das concepções espontâneas dos estudantes, uma vez 

que estas concepções se originariam a partir da interação do indivíduo com a 

realidade do mundo que os cerca (ABIB; ARAÚJO, 2003, p. 186). 

 

 

Sendo ainda mais específicos, Abib e Araújo (2003, p.187) destacam a importância 

dos experimentos na inserção da FMC: 

 

 
Abordando-se fenômenos e dispositivos relacionados com conceitos científicos 

elaborados e desenvolvidos ao longo do século passado, como por exemplo, o efeito 

fotoelétrico, o laser e a emissão de corpo negro, é possível contribuir para que os 

estudantes compreendam alguns conceitos básicos da Física Moderna aplicados em 

diversas situações do cotidiano (ABIB ; ARAÚJO, 2003, p. 187). 

 

 

3.3 TIRAS DE HUMOR E O ENSINO DE FÍSICA 

 

 

É possível também encontrar na literatura diversos artigos que ressaltam a importância 

do uso de tiras de humor no ensino de Física. Argumenta-se que o uso das histórias em 

quadrinhos facilita a compreensão dos conteúdos apresentados e desenvolve o senso crítico, 

dentre outros aspectos essenciais no processo de ensino-aprendizagem. Almeida et al (2003, 

p. 3), relacionam algumas características do uso de tiras de humor que permitem destacá-las 

como um importante recurso para o ensino de Física. Dentre elas estão: 

 

 
Familiaridade dos estudantes com o material; Articulam elementos básicos da 

comunicação: desenho e linguagem direta; Abrangem múltiplos universos, inclusive 

o científico (Física); Linguagem e contexto comuns aos estudantes; Material de fácil 

acesso aos professores; Vertente lúdica. (ALMEIDA et al, 2003, p. 4) 
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Além disso, Almeida et al (2003, p.5) ressaltam a importância do uso das tiras de 

humor como elemento central na elaboração de situações problemas nas aulas de Física no 

Ensino Médio: 

Em relação à Física, parte-se do pressuposto que a exploração das THs como 

elemento central na elaboração de enunciados de situações-problema em aulas de 

Física do ensino médio possa resultar em: Desenvolvimento do senso crítico; 

Domínio da linguagem científica; Aplicabilidade dos conteúdos da Física em 

situações cotidianas; Compreensão dos modelos científicos em confronto com outras 

formas de interpretação do mundo Físico; Contribuir para a superação de falhas na 

leitura e na escrita. (ALMEIDA et al, 2003, p. 5) 

 

 

3.4 O USO DE JORNAIS E TEXTOS NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

Infelizmente não é possível encontrar na literatura um número significativo de 

trabalhos relacionados com o uso de notícias de jornais como ferramenta pedagógica no 

processo de ensino-aprendizagem de Física. Reportagens, debates, crônicas e demais recursos 

jornalísticos podem ser usados como agentes facilitadores na compreensão de alguns temas de 

Física, pois estão geralmente relacionados com situações do cotidiano e, portanto, funcionam 

como recursos de contextualização. 

Mesmo que as informações divulgadas nos meios de comunicação possam conter 

erros, no que diz respeito a alguns conceitos da Física, estes erros podem ser trabalhados e 

discutidos com os alunos, a fim de despertar um olhar crítico e questionador perante as 

notícias veiculadas pela mídia em geral. Sobre este tema, Melo (2006, p.21) afirma que: 

 

 
Uma das maneiras de concretizar o objetivo de proporcionar uma aprendizagem 

realmente significativa é levar a realidade para a escola, o que pode ser facilitado por 

meio da utilização do jornal na sala de aula, uma vez que ele nos dá importantes 

contribuições na medida em que traduz, para o grande público, as descobertas e 

avanços científicos, mostrando utilizações cotidianas dos conceitos da Ciência, 

lançando, muitas vezes, um olhar crítico sobre o papel da Ciência em nossa 

sociedade, além de ser um veículo de divulgação e informação de fácil acesso pelos 

estudantes em geral (MELO 2006, p. 21). 

 

 

Os documentos oficiais também destacam a importância do uso de jornais e outros 

meios de comunicação no ensino de ciências. Segundo os PCNs: 

 

 
Lidar com o arsenal de informações atualmente disponíveis depende de habilidades 

para obter, sistematizar, produzir e mesmo difundir informações, aprendendo a 

acompanhar o ritmo de transformação do mundo em que vivemos. Isso inclui ser um 
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leitor crítico e atento das notícias científicas divulgadas de diferentes formas: vídeos, 

programas de televisão, sites da Internet ou notícias de jornais. 

Assim, o aprendizado de Física deve estimular os jovens a acompanhar as notícias 

científicas, orientando-os para a identificação sobre o assunto que está sendo tratado 

e promovendo meios para a interpretação de seus significados. Notícias como uma 

missão espacial, uma possível colisão de um asteróide com a Terra, um novo 

método para extrair água do subsolo, uma nova técnica de diagnóstico médico 

envolvendo princípios físicos, o desenvolvimento da comunicação via satélite, a 

telefonia celular, são alguns exemplos de informações presentes nos jornais e 

programas de televisão que deveriam também ser tratados em sala de aula (BRASIL, 

2000, p. 27). 

 

  

Portanto, a utilização desses recursos em sala de aula depende do professor e da 

maneira como ele irá trabalhar os conteúdos com os alunos. Os PCN vão além e sugerem a 

utilização de textos e/ou fragmentos destes, como introdução para um determinado assunto. 

Dessa maneira, o professor, no uso desta ferramenta, poderá problematizar e oferecer 

informações que encaminhem o aluno à compreensão do que está sendo estudado, conforme 

sugerido no trecho: 

 

 
As ciências e as tecnologias, assim como seu aprendizado, podem fazer uso de uma 

grande variedade de linguagens e recursos, de meios e de formas de expressão, a 

exemplo dos mais tradicionais, os textos e as aulas expositivas em sala de aula. Os 

textos nem sempre são essenciais, mas podem ser utilizados com vantagem, uma vez 

verificada sua adequação, como introdução ao estudo de um dado conteúdo, síntese 

do conteúdo desenvolvido ou leitura complementar. Um texto apresenta concepções 

filosóficas, visões de mundo, e deve-se estimular o aluno a ler além das palavras, 

aprender, avaliar e mesmo se contrapor ao que lê. A leitura de um texto deve ser 

sempre um dos recursos e não o essencial da aula. Assim, cabe ao professor 

problematizar o texto e oferecer novas informações que caminhem para a 

compreensão do conceito pretendido (BRASIL, 2000, p. 53). 

 

 

3.5 A ESCOLHA DO TEMA “RADIAÇÃO SOLAR” 

 

 

Nos últimos tempos tem sido divulgada nos meios de comunicação uma série de 

notícias e reportagens sobre as atividades solares, o seu impacto sobre a Terra e 

consequentemente, sobre a vida no planeta. Além de constituir um dos elementos básicos para 

o entendimento da FMC, a radiação eletromagnética proveniente dos objetos astronômicos 

representa um importante papel no nosso cotidiano.  

Se por um lado são evidenciados os benefícios da radiação e sua importância para a 

existência de vida na Terra, por outro percebemos que muito tem se falado sobre os possíveis 

danos causados por ela. Em torno desta questão observam-se, inclusive, alguns mitos e 

superstições que muitas vezes são transmitidos aos alunos numa visão equivocada sobre a 

ciência. 
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Sendo assim, pretende-se fazer, neste trabalho, uma abordagem da FMC através da 

utilização de diferentes recursos didáticos como experimentos, textos e tiras de humor, 

relacionados com o tema “Radiações Solares” e suas reais influências sobre a Terra.  
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4 INSERÇÃO DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO: 

PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA SONDAGEM 

 

 

Com o intuito de avaliar quais as concepções e opiniões dos professores sobre a 

inserção da FMC, foi feita uma sondagem com dezoito professores do Ensino Médio, de onze 

escolas públicas (federais, estaduais e técnicas) e particulares, situadas nos municípios de 

Niterói e São Gonçalo.  

Esse levantamento também objetivou investigar quais métodos foram empregados 

pelos professores com o propósito de encontrar uma melhor maneira de inserir esses tópicos 

nas aulas de Física, assim como levantar alguns questionamentos sobre a realidade das 

escolas: suas infra-estruturas, a carga horária disponível e outras possíveis dificuldades para 

implementação dos conteúdos de FMC.   

A sondagem consistiu na aplicação de um questionário (APÊNDICE 8.1) com onze 

perguntas abertas. A primeira pergunta teve o objetivo de fazer o reconhecimento da amostra 

(professores), para se ter um perfil do professor participante. Foi solicitado aos participantes 

que não se identificassem.  

As cinco perguntas seguintes (questões 2-6) versaram sobre a inserção de FMC no 

Ensino Médio, as dificuldades relacionadas com a carga horária disponível e a resistência dos 

alunos à aprendizagem de Física.  

As questões 7, 8 e 9 trataram especificamente da introdução de conteúdos sobre 

Radiação Solar. A questão 10 teve o objetivo de averiguar se o professor tem conhecimento 

sobre os trabalhos publicados na área de Ensino de Física e as recomendações dos 

documentos oficiais quanto à inserção da FMC no EM. Finalmente, a questão 11 teve o 
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objetivo de conhecer a opinião dos professores sobre a adoção do currículo mínimo nas 

escolas estaduais do Rio de Janeiro. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NA SONDAGEM 

Segue abaixo a análise das respostas dos professores que se encontram no Anexo 9.1. 

Nas questões com mais de um item, a análise foi apresentada para cada um deles, 

separadamente. Foram utilizados gráficos nas questões (1), (3), (5), (6) e (11), com o intuito 

de facilitar a leitura de questões com uma abordagem mais quantitativa. 

 

 

Tema 1: Atuação no Magistério 

 

 

1.1 Em que série(s) você atua? 

 

A maioria dos professores entrevistados atua nas três séries do Ensino Médio (quatorze 

professores). Dentre os demais professores, um atua na 1ª série, um na 2ª série e dois nas 2ª e 

3ª séries. 

 

 

1.2 Trabalha em quantos colégios? 

 

Pelas respostas apresentadas, nota-se que a maioria dos professores (83%) trabalha em 

mais de um colégio, sendo essa uma realidade muitas vezes imposta pela necessidade de se 

alcançar uma melhor situação financeira, enquanto que 11% trabalham somente em um 

colégio . Nesta questão, 6% dos entrevistados não responderam por algum motivo. 

Esses dados reforçam a ideia, comumente divulgada na literatura ou nos meios de 

divulgação que o trabalho excessivo do professor, que atua em mais de uma escola, reflete 

diretamente no seu desempenho profissional. De acordo com dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (BRASIL, 2007): 

 

 
No nível do professor, de modo articulado ao nível do sistema, considerando as 

condições de oferta de ensino, destaca-se também, nas escolas consideradas eficazes, 

a garantia de horário específico, na jornada de trabalho, para outras atividades além 

daquelas dedicadas às atividades de ensino em sala de aula. Esse tempo favorece o 

estudo individualizado, a integração entre os docentes, o trabalho coletivo, o 

planejamento de estudos, a organização de eventos, o atendimento de alunos e pais, 

enfim, a consecução dos objetivos da escola. Essa carga horária do professor 
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garante, portanto, maior tempo para preparação das aulas e atendimento aos alunos e 

à comunidade, proporcionando maior qualidade ao trabalho realizado pelo professor. 

Em muitas escolas esse percentual chega a 1/4 ou mesmo a um 1/3 da jornada 

docente (apesar das variações regionais) para o desenvolvimento de atividades 

escolares que não sejam as aulas. Esse tempo acaba contribuindo para a melhoria do 

ambiente de aprendizagem e condições de trabalho, além de instituir um clima 

organizacional mais adequado ao desenvolvimento profissional. 

Outro elemento importante nas escolas com resultados escolares considerados 

positivos em termos de aprendizagem dos alunos é a dedicação dos professores a 

somente uma escola, uma vez que esse fator permite que os docentes dediquem-se 

mais plenamente às necessidades da escola, dos alunos e da comunidade escolar 

(BRASIL, 2007, p. 22-23). 

 

 
Como consequência, nem sempre os alunos recebem do professor a atenção 

necessária, prejudicando a sua aprendizagem, e o professor não tem disposição ou interesse 

em introduzir modificações em sua rotina escolar como, por exemplo, a inserção de novos 

conteúdos relacionados à FMC. 

 

 

1.3 Colégios Públicos ou Particulares? 

 

Nesta amostragem (gráfico 1), percebemos que a grande maioria de professores atua em 

escolas públicas, sendo elas federais, estaduais ou técnicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Quantos anos de magistério? 

39%

17%

33%

11%

Tipos de Colégios 

Somente Públicos Somente Particulares

Públicos e Particulares Não Respondeu

Gráfico 1: Análise dos diferentes tipos de colégios 
dos professores  entrevistados 
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O tempo de magistério dos professores entrevistados foi bastante diverso, variando de três 

a 39 anos, somando 72% para os que têm cinco anos ou mais de magistério e somente 6 % 

para os que lecionam há menos de cinco anos. Essa discrepância pode ser importante na 

análise desta pesquisa, pois permite extrair uma visão bem ampla dos professores em relação 

às questões colocadas, no que diz respeito à experiência profissional. O restante dos 

professores (22%) não respondeu esta questão. 

Por outro lado, sabe-se que o fator idade também interfere no estimulo do professor, que 

costuma ser menor quanto maior for seu tempo de magistério.  Profissionais com mais tempo 

de magistério não costumam demonstrar o mesmo entusiasmo dos primeiros anos de trabalho. 

De acordo com dados do INEP (BRASIL, 2007): 

 

 
No que se refere à experiência docente, é possível verificar que a maior experiência 

profissional é positiva para a qualidade do ensino, entretanto esse maior tempo de 

magistério deve estar correlacionado com políticas de formação continuada e 

valorização dos profissionais da educação e com o reconhecimento profissional, para 

que, assim, essa experiência maior se revele elemento positivo para a qualidade do 

ensino, ou seja, para oferta de condições de qualidade, tendo em vista que essa 

experiência é mais relevante quando o docente se sente motivado e engajado no 

projeto pedagógico da escola e no seu próprio processo de desenvolvimento 

profissional. Nesse sentido, experiência docente deve se articular a garantia de 

processos efetivos de formação continuada e de valorização da profissão (BRASIL, 

2007, p 23). 

 

 

Em contrapartida, os professores com menos tempo de trabalho costumam ter suas 

cabeças fervilhando de ideias para colocar em prática. Entretanto, a comparação estímulo x 

idade não foi identificada nesta pesquisa. 

 

 

Tema 2: Importância de FMC no EM 

 

 

2. Para você, qual a importância da inserção da Física Moderna e Contemporânea (FMC) no 

Ensino Médio (EM)? 

 

 

Todos os professores entrevistados consideram de suma importância a inserção da 

FMC no Ensino Médio. Na opinião da maioria deles, a FMC é uma importante ferramenta 

para compreensão das novas tecnologias e do funcionamento de muitos equipamentos 

modernos. Consideram, ainda, que a inserção da FMC não pode mais ser questionada, pois 
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estando em pleno século XXI, não se admite a estagnação numa física de séculos passados. 

Como podemos verificar na resposta de um dos professores: 

 

 
Estamos no Século XXI, a FMC surgiu no final do século XIX [...] não teríamos 

mais que questionar a inclusão deste conteúdo no currículo. Não só o estudante, mas 

a população vivencia no cotidiano situações que envolvem a FMC, como por 

exemplo, a iluminação pública, elevadores,  na medicina, etc. 

 

 

Tema 3: Abordagem de FMC nas aulas 

 

 

3.1 Você costuma abordar temas de FMC em suas aulas? 

 

 

Dos dezoito professores, dezesseis deles alegam abordar temas da FMC em suas aulas. 

Desses, apenas dois alegam inserir tais tópicos somente quando questionados ou quando 

algum assunto é muito comentado em jornais e revistas.  

 No entanto, dois professores não abordam esses temas em nenhum momento de suas 

aulas e se justificam alegando que o programa não permite, ou não contempla, tal inserção. 

Nas respostas desses professores, é notória a preocupação no cumprimento do conteúdo 

obrigatório. Dessa forma, alguns conceitos importantes não costumam ser abordados nas 

aulas, por não fazerem parte dos conteúdos obrigatórios. 

 Destaca-se aqui uma questão muito importante levantada por um professor, que afirma 

apenas comentar alguns assuntos da FMC, pois “perde” a maior parte do tempo ensinando aos 

alunos a matemática básica. Em resposta à pergunta do questionário, este professor afirma: 

“Infelizmente, costumo apenas comentar. Perco boa parte das aulas revendo matemática 

básica (‘5ª série’ ou menos).”. 

 É importante ressaltar que as intervenções do professor, ao abordar conteúdos que 

remetem à matemática, são extremamente necessárias, visto que os alunos costumam chegar 

ao Ensino Médio com um conhecimento lógico/matemático bastante defasado. O professor de 

Física, portanto, não “perde” tempo ao revisar as noções de matemática básica. 

 

 

3.2 Em que momento? 

 

Os professores, em sua maioria, costumam abordar os temas de FMC no momento em 

que o diálogo entre a Física Clássica e a FMC torna-se possível. Um dos professores afirma 
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que a inserção deve ocorrer nos “[...] momentos em que o diálogo entre a ‘Física Clássica’ e a 

‘FMC’ se faz necessário.”. 

Outros, por sua vez, procuram inserir os tópicos de FMC quando abordam os 

conceitos de energia, eletromagnetismo e física ondulatória. Como o professor, que diz que a 

inserção ocorre quando se fala “[...] em ondas e energia, por exemplo.” 

No entanto, alguns professores já optam por trabalhar temas da FMC no final do 3º 

ano do Ensino Médio, alegando ter o aluno, neste momento, uma base maior para o 

entendimento dos assuntos.   

Há também aqueles professores que consideram, caso seja possível uma 

contextualização do assunto, que pesquisas, trabalhos, e uma discussão através de 

questionamentos levantados pelos alunos costumam ser métodos bastante eficazes na inserção 

de temas relacionados à FMC.  

 

 

3.3 Quais temas de FMC você costuma abordar? 

 

 

Os temas da FMC mais abordados pelos professores entrevistados foram classificados 

de acordo com suas respostas (gráfico 2). Observa-se que o percentual de professores que não 

abordam conteúdos de FMC é de quase 30%. Ainda que este valor não seja significativo 

diante dos outros, que somam mais de 70% é de se preocupar que, em pleno século XXI, com 

o crescente avanço tecnológico e a FMC claramente presente no cotidiano do aluno, alguns 

professores ainda excluam tais temas de suas aulas. 
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6%
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33%

Abordagem dos temas por parte dos 
Professores

Relatividade e
Mec.Quântica
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com o assunto trabalhado

em aula

Gráfico 2: Abordagem dos temas por parte dos professores
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Tema 4: Como inserir FMC no EM 

 

 

4. Em sua opinião, como podemos inserir tópicos de FMC no Ensino Médio, considerando 

que os alunos normalmente apresentam fortes resistências à aprendizagem de Física? 

   

 

Obteve-se uma grande variedade de respostas, porém uma parte significativa dos 

professores considera que a relação dos conteúdos de Física com o cotidiano do aluno é 

fundamental para a inserção da FMC, pois facilita a compreensão dos conceitos apresentados. 

Além disso, alguns professores alegam que a deficiência em matemática é um fator 

preocupante e deve ser levando em conta, na medida em que se espera que o aluno tenha a 

base matemática necessária para assimilar esses novos conhecimentos. 

Outros professores preferem adotar uma abordagem em cima de recursos didáticos 

diversificados, tais como atividades práticas, discussões, vídeos, textos de jornais e revistas, 

que podem ser trabalhados em sala de aula, pois facilitam o processo de aprendizagem.   

Apesar das dificuldades dos alunos e de suas resistências à aprendizagem de Física, os 

tópicos de FMC não podem deixar de ser abordados no Ensino Médio. Isto está claramente 

colocado na fala de um professor: 

 

 
Os alunos chegam ao E.M. cada vez com menores habilidades e conteúdos, que 

seriam básicos para todas as áreas, tanto na rede pública como na privada. Existe 

resistência ao que não se compreende. O que não podemos é sonegar este 

conhecimento ao aluno, ele precisa saber não só a Física Clássica que é indicada nos 

currículos [...]. 

 

 

Tema 5: Inserção de FMC x Carga horária de Física  

 

 

5. De acordo com algumas pesquisas, a grande maioria dos professores do EM alega que a 

carga horária de Física nos colégios é muito pequena e a inserção da FMC no EM não seria 

viável. Qual a sua opinião sobre essa questão? 

  

 

A maioria dos professores concorda que a carga horária da disciplina de Física é 

pequena para inserção da FMC (gráfico 3). Nota-se, claramente, que esta opinião prevalece 

entre aqueles professores que atuam em colégios públicos, que geralmente contam com dois 
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tempos de aula por semana, com cinquenta minutos cada, para trabalhar todo o conteúdo 

exigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porém, essa realidade é um pouco diferente em escolas particulares, onde o tempo de 

aula costuma ser maior. Isso está indubitavelmente destacado no relato de um professor de 

escola particular que alega que sua “[...] realidade é um pouco diferente [...] 5 tempos 

semanais na 2ª e 3ª séries.”. 

Em contrapartida, a realidade nas escolas públicas é bem diferente, como atesta o 

professor: 

 

 
[...] 2 tempos por semana na grade estadual dificulta qualquer trabalho. Esta é uma 

irresponsabilidade do Estado. O que um profissional responsável deve fazer é lançar 

mão de metodologia adequada que se enquadre na grade e desperte o interesse do 

aluno, sem desprezar a FMC. 

 

 

Tema 6: Conteúdos mais fáceis de FMC  

 

 

6. Em sua opinião, qual conteúdo de FMC é mais fácil de introduzir no Ensino Médio? Por 

quê? 
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Os conteúdos mencionados pelos entrevistados foram classificados de acordo com 

suas respostas (gráfico 4). Por este motivo, a classificação “Assuntos não relacionados à 

Mecânica Quântica” aparece separada do tópico “Relatividade”, por exemplo. 

A maior parte dos professores acha que os conteúdos de Relatividade são os mais 

fáceis de introduzir no Ensino Médio. Porém, assim como uma boa porcentagem é a favor da 

inserção de tópicos relacionados à Mecânica Quântica, existe uma porcentagem equivalente 

que é a favor da inclusão de tópicos não relacionados com esse conteúdo, revelando as 

divergências de opiniões sobre quais conteúdos de FMC são mais fáceis de serem 

introduzidos no Ensino Médio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há, entretanto, alguns professores que não privilegiam um assunto em detrimento de  

outro, como é muito bem colocado por um professor que afirma “[...] Qualquer conteúdo pode 

ser abordado desde que numa sequência lógica de acontecimentos com linguagem adequada e 

recursos esclarecedores como textos, experimentos, documentários, palestras [...].” 

 

 

Tema 7: Importância do tópico Radiações Solares 
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Não tem ideia
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Gráfico 4: Assuntos mais fáceis na inserção de FMC no EM
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7. Atualmente tem-se falado muito na mídia sobre as “Radiações Solares” e suas 

interferências sobre a vida na Terra. Você acha importante que os alunos estudem temas como 

esse?  Por quê?  

 

 

Dos professores entrevistados, 89% acham importante a inclusão de temas 

relacionados com a Física das Radiações no EM, enquanto que 5% não consideram o assunto 

importante e 6% não responderam a pergunta. A justificativa a favor da abordagem desse 

conteúdo foi identificada nas respostas dos professores, que consideram que esse assunto 

desperta a curiosidade dos alunos e está intimamente ligado ao seu cotidiano. Além disso, 

essa é uma excelente oportunidade para discutir as questões sobre os malefícios e os 

benefícios da radiação.  

No que diz respeito ao tratamento desses assuntos apenas de forma superficial, vale a 

pena ressaltar a afirmação deste professor que alerta “[...]A física é a disciplina da descoberta. 

Porém não adianta nada pura discussão sem o embasamento necessário”. 

 

 

Tema 8: Abordagem de Radiações Solares em sala 

 

 

8. Você trabalharia esse assunto em sala de aula? Por quê? 

 

 

Dos entrevistados, 78% trabalhariam em suas aulas conteúdos envolvendo as 

“Radiações Solares”. Em suas respostas, os professores alegam trabalhar tais assuntos, por se 

tratar de um tema interdisciplinar, que desperta a curiosidade dos alunos, e pela facilidade de 

contextualização com o cotidiano.  

Alguns professores afirmam que já tiveram oportunidade de abordar esse assunto em 

sala de aula e puderam constatar o grande interesse por parte dos alunos. Outros, porém, não 

acham viável trabalhar esse tema (11%), por falta de tempo, mesmo julgando-o interessante. 

A falta de embasamento é um fator que também preocupa alguns professores entrevistados. 

Esse, por exemplo, lamenta a falta de conhecimentos prévios sobre o assunto, quando diz que 

costuma trabalhar o conteúdo, porém descobre “[...] muitas vezes que o aluno não sabe o que 

é o Sol [...]”. 

Nota-se que, infelizmente, diversos outros fatores ainda precisam ser resolvidos para 

que a inserção da FMC no Ensino Médio aconteça de forma proveitosa. 
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A falta de preparo dos alunos, assim como o pouco tempo disponível semanalmente 

para se trabalhar os assuntos são grandes problemas a serem discutidos e resolvidos pelos 

órgãos competentes.  

Há também professores (6%) que não sabem se trabalhariam tal tema, restando 5% 

que por algum motivo não responderam ao questionamento. 

 

 

Tema 9: Motivação para estudar Radiações Solares 

 

 

9. Você acha que seus alunos se sentiriam motivados ao estudarem esses assuntos? Por quê? 

 

 

Um total de 83% dos professores acredita que seus alunos se sentiriam motivados em 

estudar os conteúdos relacionados com as Radiações Solares. Esses professores se apoiam na 

opinião de que esses são temas atuais, muito comentados na mídia, e que seus alunos se 

interessam muito por assuntos que são extracurriculares. O fato de ser um tópico totalmente 

voltado para o cotidiano do aluno reforça naturalmente o interesse pela aprendizagem dessa 

matéria. 

Isso é claramente revelado na opinião do professor que diz “[...]A ciência do cotidiano 

desperta o interesse do aluno”. Ou deste, que tem a mesma opinião, argumentando que os 

alunos “[...] se interessam por todos os assuntos extracurriculares que se apoiam em 

conteúdos do dia-a-dia da física colegial”. 

 Na avaliação de outro professor, a inserção do tema Física das Radiações é capaz de 

transformar a aula numa atividade mais prazerosa. Segundo suas palavras, eles “[...] se 

sentiriam muito motivados. Pois ficam muito tempo sentados em uma sala de aula escrevendo 

e vendo fórmulas, não tendo nem a oportunidade de ir a um laboratório”. 

Porém, uma minoria dos entrevistados (6%) acredita que seus alunos não se sentiriam 

motivados com a abordagem do tema, e 11% deixaram de responder . 

 

 

Tema 10: PCN e PCN + 

 

 

10. A inserção da Física Moderna e Contemporânea é um tópico muito discutido em 

pesquisas na área do Ensino de Física e nos documentos oficiais, como os PCN’s e PCN+, por 

abordarem, entre outras coisas, a importância de um ensino de Física mais contextualizado 
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com o cotidiano do aluno. Você já teve acesso a algum desses documentos? Você julga essas 

considerações realmente importantes? 

 

 

Uma boa porcentagem de professores, 72%, já teve acesso aos Documentos Oficiais 

pelo menos uma vez na vida, enquanto que 17% não tiveram acesso e 11% não responderam. 

No que diz respeito à importância desses documentos, a maioria os considera 

fundamentais no processo de ensino e aprendizagem. Alguns professores, inclusive 

argumentam que discussões sobre a implementação desses documentos poderiam ser 

rotineiras nas escolas, o que de fato não acontece. Isso está expresso na opinião deste 

professor no qual relata que como “[...] profissionais isto se faz necessário, embora a escola 

não promova momentos de possibilidade de discussão ou estudo sobre estas questões, mesmo 

com as cobranças da Secretaria do Estado.”. 

Essas opiniões não são, no entanto, unânimes. Há professores que alegam que as 

considerações levantadas por esses documentos não correspondem à realidade de uma sala de 

aula. Este professor, por exemplo, os consideram como “[...] Mais um “paper” dos teóricos da 

educação. Essas considerações não correspondem a realidade de uma sala de aula.”. 

Conclui-se, portanto, que a maioria (61%) dos professores entrevistados é a favor dos 

documentos oficiais da educação, mas existe uma minoria (11%) que considera esses 

documentos totalmente fora da realidade das escolas. Os demais professores (28%) não 

responderam as perguntas. 

 

  

Tema 11: Currículo Mínimo do Rio de Janeiro 

 

 

11.1 Você teve acesso ao Currículo Mínimo adotado pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro? 

 

 

A grande maioria dos professores entrevistados que tiveram acesso ao Currículo 

Mínimo
2
 leciona em escolas públicas (gráfico 5). Este percentual já era esperado, visto que o 

Currículo Mínimo é um documento obrigatório adotado pelo Governo do Estado, não sendo 

as escolas particulares obrigadas a se enquadrarem ao mesmo. 

                                                 
2
 Currículo Mínimo: Disponível em: < http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820 >. 

Acesso em: 20  outubro 2012 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820
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11.2 Qual a sua opinião sobre o mesmo? 

 

 

As opiniões dos entrevistados, em sua maior parte (61%), não foram favoráveis ao 

documento. Contudo, alguns deles consideram que o documento deve ser modificado e 

tratado como uma sugestão. Segundo estes professores, o documento deveria ser o resultado 

de uma ação conjunta entre o Governo do Estado e os profissionais da educação. Outros citam 

a dificuldade de cumprir o Currículo Mínimo, em função das poucas horas de aula 

disponíveis.  

 A insatisfação com o Currículo Mínimo é expressa, de forma indignada por este 

professor que, sendo totalmente contra, não se restringe em dizer que “A abordagem do tema 

no Currículo Mínimo estadual é bisonha e sonhadora, totalmente irreal. Quem fez estava 

delirando e não sabia o que fazia nem conhecia a sua própria escola. Sugestão: Rasgar o 

Currículo Mínimo”. 

Numa mesma linha de pensamento, este professor também argumenta que “Um 

documento feito dentro de um gabinete não atende as necessidades reais do EM, um simples 

currículo não muda em nada a realidade do EM. O currículo Mínimo é confuso e atropela 

conteúdos.”. 

Apesar de tantas críticas, há aqueles que são a favor do Currículo Mínimo (22%). Um 

destes professores acha “[...] que o Currículo Mínimo do nosso Estado representa uma 
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proposta de convergência para um novo ENEM [...] em geral, é possível trabalhar de forma 

contextualizada, nessa perspectiva do Currículo Mínimo.”. 

Dos professores entrevistados 6% não tiveram acesso ao mesmo e 11% não 

responderam ao questionado. 

 

 

11.3 A abordagem da FMC neste documento está de acordo com as suas expectativas? 

 

 

Do total de professores entrevistados, 61% deles não estão de acordo com a forma 

como a FMC é abordada no Currículo Mínimo, 22% estão de acordo, restando 11% e 6 % 

para os que não responderam e não tiveram acesso, respectivamente. 

Fazendo uma relação entre a opinião dos professores a respeito desta questão e o tipo 

de escolas em que atuam, notamos que a maioria dos professores que discordam da forma 

como o Currículo Mínimo insere a FMC no Ensino Médio, lecionam em colégios públicos 

(gráfico 6). Conforme mencionado anteriormente, este fato provavelmente se deve a não 

obrigatoriedade das escolas particulares em adotar o Currículo Mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa segunda etapa, a ser desenvolvida futuramente, pretende-se usar os dados 

obtidos no levantamento como ponto de partida de uma discussão sobre as dificuldades de 
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inserção da FMC no Ensino Médio, e de um possível desdobramento que resulte em propostas 

e sugestões de metodologias, oriundas de uma ação conjunta entre os professores participantes 

da sondagem e o autor deste trabalho, com o objetivo de facilitar a inserção desta nova Física 

no currículo escolar, de modo a contribuir para uma formação mais geral dos alunos nesta 

etapa final da Educação Básica.   

 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SONDAGEM COM OS PROFESSORES 

 

 

Observou-se, através desta pesquisa, que todos os professores entrevistados 

consideram a inserção da FMC no EM uma questão importantíssima. 

Afirmam, dentre outras coisas, que as novas tecnologias se encontram presentes no 

cotidiano do aluno e não podem ser deixadas de lado quando esses assuntos são abordados 

nas aulas de Física. Contudo, percebe-se uma grande dificuldade, por parte dos professores, 

na escolha da metodologia adequada à inserção desses temas. 

Enquanto alguns professores alegam que o momento ideal para inserção de tópicos da 

FMC ocorre quando são abordados os tópicos de Física Ondulatória, Eletromagnetismo e 

Energia, outros consideram que o momento mais adequado é quando os alunos estão cursando 

o 3º ano do EM, visto que, neste instante, eles se encontram mais preparados para 

compreender esses assuntos. 

No que diz respeito aos temas mais favoráveis para a inserção da FMC, vale a pena 

destacar aqui a preferência pela Relatividade, assim como pelos tópicos relacionados com a 

Mecânica Quântica, apesar de os professores relatarem, por diversas vezes, uma grande 

dificuldade na realização dessas abordagens, devido ao pouco tempo disponível. 

Em relação às opiniões dos professores sobre a abordagem específica do tema 

“Radiações Solares”, percebe-se que esse assunto é considerado de grande importância, pois, 

além de facilitar a contextualização com o cotidiano do aluno, tem um caráter interdisciplinar. 

Sendo assim, levando em conta as colocações e os problemas citados pelos professores, 

procura-se neste trabalho fazer o uso de uma abordagem metodológica, coerente com a 

realidade das escolas, com o objetivo de introduzir conteúdos relacionados com as radiações 

eletromagnéticas, mais especificamente o tema das “Radiações Solares”. 

A análise criteriosa de cada questão aqui exposta resultou na proposta pedagógica que 

é apresentada a seguir. 
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5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 

 

5.1 ATIVIDADE 1: TIPOS DE RADIAÇÃO E SEUS EFEITOS BIOLÓGICOS 

 

 

Esta atividade (APÊNDICE 8.2) tem como objetivo fazer uma abordagem de 

conceitos relacionados à Física das Radiações, apresentando ao aluno os tipos de radiações 

(ionizantes e não ionizantes), suas diferenças, seus efeitos biológicos, dentre outras 

concepções. Para abordagem deste tema foram utilizados poesias, textos e figuras. 

Através da leitura e interpretação de uma poesia de Vinícius de Morais, ou de outras 

poesias
3
, o professor poderá solicitar  que o aluno encontre relações entre a poesia escolhida e 

as figuras e textos selecionados. 

É fundamental que o professor, utilizando-se do caráter multidisciplinar dessa 

atividade, faça um apanhado histórico, assim como trabalhe com o aluno a interpretação e o 

desenvolvimento da escrita. O trabalho conjunto com professores de História, Geografia, 

Biologia e Português torna-se, desta forma, bastante interessante e rico. 

Na parte experimental, o professor poderá fazer o uso de uma lâmpada incandescente e 

um dimmer (equipamento auxiliar responsável por variar a intensidade de luz das lâmpadas), 

para mostrar que a variação da temperatura resulta numa mudança no comprimento de onda 

da radiação e, consequentemente, na sua frequência (cor). Nesta atividade o aluno poderá 

notar que à medida que a temperatura aumenta a frequência da radiação também aumenta (Lei 

de Wien). 

                                                 

3
 Disponível em: <http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol3/Num1/a07.pdf>. Acesso em: 20 outubro 2012. 

 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol3/Num1/a07.pdf
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A atividade  poderá ser dividida em duas ou três aulas, dependendo do tratamento dos 

assuntos feito pelo professor. 

 

 

5.2 ATIVIDADE 2: TODO CORPO EMITE RADIAÇÃO? 

 

 

Para uma grande quantidade de pessoas, o termo “radiação” geralmente está associado 

a alguns tipos de equipamentos, como por exemplo, um forno de micro-ondas, ou um 

aparelho de Raios-X. Muitas vezes, devido às suas vivências, as pessoas acabam por criar 

algumas concepções “errôneas” de que a radiação é sempre nociva ao ser humano e que ela só 

se encontra em aparelhos específicos como esses.  

Essa atividade, cuja descrição se encontra no Apêndice 8.3, tem como objetivo 

trabalhar em cima dessas concepções e assim trilhar juntamente com o aluno um caminho que 

leve ao entendimento de que existem diversos tipos de radiação e que elas estão presentes em 

tudo que nos rodeia. 

Nesta atividade sugere-se ao professor a utilização de Tiras de Humor e de Noticiários 

de Jornais e/ou revistas. No caso de se encontrar algum tipo de erro, veiculado pelos meios de 

comunicação, o professor pode propor uma discussão a fim de se chegar ao modelo aceito. A 

abordagem de alguns conteúdos da FMC como, por exemplo, o estudo das radiações 

eletromagnéticas  e a Lei de Wien, são fundamentais para o desenvolvimento desta atividade. 

Para a realização desta atividade são sugeridas duas aulas. 

 

 

5..3 ATIVIDADE 3: EXPERIMENTO DE VISUALIZAÇAO DO ESPECTRO 

ELETROMAGNÉTICO DO SOL ATRAVÉS DE UM ESPECTROSCÓPIO 

 

 

Para realizar este experimento é necessário utilizar um espectroscópio de PVC, que 

não é de fácil montagem. Por este motivo, sugere-se que o professor traga para a aula o 

equipamento já montado e o utilize para o desenvolvimento da experiência. 

No entanto, a montagem do espectroscópio simples, pode ser feita em sala de aula com 

os alunos.  

Com o espectroscópio já montado, pode-se observar o espectro de emissão do Sol, no 

qual o aluno poderá identificar os diferentes comprimentos de onda, assim como algumas 



43 

 

linhas escuras (linhas de Fraunhofer) e a partir daí o professor poderá trabalhar alguns 

assuntos como a Lei de Wien, a Radiação de Corpo Negro, a identificação de elementos do 

corpo através da radiação emitida (espectro de emissão) ou da radiação absorvida (espectro de 

absorção). 

Uma abordagem interessante a se fazer em relação a esses tipos de radiação é usar as 

Auroras Austrais e Boreais, como exemplo para ilustrar o comportamento de uma partícula 

carregada sendo acelerada. A explicação das diferentes cores encontradas nas auroras poderá 

ser exemplificada com o auxílio de uma vela e algumas queimas de sais, revelando assim a 

cor associada a diferentes substâncias e relacionar com os elementos encontrados na 

atmosfera. 

O uso de tiras de humor como instrumento de problematizarão e da avaliação são 

bastante significativos e podem ser utilizados nesta atividade. O tempo gasto para essa 

atividade varia de 2 a 4 aulas, pois a montagem do espectroscópio simples demanda um certo 

cuidado. A íntegra desta atividade se encontra no apêndice 8.4. 

 

 

5.4 ATIVIDADE 4: EXPERIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE 

SOLAR  

 

 

O aumento da temperatura na Terra tem sido muito discutido nas últimas décadas. O 

Aquecimento Global e o Efeito Estufa têm levado alguns estudiosos a pesquisarem sobre esse 

assunto. 

Esta atividade (APÊNDICE 8.5) tem como objetivo medir a chamada “Constante 

Solar”, que determina o fluxo de radiação solar que atinge a Terra numa determinada área. 

Através do roteiro do experimento, o professor poderá trabalhar com os alunos diversos 

conceitos da Física Clássica dialogando com a FMC. 

A utilização da Lei de Stefan Boltzmann é fundamental para se inserir a FMC no 

desenvolvimento desta atividade. Sugere-se que o professor faça o uso de uma roda de 

discussões em cima das Tiras de Humor que são apresentadas na atividade. Esta atividade 

poderá ser realizada em duas ou três aulas. 

 

 

5.5 ATIVIDADE 5: A RADIAÇÃO SOLAR E O EFEITO ESTUFA 
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Esta atividade (APÊNDICE 8.6) tem como objetivo esclarecer ao aluno como se dá a 

ocorrência do Efeito Estufa, através de um simples experimento de fácil montagem. 

O professor poderá, através do uso da problematizarão, e com auxílio de Tiras de 

Humor, disponíveis na atividade, ressaltar a importância deste fenômeno, quando ocorrido de 

forma natural, para existência de vida na Terra.  

Contudo, o Efeito Estufa, na maioria das vezes, é visto como um vilão, já que é 

associado aos gases emitidos por fábricas e automóveis, e tem resultado, segundo a opinião de 

alguns especialistas, num descontrole na temperatura de nosso planeta, contribuindo para o 

Aquecimento Global. 

Uma abordagem interessante que o professor poderá fazer, diz a respeito  à diferença 

de temperatura dos planetas, devido a esse fenômeno. Como exemplo, o professor poder 

explicar o motivo do planeta Vênus, estando mais distante do Sol que o planeta Mercúrio, ter 

uma temperatura superior à desta.  

O professor utilizará uma ou duas aulas para realização desta atividade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 

A resistência a mudanças é uma característica inerente do ser humano. O receio de 

abandonar o que está estabelecido há muito tempo, que bem ou mal atende seus interesses, é 

geralmente maior que a expectativa de inovar. Quem propõe mudanças precisa ter a 

habilidade de conciliar e de persuadir, se quiser convencer aqueles que se opõem às 

novidades.   

De nada adianta vir com propostas magníficas, construídas unicamente a partir do que 

se supõe ser o melhor. O diálogo entre as partes interessadas nas mudanças é fundamental 

para que a implementação das inovações alcance seus objetivos. 

No que diz respeito ao Ensino Médio brasileiro, não é de se questionar que diversas 

mudanças no currículo vigente devam ser realizadas a fim de obter um melhor desempenho e 

uma aprendizagem significativa dos alunos. No entanto, apesar de concordarem que o 

currículo escolar do Ensino Médio se encontra defasado e descontextualizado da realidade 

atual, alguns professores ainda resistem em aceitar essas mudanças, numa demonstração clara 

de uma atitude conservadora e antiquada.  

Ao realizar a pesquisa que fundamentou a proposta deste trabalho, foi possível 

diagnosticar alguns problemas na implementação de tópicos de FMC no Ensino Médio e 

inferir quais são as reais dificuldades dos professores relacionados com a abordagem da FMC. 

Desta forma, foi estabelecido o diálogo entre os professores e o autor deste trabalho, que 

resultou na proposição das atividades aqui apresentadas.  

A aplicação desta proposta ainda não pode ser realizada e, como consequência, ainda 

não foi possível analisar sua receptividade junto aos professores. Pretende-se, futuramente, 

realizar uma roda de discussões com os professores que participaram da pesquisa, com a 

finalidade de examinar o impacto da aplicação das atividades nas aulas, propor possíveis 
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mudanças e elaborar outros recursos didáticos que possam contribuir no processo de ensino-

aprendizagem de Física e na efetiva inserção de FMC no Ensino Médio. 

 Nesse sentido, vale ressaltar que não há a pretensão de que todas as atividades sejam 

implementadas. Pressupõe-se que caberá ao professor selecioná-las de acordo com seu 

planejamento de ensino. Com o número de atividades apresentadas procurou-se demonstrar 

que para um mesmo tema são diversas as possibilidades, tanto de abordagem metodológicas, 

quanto de recursos didáticos, que podem ser explorados no ensino de Física e, neste caso em 

particular, de tópicos de FMC no EM. 
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PESQUISA INTEGRANTE DO TRABALHO DE 

MONOGRAFIA DE FIM DE CURSO.  

 

 

 

 

Escola - Entrevista: _____________________________________________________  

 

 

1. Em que série(s) você atua? Trabalha em quantos colégios? Colégios Públicos ou 

Particulares? Quantos anos de magistério? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Para você, qual a importância da inserção da Física Moderna e Contemporânea (FMC) no 

Ensino Médio (EM)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Você costuma abordar temas de FMC em suas aulas? Em que momento? Quais temas de 

FMC você costuma abordar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Em sua opinião, como podemos inserir tópicos de (FMC) no Ensino Médio, considerando 

que os alunos normalmente apresentam fortes resistências à aprendizagem de Física? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. De acordo com algumas pesquisas, uma grande maioria dos professores do EM alegam 

que a carga horária de Física nos colégios é muito pequena e a inserção da FMC no EM 

não seria viável. Qual a sua opinião sobre essa questão? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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6. Em sua opinião, qual conteúdo de FMC é mais fácil de introduzir no Ensino Médio? Por 

quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Atualmente têm-se falado muito na mídia sobre as “Radiações Solares” e suas 

interferências sobre a vida na Terra. Você acha importante que os alunos estudem temas 

como esse? Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8.  Você trabalharia em sala esse assunto? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Você acha que seus alunos se sentiriam motivados ao estudarem esses assuntos? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. A inserção da Física Moderna e Contemporânea é um tópico muito discutido em 

pesquisas na área do Ensino de Física e nos documentos oficiais, como os PCN’s e PCN+, 

por abordarem, entre outras coisas, a importância de um ensino de Física mais 

contextualizado com o cotidiano do aluno. Você já teve acesso a algum desses 

documentos? Você considera essas considerações realmente importantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Você teve acesso ao Currículo Mínimo adotado pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro? Qual a sua opinião sobre o mesmo? A abordagem da FMC neste documento está 

de acordo com as suas expectativas? Caso sua resposta seja “não”, diga o porquê e 

disserte sobre uma possível mudança nesse documento. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8.2 ATIVIDADE 1.TIPOS DE RADIAÇÃO E SEUS EFEITOS BIOLÓGICOS 

1) PROBLEMATIZAÇÃO 

Texto 1: Rosa de Hiroshima
4
 

Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas, oh, não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa, sem nada 

Vinícius de Morais 

 

Texto 2: Bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki
5
 

A Segunda Guerra Mundial, conflito que ocorreu entre os anos de 1939 a 1945, teve um 

desfecho que deu mostras do poderio bélico dos Estados Unidos: o bombardeio nuclear nas 

cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. No dia 6 de agosto de 1945, numa 

demonstração de força nuclear estadunidense, a cidade de Hiroshima foi completamente 

destruída pela Little Boy, como era denominada a bomba nuclear 

[...] Este ataque provocou a morte de mais de 250 mil pessoas em Hiroshima, além do 

desenvolvimento de enfermidades na população (queimaduras, cegueira, surdez, cânceres, 

entre outros) e desastres ambientais (devastação da vegetação, chuvas ácidas, que causaram 

a contaminação de rios, lagos e plantações). 

                                                 
4
 Disponível em: < http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/49279/> . Acesso em: 16 agosto 2012 . 

5
 Adaptado de: <http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/a-analise-poema-rosa-hiroxima.htm>. 

Acesso em: 20 agosto 2012. 

http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/49279/
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/a-analise-poema-rosa-hiroxima.htm
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                                                      Figura 1: Destruição da cidade de Hiroshima
6
 

 

 

 

 

                                                            

 

                                Figura 2: Imagens da explosão de uma Bomba Nuclear
7
 

 

2) PERGUNTAS-CHAVE:  

2.1 No texto 1, o poema de Vinícius de Morais retrata a realidade vivida pelas pessoas após o 

bombardeio nuclear realizado pelos EUA no dia 06 de agosto de 1945, nas cidades de 

Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Dentre os diversos prejuízos causados por um bombardeio 

                                                 
6
 Disponível em: <http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/a-analise-poema-rosa-hiroxima.htm> 

Acesso em: 22 agosto 2012. 
7
 Disponível em: <http://clomme.blogspot.com.br/2011/08/10-fotos-mais-chocante.html>.Acesso em : 22 agosto 

2012. 

http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/a-analise-poema-rosa-hiroxima.htm
http://clomme.blogspot.com.br/2011/08/10-fotos-mais-chocante.html
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nuclear como esse, quais são, no poema, três trechos de onde se podem constatar os danos 

causados às pessoas pelo efeito da bomba? 

2.2 Tendo como base o que se relata no texto 2, e analisando as figuras 1 e 2, que 

semelhanças você poderia citar entre os mesmos e o poema de Vinícius de Morais?  

3) CONCEITOS-CHAVE
8
:  

3.1 Tipos de Radiação 

Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser descrita como não 

ionizante ou ionizante.  

3.2 Radiações não ionizantes 

Possuem relativamente baixa energia. De fato, radiações não ionizantes estão sempre à 

nossa volta. Ondas eletromagnéticas como a luz, calor e ondas de rádio são formas comuns de 

radiações não ionizantes. Sem radiações não ionizantes, não poderíamos apreciar um 

programa de TV ou cozinhar em um forno de microondas, assim como não haveria vida na 

Terra, pois o Sol, essencial para a vida na Terra, é uma das maiores fontes de radiação não 

ionizante. 

 

3.3 Radiação Ionizante 

 

Com altos níveis de energia, as radiações ionizantes são originadas do núcleo atômico 

e podem alterar o estado físico de um átomo ou molécula ao arrancar seus elétrons, tornando-

os eletricamente carregados. Este processo chama-se "ionização". 

Energia e partículas emitidas de núcleos instáveis são capazes de causar ionização. 

Quando um núcleo instável emite partículas, as partículas são, tipicamente, na forma de 

partículas alfa, partículas beta ou nêutrons. No caso da emissão de energia, a emissão se faz 

por uma forma de onda eletromagnética muito semelhante aos raios-X: os raios gama. 

3.4 Efeitos Biológicos da Radiação
9
  

                                                 
8
 Adaptado de < http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/radiacao.html >. Acesso em: 25 agosto 

2012. 
9
 Adaptado de: <http://www.fsc.ufsc.br/~canzian/intrort/efeitos.html> . Acesso em: 25 agosto 2012 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/radiacao.html
http://www.fsc.ufsc.br/~canzian/intrort/efeitos.html
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Os fenômenos associados à interação da radiação com a matéria são absolutamente 

gerais no que diz respeito aos elementos químicos que formam o material irradiado, seja 

biológico ou não. Dessas interações surgem os efeitos biológicos das radiações, que são as 

consequências posteriores à exposição. 

Os efeitos das radiações sobre os seres vivos são muitos e complexos. As pesquisas 

sobre esses efeitos visam, em geral, correlacionar fatores tais como dose recebida, energia, 

tipo de radiação, tipo de tecido, órgãos atingidos etc. Diferentes tecidos reagem de diferentes 

formas às radiações. Alguns tecidos são mais sensíveis que outros, como os do sistema 

linfático e hematopoiético (medula óssea) e do epitélio intestinal, que são fortemente afetados 

quando irradiados, enquanto outros, como os musculares e neuronais, possuem baixa 

sensibilidade às radiações. 

4) ATIVIDADES EM GRUPO: 

4.1 Divida a turma em dois ou três grupos. 

4.2 Solicite a cada grupo a leitura do poema “Rosa de Hiroshima” de Vinícius de Morais. 

4.3 Após a leitura, peça que cada grupo interprete cada trecho da letra da música e faça as 

devidas anotações. 

4.4 Solicite que cada grupo apresente suas análises e discutam sobre o tema. Neste momento 

o professor deve introduzir o assunto sobre radiações ionizantes e não ionizantes, e seus 

efeitos biológicos, trabalhando o texto “Efeitos biológicos das radiações”, que se encontra no 

Anexo 9.2. Esse texto trata dos efeitos biológicos das radiações e mostra que nem sempre as 

radiações remetem somente a malefícios. 

4.5 Ouçam a música Rosa de Hiroshima e peça que os alunos escrevam uma redação sobre os 

malefícios e benefícios da radiação. 

5) SUGESTÃO PARA  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

5.1 Observe a Tira de Humor
10

, e responda: 

                                                 
10

 Disponível em: <http://www.enjoyrio.com.br/blog/solzinho/> . Acesso em: 25 agosto 2012. 

http://www.enjoyrio.com.br/blog/solzinho/
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5.1.1 Apresente argumentos que justifiquem a colocação da senhora diante do menino. 

 

5.1.2 Que radiação emitida pelo Sol justifica a fala da senhora? Essa radiação é considerada 

uma radiação ionizante ou não ionizante? Explique. 

5.1.3 Essa radiação, quando tomada em dosagem certa, traz algum beneficio ao ser humano? 

 

5.1.4 Que tipo de benefício há para uma criança de cinco anos de idade, por exemplo, quando 

exposta a esta radiação nas primeiras e nas últimas horas do dia? 

 

5.2 Observe a Charge
11

, e responda: 

  

 
 
 

 
5.2.1A personagem da tirinha compara a energia liberada pelo Sol e a energia liberada pela 

bomba de Hiroshima. Em termos de radiação, podemos dizer que a radiação liberada pelo Sol 

é do mesmo tipo que a radiação liberada por uma bomba nuclear? 

                                                 
11

 Disponível em: <http://www.cbpf.br/~eduhq/html/palestras/felipe/pag07.htm> Acesso em 25 agosto 2012. 

http://www.cbpf.br/~eduhq/html/palestras/felipe/pag07.htm
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5.2.2 Sabemos que a bomba atômica lançada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, é produto 

da fissão de um átomo radioativo. O Sol, porém, emite sua energia através da fusão de átomos 

de hidrogênio. Pesquise sobre a diferença entre esses dois processos e produza um texto de no 

mínimo 10 linhas explicando-a. 
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8.3 ATIVIDADE 2 :TODO CORPO EMITE RADIAÇÃO? 

 

1) PROBLEMATIZAÇÃO 

                                                              

1.1Observe a figura
12

 a seguir: 

 

 
2) PERGUNTAS-CHAVE 

 

2.1 Observando a figura percebe-se que o personagem da tirinha, ao ver o anúncio no carrinho 

de pipoca “Sem Radiação”, expressa uma reação de espanto e ironia. 

a) Com base nos seus conhecimentos físicos, explique o motivo do espanto do 

personagem ao receber uma informação como esta. Essa informação procede, ao se 

constatar a presença de uma lâmpada incandescente dentro da carrocinha? 

b)  Caso a lâmpada não estivesse ali, poderíamos dizer que a pipoca está livre de 

radiações? Explique. 

 

 

3) CONCEITOS-CHAVE: 

 

3.1 Espectro Eletromagnético
13

 

Uma carga elétrica em repouso cria à sua volta um campo radial e uniforme que se 

estende até ao infinito. Se essa carga for acelerada, haverá uma variação do campo elétrico no 

tempo, que irá induzir um campo magnético também variável no tempo (estes dois campos 

                                                 
12

 Adaptado de: <http://www.pitombas.blog.br/2012_02_01_archive.html>. Acesso em: 30 agosto 2012. 
13

Disponível em:< http://nautilus.fis.uc.pt/wwwfi/hipertextos/espectro/hiper_espectro.html >. Acesso em: 05 

setembro 2012. 

http://www.pitombas.blog.br/2012_02_01_archive.html
http://nautilus.fis.uc.pt/wwwfi/hipertextos/espectro/hiper_espectro.html
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são perpendiculares entre si). Esses campos em conjunto constituem uma onda 

eletromagnética (a direção de propagação da onda é perpendicular às direções de vibração dos 

campos que a constituem). Diferentemente de uma onda mecânica, uma onda sonora, por 

exemplo, que se propaga apenas em meios materiais, a onda eletromagnética propaga-se tanto 

no vácuo como nos meios materiais. 

Quando Maxwell (1831-1879) comparou a velocidade da luz com a velocidade das 

outras ondas eletromagnéticas, concluiu que a luz visível é constituída por ondas 

eletromagnéticas, análogas às demais, com a única diferença na frequência e comprimento de 

onda. 

De acordo com a frequência e comprimento de onda das ondas eletromagnéticas, 

pode-se definir um espectro com várias zonas (podendo haver alguma sobreposição entre 

elas). 

Até meados do século passado o espectro eletromagnético conhecido estendia-se desde 

o infravermelho até ao ultravioleta. Hoje sabemos que ele é bem mais vasto, indo dos raios 

gama até às ondas de rádio. 

 

3.2 Lei de Wien
14

 

Existe uma relação simples entre a temperatura do corpo e o comprimento de onda 

correspondente à emissão máxima do corpo, que foi traduzida por Wilhelm Wien (1864 -

1928), físico austríaco contemporâneo de Max Planck (1858-1947), sendo que essa relação é 

de proporcionalidade inversa entre o comprimento de onda da emissão máxima (λmáx) a 

temperatura absoluta (T) do corpo, tal que, 

 

em que é uma constante de valor 2,898 x 10
-3

 m K.  

Esta expressão traduz a Lei de Wien ou Lei do deslocamento de Wien: 

Para um corpo negro, o produto do comprimento de onda da radiação mais intensa 

pela temperatura absoluta é uma constante, de valor igual a 2,898 x 10
-3

 m K. 

                                                 
14

 Disponível em : http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Wien/Lei_Wien.html . Acesso em: 05 de setembro 

2012 

 

http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Wien/Lei_Wien.html
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4) ATIVIDADES EM GRUPO: 

4.1 Propor um debate sobre as considerações do texto “Todo corpo emite radiação” 
15

, que 

trata da radiação emitida pelos corpos aquecidos e da tira de humor (ver item 5),  também 

utilizada na avaliação de aprendizagem. 

5) SUGESTÃO PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

5.1 Analise a tira de Humor
16

, abaixo: 

 

a) Um dos personagens ao ler o anúncio de um jornal para seu amigo, expressa reação 

de surpresa com o que está escrito. Disserte sobre a reação do personagem e explique 

o anúncio feito pelo jornal de acordo com que é explicitado no texto. 

b) Existe diferença entre as duas radiações mencionadas na tirinha? 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 O texto se encontra no Anexo 9.3. 
16

 Disponível em: http://www.preiniciante.com/2011/03/radiacao-nos-alimentos.html . Acesso em: 05 setembro 

2012. 

 

http://www.preiniciante.com/2011/03/radiacao-nos-alimentos.html
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8.4 ATIVIDADE 3: EXPERIMENTO DE VISUALIZAÇAO DO ESPECTRO 

ELETROMAGNÉTICO DO SOL ATRAVÉS DE UM ESPECTROSCÓPIO. 

1) PROBLEMATIZAÇÃO: 

1.1Observe a história em quadrinhos
17

: 

 

 

 

2- PERGUNTAS-CHAVE: 

 

2.1  A personagem da tirinha questiona o seu amigo Charlie Brown sobre a coloração do céu 

durante o dia, em seu desenho. Este, no entanto, alega que o céu tem várias cores e não só o azul 

conhecido por nós. De acordo com seus conhecimentos físicos você concordaria que o céu pode 

se apresentar com outras cores? Que astro seria o principal responsável por isto? 

 

                                                 
17

 Disponível em: <http://clubao.org.br/blog/index.php/2010/01/13/tirinhas-peanuts/>. Acesso em: 11 setembro 

2012. 

 

http://clubao.org.br/blog/index.php/2010/01/13/tirinhas-peanuts/
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2.2 O personagem Charlie Brown estaria “certo” ou “errado”, caso a luz do Sol fosse azul e não 

branca como a conhecemos? Explique. 

 

3)CONCEITOS-CHAVE: 

 

 3.1 Espectro Eletromagnético
18

 

Uma carga elétrica em repouso cria à sua volta um campo radial e uniforme que se 

estende até ao infinito. Se essa carga for acelerada, haverá uma variação do campo elétrico no 

tempo, que irá induzir um campo magnético também variável no tempo (estes dois campos 

são perpendiculares entre si). Esses campos em conjunto constituem uma onda 

eletromagnética (a direção de propagação da onda é perpendicular às direções de vibração dos 

campos que a constituem). Diferentemente de uma onda mecânica, uma onda sonora, por 

exemplo, que se propaga apenas em meios materiais, a onda eletromagnética propaga-se tanto 

no vácuo como nos meios materiais. 

Quando Maxwell (1831-1879) comparou a velocidade da luz com a velocidade das 

outras ondas eletromagnéticas, concluiu que a luz visível é constituída por ondas 

eletromagnéticas, análogas às demais, com a única diferença na frequência e comprimento de 

onda. 

De acordo com a frequência e comprimento de onda das ondas eletromagnéticas, 

pode-se definir um espectro com várias zonas (podendo haver alguma sobreposição entre 

elas). 

Até meados do século passado o espectro eletromagnético conhecido estendia-se desde 

o infravermelho até ao ultravioleta. Hoje sabemos que ele é bem mais vasto, indo dos raios 

gama até às ondas de rádio. 

 

3.2 Radiação de Corpo Negro
19

 

Um corpo negro é um corpo hipotético que emite (ou absorve) radiação eletromagnética 

em todos os comprimentos de onda, de forma que:  

 toda a radiação incidente é completamente absorvida, e  

                                                 
18

 Adaptado de: < http://nautilus.fis.uc.pt/wwwfi/hipertextos/espectro/hiper_espectro.html>. Acesso em: 05 

setembro 2012. 
19

Disponível em:< http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-5.html>.Acesso em: 05 setembro 2012 

 

http://nautilus.fis.uc.pt/wwwfi/hipertextos/espectro/hiper_espectro.html
http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-5.html
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 em todos os comprimentos de onda e em todas as direções a máxima radiação possível 

para a temperatura do corpo é emitida. 

        A radiação do corpo negro é isotrópica, isto é, não depende da direção.  

       O Sol e a Terra irradiam aproximadamente como corpos negros. Portanto, as leis de 

radiação dos corpos negros podem ser aplicadas à radiação solar e terrestre com algumas 

restrições.  

3.3  Lei de Wien
20

 

Existe uma relação simples entre a temperatura do corpo e o comprimento de onda 

correspondente à emissão máxima do corpo, que foi traduzida por Wilhelm Wien (1864 -

1928), físico austríaco contemporâneo de Max Planck (1858-1947), sendo que essa relação é 

de proporcionalidade inversa entre o comprimento de onda da emissão máxima (λmáx) a 

temperatura absoluta (T) do corpo, tal que, 

 

em que é uma constante de valor 2,898 x 10
-3

 m K.  

Esta expressão traduz a Lei de Wien ou Lei do deslocamento de Wien: 

Para um corpo negro, o produto do comprimento de onda da radiação mais intensa 

pela temperatura absoluta é uma constante, de valor igual a 2,898 x 10
-3

 m K. 

4) ATIVIDADES EM GRUPO
21

: 

 

Nessas atividades serão utilizados os kits experimentais descritos a seguir. 

 

4.1 Para a utilização dos Kits: 

4.1.1 Divida a turma em grupos de 3 a 4 alunos e distribua a história em quadrinhos da 

problematização, propondo análise e discussão sobre o seu conteúdo. 

                                                 
20

 Adaptado de:< http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Wien/Lei_Wien.html>. Acesso em; 11 setembro 

2012. 
21

 Adaptado de:< http://www.feiradeciencias.com.br/sala09/09_21.asp >. Acesso em 11 setembro 2012. 

http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Wien/Lei_Wien.html
http://www.feiradeciencias.com.br/sala09/09_21.asp
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4.1.2 Após a discussão sobre a tirinha, introduza as perguntas–chave e deixe que os alunos 

explorem todas suas ideias.  

4.1.3 Utilizando os Kits experimentais, o professor poderá propor a observação do espectro 

solar (espectro de absorção) e avaliar as novas concepções dos alunos. Os alunos devem ser 

alertados a tomarem cuidado para não focalizar diretamente o Sol, na procura pela 

identificação das linhas mais características.  

4.1.4 Pegue seus dois espectroscópios e oriente-os para a luz proveniente, por exemplo, de 

uma lâmpada incandescente comum. O que você observa?  

4.1.5 Experimente agora com uma lâmpada fluorescente. Que diferença você pode observar? 

4.1.6 Peça que o aluno observe uma luz azul, ou vermelha, ambas incandescentes, 

disponibilizada pelo professor. Quais as diferenças em relação às outras lâmpadas? Caso não 

encontre alguma das lâmpadas, coloque um filtro em frente a uma lâmpada incandescente 

comum. 

4.1.7 Você poderá também observar os espectros de emissão de algumas lâmpadas para 

iluminação pública (branca, de mercúrio, de sódio etc.) e aquele de alguns anúncios 

luminosos (gás néon etc.). 

4.1.8 No laboratório de Química, ou com o auxílio de uma vela, o professor poderá 'queimar' 

pedaços de cobre, zinco, alumínio etc. ou sais sobre o bico de Bunsen; as luzes emitidas 

poderão ser observadas e analisadas pelos alunos com seus espectroscópios. 

4.1.9 Discuta com os alunos as respostas dos grupos, introduzindo os conceitos físicos 

envolvidos, necessários para entendimento dos fenômenos estudados. 

4.1.10. Trabalhar com os alunos o texto “Efeitos Biológicos das Radiações” , que se encontra 

no Anexo 9.2. 

5) CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS KITS 
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5.1 Kit 1: Espectroscópio simples
22

 

 

Sugere-se a construção do Kit em sala de aula, juntamente com o professor. 

5.1.1 Material  

 Uma caixa de fósforos das grandes. 

 Um CD (compact-disc ou CD-ROM) não mais utilizado. 

 Cola. 

5.1.2 Montagem  

 Inicialmente vamos partir o CD em vários pedaços (com o devido cuidado para não se 

cortar). Pode-se usar uma tesoura de cozinha ou mesmo uma de cortar finas chapas 

de ferro para essa tarefa. Necessitaremos de um pedaço de CD de aproximadamente 

1/8 do tamanho do disco.  

 A seguir, com uma lâmina protegida, vamos abrir uma pequena janela na parte 

superior da caixa de fósforos. Oriente-se na figura 1 abaixo para melhor localizar 

essa janela. Corte e dobre esse pedaço de madeira (ou papelão) de modo a funcionar 

como uma janela. 

 

 

              Figura 1: Indicação do local da abertura .     Figura 2: Posicionamento para colagem do CD. 

 Cole, a seguir, o pedaço de CD no centro da gaveta da caixa de fósforos (figura 2). 

Isso deve ser feito de modo que, abrindo-se ligeiramente a gaveta para permitir a 

                                                 
22

 Adaptado de: < http://www.feiradeciencias.com.br/sala09/09_21.asp >. Acesso em 11 setembro 2012. 

 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala09/09_21.asp
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entrada da luz solar, o pincel refletido e difratado saia pela janela aberta na face 

superior. Veja a figura 3:  

 

                             Figura 3: Ilustração do Funcionamento do espectroscópio. 

5.2 Kit 2: Espectroscópio de PVC
23

 

OBS: Sugere-se que a construção desse espectroscópio seja feita previamente pelo professor, 

e somente seu funcionamento seja demonstrado em sala de aula, devido a sua complexidade e 

o pouco tempo disponível. 

5.2.1 Material 

- duas lentes de óculos de 3 ou 4 dioptrias (3 ou 4 graus) 

- tubo de pvc de 40 mm de diâmetro 

- uma ocular de telescópio ou binóculo. 

- um tubo T de 45º de pvc de 40 mm (derivação em Y) 

- disco de CD sem uso 

- pedaços de madeira  

- tinta PVA preta ou cinza 

- cola 

- lixa 

                                                 

23
 Adaptado de:<http://observatoriophoenix.astrodatabase.net/k_ensaios/24_k13.htm> . Acesso em: 11 setembro 

2012. 

http://observatoriophoenix.astrodatabase.net/k_ensaios/24_k13.htm
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5.2.2 Montagem 

A montagem deste experimento consiste na visualização das raias e bandas do 

espectro da luz solar, conhecidas como linhas de Fraunhofer. 

Desde que Joseph Von Fraunhofer (1787-1826) descobriu raias sobre o espectro da luz 

solar decomposta, elas se tornaram as mais importantes ferramentas astronômicas depois do 

telescópio. Esta descoberta permitiu a análise de que elementos o Sol é composto e a 

descoberta do Hélio no Sol antes mesmo que fosse conhecido na Terra. Por isso ele tem este 

nome (do grego, Helios = Sol). Hoje são feitas análises sobre a composição de estrelas, 

nebulosas e até de galáxias. Foram descobertas estrelas duplas impossíveis de separar 

visualmente, determinadas suas velocidades e medidas as velocidades de afastamento das 

galáxias, o que resultou na descoberta da expansão do universo. Além da astronomia, vários 

outros ramos da ciência foram beneficiados com a descoberta e muitos laboratórios modernos 

dispõem de espectrógrafos e espectrômetros de vários tipos.  

Um espectroscópio consiste basicamente em uma fenda, por onde penetra luz, uma 

lente de campo para tornar os raios paralelos, um prisma ou uma rede de difração, uma lente 

para concentração do feixe e uma ocular para examinar a imagem. No lugar da rede de 

difração vamos usar um pedaço de CD, montado sobre um eixo, o que nos permitirá 

selecionar o comprimento de onda. Olhando pela ocular veremos um campo colorido, uma 

parte do espectro da luz, e sobre este fundo alguns traços escuros: as raias de absorção. 

 Um bom espectroscópio permite ver milhares de linhas, correspondentes aos níveis de 

energia dos elétrons de vários níveis de cada elemento. 

Este instrumento simples (Figura 4) permitirá ver algumas, as mais destacadas, mas 

poderemos notar que no fundo existem dezenas de outras menos marcantes. 

 

 Figura 4: Ilustração de montagem do espectroscópio. 
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Fure o Y no ponto de intersecção das linhas de centro (para dentro da página na figura 

5), com uma broca de 13 mm (1/2"). Faça um eixo de madeira com o diâmetro do furo. 

Conforme indicação na figura 5, numa das pontas do eixo monte uma alavanca para girar o 

conjunto.  

 

Figura 5: Indicação do local do furo. 

Corte um disco de 36 mm de diâmetro sobre a melhor área do CD. Faça um entalhe no 

eixo, chanfre até o centro, e fixe a rede de difração (pedaço de CD em formato de círculo) 

usando cola ou 2 parafusos pequenos. Atenção para a orientação dos traços do disco. Feche a 

extremidade do Y com um bloco de alumínio ou madeira dura, onde foi feito um furo roscado 

de 1/4". Esta rosca permitirá a montagem do conjunto sobre um tripé de máquina fotográfica.  

 

 Figura 6: Montagem da rede de difração sobre o eixo. 

Local 

do furo. 
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As lentes podrão ser de óculos de leitura, aqueles vendidos no comércio alternativo 

por 4 ou 5 reais. Retire as lentes e arredonde-as usando uma lixa. Faça suportes e fixe as 

lentes com cola ou anéis elásticos. Corte dois pedaços de tubo com comprimentos iguais às 

distancias focais das lentes (use uma trena e o Sol para medir, se necessário).   

Na ponta de um tubo monte a fenda, que pode ser feita de uma lâmina de alumínio fina 

(Figura 7). Recorte um disco de 37 mm e use uma régua e um estilete para fazer uma fenda 

bem fina e reta passando pelo centro. Use dois anéis do próprio tubo para fixar o disco. 

 

 

 

 

 

 

 
                              

                           

 

 

                        Figura 7: Fenda feita em uma lâmina de alumínio. 

 

No segundo tubo monte um suporte para a ocular envolvido com um material 

deslizante (feltro ou espuma) para permitir a focalização. Pinte a parte interna dos tubos com 

tinta latex (PVA) preta ou cinza.  

 

6) COMO FUNCIONAM OS KITS
24

 

 

6.1 Kit 1: Espectroscópio simples 

 

Nessa parte experimental será mostrado como funciona um espectroscópio muito 

simples e econômico, mas que apresenta uma excelente relação qualidade/precisão (medida 

pelo poder separador das cores). Seu poder separador se baseia no fenômeno de difração 

produzido, neste caso, por 'espelhinhos' microscópicos para a leitura do laser em um disco 

                                                 
24

 Adaptado de:< http://observatoriophoenix.astrodatabase.net/k_ensaios/24_k13.htm> . Acesso em 11 setembro 

2012. 

 

http://observatoriophoenix.astrodatabase.net/k_ensaios/24_k13.htm
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compacto (CD). Em um CD típico há 1000 pontos de difração para cada milímetro do disco, 

o que permite separar muito bem as cores elementares. 

Decomposição por rede de difração 

 

Utilizam-se redes de difração, que consistem num suporte (transparente ou refletor) 

com ranhuras (linhas) finíssimas. Em cada milímetro de extensão podem caber nada menos 

de 500 a 1000 dessas ranhuras (linhas), que fazem com que, inicialmente, cada cor do feixe 

de luz incidente se disperse em todas as direções (difração). A seguir, segundo direções 

determinadas desse feixe difratado, cores iguais (comprimentos de ondas iguais) sofrem 

interferência construtiva e se reforçam (somam geometricamente suas amplitudes) e em 

outras direções sofrem interferência destrutiva. O resultado final é equivalente àquele obtido 

com o prisma, a saber, a decomposição de um feixe de luz policromática em seus 

componentes monocromáticos, porém desta vez, com maior eficiência, ou seja, com melhor 

e mais uniforme separação dos mesmos. 

Na figura 8 abaixo será ilustrado a decomposição da luz branca ao incidir num disco 

compacto (C.D.), entrando pela fresta que, na figura indicamos por 'janela'. Detalharemos 

isso no experimento do "espectroscópio simples", a seguir. 

 

 

                Figura 8: Ilustração da difração da luz branca num disco compacto (CD). 
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Espectros de emissão 

 

Na figura 9, observa-se a ilustração dos espectros de emissão de alguns elementos 

químicos: 

 

 

               Figura 9: Espectro de emissão de alguns elementos químicos. 

A figura 10 ilustra espectros de emissão de alguns elementos em comparação com o 

espectro da luz solar (espectro de absorção): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Comparação entre os espectros de emissão do 

H, Na e Ne com o de absorção da luz solar. 
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6.2 Kit 2: Espectroscópio de PVC 

Retire a ocular e aponte a fenda para o Sol. Acione a alavanca até ver o brilho do Sol 

através da fenda.  

Quando apontada para a fenda, a rede de difração funcionará como um espelho, mas 

de cada lado do raio emergente será gerado um espectro, começando pelo extremo violeta 

(Figura 11). 

 

Figura 11: Luz solar sendo difratada pela rede de difração (CD). 

Em seguida gire lentamente a alavanca até ver o brilho violeta do extremo do espectro. 

Coloque a ocular e você verá o campo totalmente preenchido pela cor atual do comprimento 

de onda selecionado. Girando lentamente a alavanca, vá alterando a posição da rede de 

difração. A cor do fundo e a disposição das raias nos ajudarão a identificá-las.  

 

                         Figura 12: Espectro de emissão da luz solar. 

 

Como pode ser observado na figura 12, no extremo violeta aparecem as linhas do 

cálcio (Ca) seguidas por uma raia devida ao ferro (Fe). No meio da região azul aparece uma 

linha do hidrogênio beta (Hβ). Entrando na faixa verde aparecem duas linhas do ferro seguidas 

da raia tripla do magnésio (Mg). No centro da faixa amarela estão as raias de absorção do 

sódio (Na). Entrando na faixa vermelha do espectro estão a banda do oxigênio molecular (O2) 

e a raia do hidrogênio alfa (Hα). As duas últimas linhas mais distintas são devidas ao oxigênio 
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molecular da atmosfera terrestre, e servem de exemplo de como um gás pode ser analisado 

quando introduzido entre a fonte de luz e o espectroscópio.  

Compare o espectro da luz solar com um de uma lâmpada incandescente. Verifique a 

diferença entre estes e os espectros de luzes "monocromáticas", como os led's (diodos 

emissores de luz) coloridos, lâmpadas de vapor de mercúrio, de sódio, de iodo e de xenônio.  

 

7) SUGESTÃO PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

7.1 Observe a tira de humor
25

, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A tirinha mostra um personagem conversando com outro, e  um deles demonstra certo 

conhecimento sobre a composição do Sol. Com base nos seus conhecimentos físicos, 

explique como é possível obter esse tipo de informação. Esclareça que lei pode ser 

utilizada para identificação de determinados elementos químicos através de sua 

temperatura. 

                                                 
25

Adaptado de: <http://www.micosepegadinhas.com/2012/02/pergunta retorica.html>.  Acesso em 15 setembro 

2012. 

 

http://www.micosepegadinhas.com/2012/02/pergunta%20retorica.html
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b) Um dos personagens afirma ser a temperatura do Sol superior a 5000ºC. Considerando 

que a temperatura na superfície do Sol é de aproximadamente 6000ºC, calcule que 

comprimento de onda estaria relacionado com esta temperatura. Em que faixa do 

espectro eletromagnético se encontra este comprimento de onda? Disserte sobre um 

possível experimento para visualização deste comprimento de onda e a teoria física 

utilizada para determinação do mesmo. 

7.2 Observe a tira de humor
26

, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe-se que a radiação solar tem seus benefícios e malefícios. Observando a tirinha, percebe-

se que a personagem ao olhar para o Sol durante muito tempo acaba tendo sua visão 

prejudicada, devido ao excesso de radiação incidente. Dentre as radiações emitidas pelo Sol, 

cite três delas e as coloque em ordem crescente de energia. Dica: Pesquise que relação existe 

entre  o comprimento de onda da onda eletromagnética e  sua energia. 

                                                 

26
 Disponível em: <http://weheartit.com/birdsandcookies>. Acesso em 16 setembro  2012. 

 

http://weheartit.com/birdsandcookies


77 

 

 

8.5 ATIVIDADE 4: EXPERIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE 

SOLAR  

1) PROBLEMATIZAÇÃO 

1.1 Texto 1: Nasa lança sondas para estudar anéis de radiação em volta da Terra
27

 

  

 

 

A Nasa lançou nesta quinta-feira, no Cabo Canaveral, na 

Flórida, um foquete que deverá por em órbita duas sondas 

para estudar a influência do Sol sobre a Terra e os anéis de 

radiação no entorno. O Atlas V subiu por volta de 5h, após 

vários adiamentos devido a problemas técnicos e ao mau 

tempo na região, dada a proximidade da tempestade tropical 

Isaac[...] 

   
 Lançamento do Foguete Atlas V

28 
 

 

[...] A missão, denominada Radiation Belt Storm Probes 

(RBSP), tem o objetivo de estudar os cinturões de Van Allen, 

dois anéis formados por partículas carregadas que ficam 

presas na região pelo campo magnético do planeta. A 

importância está no fato de que todos os equipamentos em 

órbita estão sob a influência da radiação do cinturão, o que 

pode danificar circuitos eletrônicos e painéis solares. (O 

Globo, 30/08/12) 

     Emissão de Radiação Solar  

          em direção a Terra
29

 

 

Texto 2: Cptec diz que índice de radiação ultravioleta é extremo no Rio
30

 

                                                 
27

 Texto extraído de  O GLOBO, 30/08/12. Disponível em: < http://oglobo.globo.com/ciencia/nasa-lanca-sondas-

para-estudar-aneis-de-radiacao-em-volta-da-terra-5952223#ixzz27yHAaBTI> . Acesso em :02 outubro 2012. 
28

 Figura1, disponível em: 

http://www.apolo11.com/plutao.php?titulo=Em_lancamento_perfeito_sonda_New_Horizons_parte_com_destino

_a_Plutao&posic=dat_20060120-065118.inc >. Acesso em: 02 outubro 2012. 
29

 Figura 2, disponível em <http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=2850.Acesso>.Acesso em:  03 

outubro  2012. 

  Figura 1 

 Figura 2 

http://oglobo.globo.com/ciencia/nasa-lanca-sondas-para-estudar-aneis-de-radiacao-em-volta-da-terra-5952223#ixzz27yHAaBTI
http://oglobo.globo.com/ciencia/nasa-lanca-sondas-para-estudar-aneis-de-radiacao-em-volta-da-terra-5952223#ixzz27yHAaBTI
http://www.apolo11.com/plutao.php?titulo=Em_lancamento_perfeito_sonda_New_Horizons_parte_com_destino_a_Plutao&posic=dat_20060120-065118.inc
http://www.apolo11.com/plutao.php?titulo=Em_lancamento_perfeito_sonda_New_Horizons_parte_com_destino_a_Plutao&posic=dat_20060120-065118.inc
http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=2850.Acesso
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Segundo o site do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a umidade relativa do ar hoje no Rio está em torno 

de 69% e a temperatura média é de 25 graus. O tempo é nublado, com chuvas isoladas em 

toda a cidade. Apesar do céu fechado, o índice de radiação ultravioleta é considerado 

extremo, fixado em 12 numa escala de 1 a 14. Nessas condições, quem estiver na rua deve 

evitar se expor ao meio-dia, procurando a proteção de árvores e marquises que façam 

sombra. Também é necessário evitar ficar sem camisa e usar protetor solar mesmo com o dia 

chuvoso.(O Globo, 7/11/06) 

 

2) PERGUNTAS-CHAVE: 

 

2.1 A figura 2 mostra a emissão de uma grande quantidade de radiação em direção à Terra, 

atingindo instrumentos utilizados para os meios de comunicação. Quais são as possíveis 

influências das radiações solares para comunicação na Terra ? 

 

2.2 O texto 2 alerta sobre um excesso de Radiação Ultravioleta emitida pelo Sol no Estado do 

Rio de Janeiro. Quais são os possíveis danos causados por essa radiação às pessoas quando 

expostas a ela por muito tempo? 

 

3) CONCEITOS -CHAVE  

 

3.1 Trocas de Calor
31

 

Calor é uma tipo de energia que flui de um corpo para outro em decorrência da 

diferença de temperatura dos mesmos. 

O calor pode ser trocado entre dois corpos por meio de três diferentes formas que são: 

condução, convecção e irradiação. A condução surge do contato entre os materiais com 

diferença de temperatura. A convecção acontece com os fluidos em geral e ocorre em razão 

das diferenças de densidade das partes envolvidas. Por último, temos a irradiação. Esse é 

o tipo de propagação do calor que, ao contrário das outras duas mencionadas anteriormente, 

                                                                                                                                                         
30

 Texto extraído de  O Globo, 7/11/06. Disponível em:  <http://oglobo.globo.com/rio/cptec-diz-que-indice-de-

radiacao-ultravioleta-extremo-no-rio-4550627#ixzz27yJsTv78 >.Acesso em 03 outubro 2012. 
31

Adaptado de:< http://www.brasilescola.com/fisica/calorimetro-as-trocas-calor.htm>. Acesso em: 03 outubro 

2012. 

http://oglobo.globo.com/rio/cptec-diz-que-indice-de-radiacao-ultravioleta-extremo-no-rio-4550627#ixzz27yJsTv78
http://oglobo.globo.com/rio/cptec-diz-que-indice-de-radiacao-ultravioleta-extremo-no-rio-4550627#ixzz27yJsTv78
http://www.brasilescola.com/fisica/calorimetro-as-trocas-calor.htm
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não necessita de um meio material para que aconteça, ou seja, pode acontecer no vácuo. É 

dessa forma que todos os dias o Sol aquece a Terra. 

 

3.2 Quantidade de Calor Sensível 
32

 

 

 Sabe-se que o calor que flui entre os corpos em razão da diferença de temperatura 

entre eles. Dessa forma, imagine uma barra de ferro que receba ou perca certa quantidade de 

calor Q. Esse calor que a barra ganhou ou perdeu é denominado de calor sensível, pois ele 

provoca apenas variação na temperatura do corpo, sem que aconteça mudança no seu estado 

de agregação, ou seja, se o corpo é sólido continua sólido e o mesmo acontece com os estados 

líquidos e gasosos. 

          

3.3 Quantidade de Calor Latente
33

 

 

Quando fornecemos energia em forma de calor a uma substância e sua temperatura 

não varia, mas seu estado de agregação se modifica, denominamos esta de calor latente.  

Essa é a grandeza física que informa a quantidade de calor que uma unidade de massa 

de uma substância deve perder ou receber para que ela mude de estado físico, ou seja, passe 

do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante. Representado pela letra 

L, o calor latente de uma substância é calculado através da razão entre a quantidade de calor 

(Q) que a substância deve receber ou ceder e a massa (m) da mesma, ou seja, 

matematicamente temos: 

L = Q/m 

O calor latente pode ser positivo ou negativo. Quando positivo indica que o material 

está recebendo calor e quando negativo, indica que está perdendo calor. No Sistema 

Internacional de Unidades (SI), a unidade de calor latente é o joule por quilograma (J/Kg), 

mas na prática utiliza-se muito a caloria por grama (cal/g). 

3.3 Lei de Stefan – Boltzmann
34

 

                                                 
32

Adaptado de:< http://www.brasilescola.com/fisica/calor-sensivel-calor-latente.htm >. Acesso em: 03 outubro 

2012. 
33

 Adaptado de: < http://www.brasilescola.com/fisica/calor-sensivel-calor-latente.htm >. Acesso em: 03 outubro 

2012. 

http://www.brasilescola.com/fisica/calor-sensivel-calor-latente.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/calor-sensivel-calor-latente.htm
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A intensidade total da radiação térmica, I, emitida por um corpo é a energia (E) 

emitida por unidade de tempo (Δt) e por unidade de área (A) desse corpo. 

Como a energia por unidade de tempo é uma potência (P), podemos dizer que a 

intensidade é a potência por unidade de área. 

Assim: 

 

Para conhecermos a intensidade total da radiação, emitida temos que calcular a área 

debaixo do gráfico característico de corpo negro, que pode ser representado por intensidade 

da radiação por frequência, ou por comprimento de onda. A intensidade total será expressa na 

unidade w m
-2

, podendo ser medida para cada temperatura, obtendo-se a relação entre a 

intensidade da radiação emitida pelo corpo e a sua temperatura absoluta (T), isto é: 

 

em que  σ é a constante de Stefan-Boltzmann, e é igual a 5,67 x 10
-8

 w m
-2

 K
-4

. 

Esta equação traduz a Lei de Stefan-Boltzmann: 

 

A intensidade da radiação varia com a quarta potência da temperatura absoluta. 

  O corpo ideal é o corpo negro, um corpo que absorve toda a radiação que nele incida e 

não reflete nenhuma, sendo por isso mesmo também um emissor perfeito, e a radiação emitida 

por ele só depende da sua temperatura e não da sua constituição. 

A Lei de Stefan-Boltzmann também pode aparecer na forma: 

 

sendo  a potência da radiação emitida e  a área do corpo. 

 

4) ATIVIDADES EM GRUPO:
35

 

 

4.1 Sequência das atividades 

                                                                                                                                                         
34

Adaptado de: 

<http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Stefan_Boltzmann/Lei_Stefan_Boltzmann.html#Lei%20de%20Stefan

-Boltzmann>. Acesso em: 05 outubro 2012. 
35

 Adaptado de:< http://www.if.ufrgs.br/oei/exp/fsol.htm >. Acesso em 12 outubro 2012.  

http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Stefan_Boltzmann/Lei_Stefan_Boltzmann.html#Lei%20de%20Stefan-Boltzmann
http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Stefan_Boltzmann/Lei_Stefan_Boltzmann.html#Lei%20de%20Stefan-Boltzmann
http://www.if.ufrgs.br/oei/exp/fsol.htm
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a)   O professor deverá dividir  a turma em três ou quatro grupos. 

b)   Em sala, os grupos deverão seguir o roteiro de atividades que determina a Constate 

Solar através da variação de temperatura da água. O professor deverá entregar o 

roteiro de atividades aos grupos e auxiliá-los na tarefa. 

c) Ao longo da atividade o professor deverá introduzir os conceitos físicos 

relacionados ao experimento. 

d) Ao final da aula o professor deverá entregar o roteiro para determinação da 

Constante Solar através da fusão do gelo para que os grupos realizem este novo 

método em casa, e expliquem quais as semelhanças e diferenças entre os dois 

métodos, e apresentem através de um seminário as conclusões tiradas nos dois 

métodos, assim como os conceitos físicos envolvidos. 

e) Sugere-se, como complemento para o e estudo, a leitura do texto sobre “Efeito 

Estufa”
36

, cuja fonte se encontra no rodapé desta página. 

 

4.1.1 Determinação da Constante Solar através da variação de temperatura da água.
37

 

 

Objetivo: Medir o fluxo solar, ou a quantidade de energia do Sol por unidade de área por 

unidade de tempo que chega na Terra. 

Material necessário: vasilha com isolamento térmico (por exemplo, recipiente de isopor 

pintado de preto), água, termômetro, relógio, papel quadriculado, calculadora, vareta de pelo 

menos 30 cm, filme plástico de PVC; copo graduado; régua. 

Procedimento experimental: 

 

a) Encha a vasilha com mais ou menos ¾ de água. Meça, com o copo medidor, a 

quantidade de água em litros. 

 

b) Determine a massa m de água contida na vasilha, considerando que a massa 

específica da água é 1,0 x 10
3
 kg/m

3
 e que 1 litro = 1,0 x 10

-3 
 m

3
 

 

 

                                                 
36

 Texto sobre “Efeito Estufa”. Disponível em: 

<http://crv.educacao.mg.gov.br/aveonline40/banco_objetos_crv/%7BC437DCD9-DE8B-41FB-A97C-

AF2D71601D33%7D_O%20efeito%20estufa%20e%20a%20temperatura%20da%20Terra.pdf >. Acesso em: 22 

outubro 2012. 
37

 Adaptado de:  SILVA, Adriana V. R. Nossa Estrela: Sol. 1ed. São Paulo.Ed.Livraria da Física ,2006.166 p. 

http://crv.educacao.mg.gov.br/aveonline40/banco_objetos_crv/%7BC437DCD9-DE8B-41FB-A97C-AF2D71601D33%7D_O%20efeito%20estufa%20e%20a%20temperatura%20da%20Terra.pdf
http://crv.educacao.mg.gov.br/aveonline40/banco_objetos_crv/%7BC437DCD9-DE8B-41FB-A97C-AF2D71601D33%7D_O%20efeito%20estufa%20e%20a%20temperatura%20da%20Terra.pdf
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Expresse o resultado em kg. 

c) Meça a área da face superior da vasilha. 

     ou                 

d) Cubra a vasilha contendo água com o filme plástico para evitar a evaporação e 

diminuir a troca de calor com o ambiente. Perfure o filme com o termômetro, 

posicionando-o de maneira que a temperatura da água possa ser lida facilmente. Para 

um melhor resultado, é preferível que a temperatura da água não esteja muito diferente 

da temperatura ambiente. Se necessário, resfrie ou esquente a água ligeiramente. 

 

e) Obtenha os dados, colocando  a vasilha em um ambiente externo em que o Sol 

incida diretamente durante pelo menos meia-hora. Não prolongue demais o 

experimento. Escolha um período sem nuvens, de preferência próximo ao meio-dia. 

Meça a temperatura da água a cada minuto. Entre as medidas, é conveniente agitar um 

pouco a água mexendo o termômetro para homogeneizar a temperatura.  

 

Tendo obtido dados suficientes, vamos aos cálculos: 

 

 

f) A partir da definição do fluxo solar (F), escreva a expressão para a energia recebida 

do Sol. 

 

 
 

Nesta expressão, E é a energia recebida do Sol, A é a área da face superior da vasilha e 

Δt é o intervalo de tempo durante o qual a energia do Sol incide sobre a vasilha com 

água.  

g) Supondo que a quantidade de calor fornecida pelo Sol é igual à energia recebida do 

Sol, obtenha a expressão para a variação de temperatura ∆T sofrida pela massa m de 

água durante o intervalo de tempo ∆t, em função de F, A e cágua (calor específico da 

água). 

 

 
Assim,      

 
 

A A 
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h) Considerando-se o Fluxo Solar constante e a evaporação da água desprezível, 

observe a expressão anterior e esboce o gráfico do Fluxo Solar (F) em função da 

variação de temperatura (∆T).  Despreze os pontos iniciais e os finais que se 

distanciam de uma reta. Trace uma reta pelos pontos intermediários e meça o 

coeficiente angular da reta (dado pelos intervalos ∆T e ∆t).  

 

 
 

Coeficiente angular  = ........................................................ 

 

i) A partir do valor do coeficiente angular da reta, encontre o valor de F. 

 

 

Algumas considerações importantes: 

 

1 Se for necessário (depende da hora do dia) faça a correção da área, pois a área usada nas 

expressões anteriores deve ser perpendicular aos raios solares. Isso só será verdade se o Sol 
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estiver a pino. Para isso, use uma vareta ou bastão para medir a inclinação dos raios solares, 

conforme mostra a figura 3 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 3: Medida da inclinação dos raios solares 

 

2 Obtenha a expressão para a área efetiva em função do tamanho L da vareta e do tamanho S 

de sua sombra. Com esse resultado e considerando que o calor específico da água é igual a 

4.186 J/kg.K, encontre o valor de F. 

 

cos' AA  

L

S
tg  

águamc

FA
b

'
 

águamc

L

S
arctgFA

b

cos

 

 

j) Compare o resultado obtido em seus cálculos com o valor da constante solar de 

1366 W/m
2
. Provavelmente será necessário efetuar a correção desse valor, levando em 

conta a absorção causada pela atmosfera. Para isso, divida o valor encontrado para F 

pelo fator de transmissão atmosférica, X. Esse valor pode ser obtido diretamente do 
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gráfico 1 abaixo, para o ângulo zenital θ calculado no item 2. Neste gráfico, escolha a 

curva que melhor representa o céu no dia da observação. Qual é o novo valor de F? 

 

 

k) Compare o valor teórico da constante solar com o valor encontrado no experimento. 

l) Sabe-se que a Terra absorve 61% da luz incidente, refletindo os outros 39%. Tendo 

determinado o valor da Constante Solar, e considerando que a Terra irradia como 

corpo negro, através da Lei de Stefan-Boltzmann, estime a temperatura da Terra 

devido à presença do Sol.  

De fato, devido ao efeito estufa do gás carbônico (CO2) e da água, a temperatura da 

Terra é de 290 K. Portanto o efeito estufa mantém a água na superfície da Terra acima do 

ponto de congelamento, de 273 K. 

 

4.1.2 Determinação da Constante Solar através da Fusão do Gelo
38

. 

 

Para medir as variações de temperatura no procedimento anterior, precisamos dispor 

de um termômetro adequado para a faixa de temperaturas ambiente. Caso não seja possível 

conseguir este tipo de termômetro, podemos adotar um segundo procedimento, descrito a 

seguir. 

A energia luminosa que incide sobre uma superfície escura é quase toda absorvida. Se 

a superfície for de gelo à temperatura de uns 0°C, essa energia será então usada para derreter 

                                                 
38

 Adaptado de:< http://www.if.ufrgs.br/oei/exp/fsol.htm >. Acesso em 12 outubro 2012. 

http://www.if.ufrgs.br/oei/exp/fsol.htm
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o gelo. Podemos, portanto, medir a quantidade de energia que foi absorvida pela superfície em 

um determinado intervalo de tempo, simplesmente medindo o volume de gelo derretido.  

Como a densidade da água é de 1 g/cm
3
, podemos calcular a massa de água m 

correspondente ao volume V que foi derretido num intervalo de tempo t: 

 

Se o volume de água derretida foi medido em mililitros, basta usar a relação de 

conversão: 

 

Depois de determinada a massa de água, podemos calcular a energia absorvida pela 

amostra de gelo. Para isto, basta lembrar da relação: 

Q = mL 

Onde L= 80 cal/g  é o calor de fusão da água e Q = E = energia total absorvida. Assim, 

escrevemos: 

E (em calorias) = m(em gramas) x 80 cal/g 

Lembrando que  1 caloria = 4,2 J, podemos expressar a energia em Joules: 

E (em Joules) = E (em calorias) X 4,2 J / caloria 

Finalmente podemos calcular a constante solar dividindo a Energia pelo tempo em que 

o gelo ficou exposto ao Sol e a área da superfície do gelo. 

 

Para que a nossa estimativa seja mais precisa devemos lembrar que parte da energia  E 

absorvida não veio da luz do Sol. Como a temperatura do meio ambiente é geralmente maior 

do que 0°C, o gelo também absorve calor deste meio, através do processo da condução 

térmica. Para isolarmos apenas a quantidade de energia trazida pela luz do Sol, basta deixar 

outra superfície de gelo, de mesma área que a primeira, na sombra, tal como exemplificado na 

figura abaixo. Se as deixarmos próximas uma da outra, podemos admitir que a quantidade de 
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calor transmitido às duas amostras de gelo por condução térmica em um dado intervalo t de 

tempo, será a mesma. Além disso, podemos minimizar o efeito de condução de calor através 

do solo colocando as amostras sobre folhas de isopor (Figura 4
39

).  

 

Figura 4: Experimento de determinação da constante solar pelo derretimento de gelo.  

Assim, após o intervalo de tempo, subtraímos o volume de gelo derretido da amostra 

na sombra do volume de gelo derretido da amostra exposta à luz do Sol:  

V = Vluz - Vsombra 

A figura 5
40

 ilustra o resultado do derretimento do gelo sob o Sol e na sombra
41

. 

O volume assim calculado será então substituído nas equações anteriores e a energia E 

será realmente a energia absorvida pelo gelo devido apenas à radiação solar. 

Outro detalhe importante que devemos considerar é que a luz do Sol não incide 

perpendicularmente sobre a área da superfície do gelo. Portanto, é necessário obter a área 

efetiva seguindo os procedimentos do item 1 do método anterior.   

 

                                                 
39

 A figura encontra-se com um líquido escurecido por conta da tinta nanquim colocado no gelo para facilitar a 

absorção da radiação solar.Disponível em: < http://www.if.ufrgs.br/oei/exp/fsol.htm >. Acesso em 12 outubro 

2012.  
40

 A figura encontra-se com um líquido escurecido por conta da tinta nanquim colocado no gelo para facilitar a 

absorção da radiação solar. Disponível em:
 
<http://www.if.ufrgs.br/oei/exp/fsol.htm >. Acesso em 12 outubro 

2012.  
41

 A palavra sombra está sendo abordada  aqui no sentido usual, contudo sabe-se que na figura o recipiente 

encontra-se na penumbra, já que ocorre uma ausência parcial da luz, e não total. 

http://www.if.ufrgs.br/oei/exp/fsol.htm
http://www.if.ufrgs.br/oei/exp/fsol.htm


88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:Resultado do derretimento de gelo na amostra sob o Sol (à esquerda) e na sombra (à direita). 

Nota-se a clara diferença de volume de água derretida. 

5) SUGESTÃO PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

5.1 Observe a charge
42

, abaixo: 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Disponível em: <http://memetizando.com/2011/08/30/sol-por-que-nao-me-bronzeia/>. Acesso em: 15 outubro 

2012. 

http://memetizando.com/2011/08/30/sol-por-que-nao-me-bronzeia/
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a)Que relação existe entre a tira de humor e o texto 2, apresentado na 

problematização? 

 

b) Quais são os possíveis danos causados por uma exposição excessiva como essa? 

 

c) Que tipo de radiação é responsável por essas queimaduras? 

 

5.2 Observe a charge
43

, e responda: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Um dos personagens da figura aparece numa ilha dentro de um envoltório de vidro. 

Este personagem se encontra protegido das radiações solares? Observa-se uma 

emissão de radiação do seu corpo (setas amarelas), sendo ela refletida pelo vidro. Que 

radiação é essa? 

 

b) A charge faz uma relação da situação em que se encontra o rapaz com o chamado  

“Efeito Estufa”. Você concorda com esta analogia? Explique como se da a ocorrência 

deste efeito. Cite duas situações em que ocorre o efeito estufa em seu dia-a-dia.  

 
c) O “Efeito Estufa” costuma ser visto somente como um vilão para humanidade. 

Você concorda com esta visão? Diga algum benefício que este efeito tem sobre a 

Terra. 

                                                 
43

 Disponível em: < http://seboeacervo.blogspot.com.br/2010/02/o-maior-embuste-da-

historia.html#axzz27V67pGRM> .Acesso em: 15 outubro 2012. 

http://seboeacervo.blogspot.com.br/2010/02/o-maior-embuste-da-historia.html#axzz27V67pGRM
http://seboeacervo.blogspot.com.br/2010/02/o-maior-embuste-da-historia.html#axzz27V67pGRM
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8.6 ATIVIDADE 5: A RADIAÇÃO SOLAR E O EFEITO ESTUFA. 

 

1) PROBLEMATIZAÇÃO 

                                                            

Observe as figuras 1
44

e 2
45

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Disponível em: < http://profkathiabazoni.blogspot.com.br/2011/08/o-efeito-estufa.html  >. Acesso em:20 

outubro 2012. 
45

 Disponível em:< http://www.blogers.com.br/fotos-aquecimento-global-e-efeito-estufa/ >. Acesso em : 20 

outubro 2012. 

  Figura 1 

  Figura 2 

http://profkathiabazoni.blogspot.com.br/2011/08/o-efeito-estufa.html
http://www.blogers.com.br/fotos-aquecimento-global-e-efeito-estufa/
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2) PERGUNTAS-CHAVE: 

 

 

2.1 O personagem da figura 1 faz referência ao efeito estufa e o relaciona com a quantidade 

de árvores no planeta. Para você, o que vem a ser o Efeito Estufa? Explique, através de seus 

conhecimentos a afirmação do personagem. 

2.2 A figura 2 mostra dois personagens no Pólo Norte de nosso planeta, passando por uma 

situação de bastante calor, com diversos ossos espalhados, dando a entender que está 

ocorrendo a extinção de alguns dos animais. Isto é comum nos pólos de nosso planeta? Por 

qual motivo a temperatura do planeta na data da charge está tão elevada? 

 

3) CONCEITOS-CHAVE: 

 

3.1 Espectro Eletromagnético
46

 

Uma carga elétrica em repouso cria à sua volta um campo radial e uniforme que se 

estende até ao infinito. Se essa carga for acelerada, haverá uma variação do campo elétrico no 

tempo, que irá induzir um campo magnético também variável no tempo (estes dois campos 

são perpendiculares entre si). Esses campos em conjunto constituem uma onda 

eletromagnética (a direção de propagação da onda é perpendicular às direções de vibração dos 

campos que a constituem). Diferentemente de uma onda mecânica, uma onda sonora, por 

exemplo, que se propaga apenas em meios materiais, a onda eletromagnética propaga-se tanto 

no vácuo como nos meios materiais. 

Quando Maxwell (1831-1879) comparou a velocidade da luz com a velocidade das 

outras ondas eletromagnéticas, concluiu que a luz visível é constituída por ondas 

eletromagnéticas, análogas às demais, com a única diferença na frequência e comprimento de 

onda. 

De acordo com a frequência e comprimento de onda das ondas eletromagnéticas, 

pode-se definir um espectro com várias zonas (podendo haver alguma sobreposição entre 

elas). 

Até meados do século passado o espectro eletromagnético conhecido estendia-se desde 

o infravermelho até ao ultravioleta. Hoje sabemos que ele é bem mais vasto, indo dos raios 

gama até às ondas de rádio. 

 

                                                 
46

 Disponível em: < http://nautilus.fis.uc.pt/wwwfi/hipertextos/espectro/hiper_espectro.html>. Acesso em: 05 de 

setembro 2012. 

http://nautilus.fis.uc.pt/wwwfi/hipertextos/espectro/hiper_espectro.html
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3.2 Radiação de Corpo Negro
47

 

Um corpo negro é um corpo hipotético que emite (ou absorve) radiação eletromagnética 

em todos os comprimentos de onda, de forma que:  

 toda a radiação incidente é completamente absorvida, e  

 em todos os comprimentos de onda e em todas as direções a máxima radiação possível 

para a temperatura do corpo é emitida. 

        A radiação do corpo negro é isotrópica, isto é, não depende da direção.  

       O Sol e a Terra irradiam aproximadamente como corpos negros. Portanto, as leis de 

radiação dos corpos negros podem ser aplicadas à radiação solar e terrestre com algumas 

restrições.  

 

3.2  Lei de Stefan Boltzmann
48

 

A intensidade total da radiação térmica, I, emitida por um corpo é a energia (E) 

emitida por unidade de tempo (Δt) e por unidade de área (A) desse corpo. 

Como a energia por unidade de tempo é uma potência (P), podemos dizer que a 

intensidade é a potência por unidade de área. 

Assim: 

 

Para conhecermos a intensidade total da radiação, emitida temos que calcular a área 

debaixo do gráfico característico de corpo negro, que pode ser representado por intensidade 

da radiação por frequência, ou por comprimento de onda. A intensidade total será expressa na 

unidade w m
-2

, podendo ser medida para cada temperatura, obtendo-se a relação entre a 

intensidade da radiação emitida pelo corpo e a sua temperatura absoluta (T), isto é: 

 

                                                 
47

 Adaptado de: < http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-5.html >. Acesso em :05 setembro  2012. 
48

 Adaptado de: 

http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Stefan_Boltzmann/Lei_Stefan_Boltzmann.html#Lei%20de%20Stefan-

Boltzmann> . Acesso em: 05 outubro 2012. 

http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-5.html
http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Stefan_Boltzmann/Lei_Stefan_Boltzmann.html#Lei%20de%20Stefan-Boltzmann
http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Stefan_Boltzmann/Lei_Stefan_Boltzmann.html#Lei%20de%20Stefan-Boltzmann
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em que  σ é a constante de Stefan-Boltzmann, e é igual a 5,67 x 10
-8

 w m
-2

 K
-4

. 

Esta equação traduz a Lei de Stefan-Boltzmann: 

 

A intensidade da radiação varia com a quarta potência da temperatura absoluta. 

  O corpo ideal é o corpo negro, um corpo que absorve toda a radiação que nele incida e 

não reflete nenhuma, sendo por isso mesmo também um emissor perfeito, e a radiação emitida 

por ele só depende da sua temperatura e não da sua constituição. 

A Lei de Stefan-Boltzmann também pode aparecer na forma: 

 

sendo  a potência da radiação emitida e  a área do corpo. 

 

4  ATIVIDADES EM GRUPO: 

 

 

4,1 Divida a turma em três ou mais grupos; 

4.2 Distribua os materiais necessários para montagem do experimento; 

4.3 Solicite aos grupos a realização do experimento, fazendo as  anotações necessárias para 

uma discussão conjunta; 

4.4 Faça uma roda de discussão entre os grupos sobre o que foi observado e discuta o 

fenômeno; 

4.5 Levante questões com os alunos sobre os benefícios e malefícios do efeito estufa. 

4.6 Trabalhe sobre as questões do item 2. 

4.7 Sugere-se, como complemento para o estudo, a leitura do texto sobre “Efeito Estufa”
49

. 

 

5 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DO DO KIT
50

 

5.1 Material utilizado: 

                                                 
49

 Texto sobre “Efeito Estufa”. Disponível em: 

<http://crv.educacao.mg.gov.br/aveonline40/banco_objetos_crv/%7BC437DCD9-DE8B-41FB-A97C-

AF2D71601D33%7D_O%20efeito%20estufa%20e%20a%20temperatura%20da%20Terra.pdf >. Acesso em: 22 

outubro 2012. 
50

 Disponível em: < http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-efeito-estufa-diante-de-seus-olhos2/>. Acesso em: 21 

outubro 2012. 
 

http://crv.educacao.mg.gov.br/aveonline40/banco_objetos_crv/%7BC437DCD9-DE8B-41FB-A97C-AF2D71601D33%7D_O%20efeito%20estufa%20e%20a%20temperatura%20da%20Terra.pdf
http://crv.educacao.mg.gov.br/aveonline40/banco_objetos_crv/%7BC437DCD9-DE8B-41FB-A97C-AF2D71601D33%7D_O%20efeito%20estufa%20e%20a%20temperatura%20da%20Terra.pdf
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-efeito-estufa-diante-de-seus-olhos2/
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- dois copos com água; 

- uma caixa de sapatos; 

- filme plástico; 

- papel alumínio; 

- luz do Sol ou de uma luminária. 

5.2 Montagem do Kit: 

Forre o interior da caixa com o papel-alumínio, coloque um dos copos com água 

dentro dela e tampe-a com o filme plástico. Depois, coloque a caixa e o segundo copo com 

água na direção de uma luz forte. Um dia ensolarado é perfeito para realizar essa experiência! 

Mas se não der para sair de casa, você pode usar uma luminária. 

Depois de uns 15 minutos, abra a caixa e veja qual copo d’água está mais quente. Se 

você tiver um termômetro pode conferir com ele, mas é possível sentir com o dedo mesmo! 

 

 

 

5.3 Como funcionam os Kits: 

A água do copo da caixa esquentou mais! Isso porque o ar do interior da caixa foi 

aquecido pela luz que passou pelo filme plástico e não conseguiu sair, ficou preso lá dentro. 

A mesma coisa acontece com o nosso planeta! É o que chamamos de efeito estufa: a 

luz do Sol atravessa a atmosfera e aquece a superfície do planeta, mas o calor não consegue 

sair para o espaço porque os gases de efeito estufa, que envolvem a Terra, não deixam. Esse 
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efeito é um evento natural que permite a vida em nosso planeta. Sem ele, a Terra ficaria muito 

fria e não teria uma variedade de espécies tão grande. Mas a poluição tem desregulado esse 

efeito. A queima de florestas e de combustível dos carros e a poluição do ar provocada pelas 

indústrias têm aumentado a quantidade desses gases estufa. Por isso, o planeta está se 

aquecendo mais do que deveria! 

 

6 ) SUGESTÃO PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

6.1 Observe as setas da figura 1
51

, abaixo: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Radiação solar incidindo na Terra, sendo parte dela absorvida 

e parte sendo refletida 

 

Sabemos que a radiação emitida pelo Sol atinge a Terra, sendo parte dela absorvida e 

outra refletida. Em cada seta na figura, explicite que tipo de radiação solar está sendo refletida 

e qual está sendo absorvida. 

 

 

                                                 
51

 Figura 1: Disponível em: <http://clubemeam.no.comunidades.net/index.php?pagina=1718311499>. Acesso 

em: 21 outubro 2012. 

http://clubemeam.no.comunidades.net/index.php?pagina=1718311499
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6.2 Observe a charge
52

, abaixo: 

 

 

 

 

a) Sabe-se que, apesar de Mercúrio ser o Planeta mais próximo do Sol, este, no entanto, 

tem temperatura menor quando comparada com a do seu amigo vizinho “Venus”. Com 

base na charge e através de seus conhecimentos sobre o Efeito Estufa, explique o 

porquê deste fenômeno.   

b) Como podemos determinar a temperatura do planeta usando a Lei de Stefan 

Boltzmann? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

Disponível em: < http://aluatristonha.wordpress.com/2011/10/05/venus-o-mala-do-universo/>. Aceso em: 21 

outubro 2012. 

 

http://aluatristonha.wordpress.com/2011/10/05/venus-o-mala-do-universo/
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6.3 Observe as figuras 1
53

 , 2
54

 e 3 responda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

              Figura 1: Terra dentro de um  

                    envoltório de vidro  

 

  

a) Diga por qual motivo a Terra encontra-se na figura 1 dentro de um envoltório de vidro.  

Que relação existe entre a figura 1 e a figura 2. Explique. 

b)  Compare agora a figura 1 com a figura 3. Que semelhanças você vê entre as duas 

figuras? Explique agora por qual motivo algumas plantas são colocadas em 

reservatórios como esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Figura1. Disponível em: http://ptsoft.net/vastro/referencia/estufa/  > . Acesso em: 20 outubro 2012. 
54

 Figura 2. Disponível em: < http://www.flickr.com/photos/emidiobatista/5580188432/ >. Acesso em 20 

outubro 2012. 

Figura 2: Aumento da 

temperatura na Terra 

http://ptsoft.net/vastro/referencia/estufa/
http://www.flickr.com/photos/emidiobatista/5580188432/
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Figura 3
55

: Terra dentro de uma estufa de plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Figura 3.Disponível em: <http://aluatristonha.files.wordpress.com/2011/10/efeito-estufa-2.jpg>. Acesso em: 

21 outubro 2012. 
 

http://aluatristonha.files.wordpress.com/2011/10/efeito-estufa-2.jpg
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9 ANEXOS 
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9.1 QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELOS PROFESSORES 

 

 

- CD ROM com os questionários digitalizados dos professores. 

 

 

9.2 TEXTO
56

: 

 

 

EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES 

 

Os seres humanos se desenvolveram e se adaptaram a um ambiente de radiação óptica 

dominado pelo sol. O olho é normalmente protegido de lesões agudas que seriam 

imediatamente causadas ao se fitar o sol, por repostas involuntárias de aversão ao desconforto 

ao se visualizar fontes de luz de altas intensidades. Tais repostas incluem piscar ou cerrar os 

olhos e virar o globo ocular ou toda a cabeça, de modo a proteger a retina da luz e da Infra 

Vermelho (IV) - A (760 nm – 1,4 μm). Luz azul é o principal risco para a retina e é 

responsável por lesões fotoquímicas. Como o sol vai se tornando avermelhado próximo à 

linha do horizonte, seus raios tornam-se gradualmente menos perigosos. 

 

A luz solar pode ser perigosa mesmo após a adaptação e aclimatização e chega a 

causar mais danos ópticos do que qualquer fonte artificial de radiação óptica. Contudo, com 

os avanços científicos e a industrialização, fontes de radiação óptica foram desenvolvidas com 

potencial similar e até superior para causar lesões, algumas ocorrendo no curto intervalo de 

tempo de resposta da visão. 

 

Com fontes como laser, é importante que precauções apropriadas sejam adotadas. 

Estudos demonstram que degeneração na retina poderá ocorrer quando submetida repetida e 

prolongadamente a níveis anormais de intensa iluminação ambiental. 

 

Radiação IV pode causar danos às regiões anteriores dos olhos e especificamente no 

cristalino. Radiação Ultravioleta (UV) solar atua na opacificação gradual do cristalino e, 

provavelmente, na indução da catarata. Radiações IV e Micro-ondas (MO) podem produzir 

catarata por processo térmico, o que pode ser evitado como uso de óculos de proteção 

apropriados. O principal risco para a pele devido a  intensas de radiação visível e IV, como o 

laser, é a queimadura térmica. 

 

Radiações não ionizantes com comprimentos de onda mais curtos que alguns 

centímetros têm uma capacidade limitada de penetração no corpo humano e os efeitos são 

geralmente limitados à superfície do corpo, à pele e aos olhos. A penetração é maior para 

comprimentos de onda maiores e continua a aumentar à medida que o comprimento de onda 

aumenta e a energia pode então ser depositada em tecidos e órgãos mais profundos. 
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Os efeitos deletérios
57

 das radiações não ionizantes conhecidos podem ser 

classificados em três tipos: fotoquímicos, térmicos e efeitos elétricos. 

Efeitos fotoquímicos resultam de reações químicas no corpo iniciadas pela absorção 

dos fótons
58

. Para cada tipo de reação há uma energia (ou frequência, ou comprimento de 

onda) limiar do fóton abaixo da qual o efeito não irá se manifestar. 

 

Efeitos fotoquímicos são predominantes nas regiões de UV e visível azul/verde. 

Exemplos de efeitos fotoquímicos são queimaduras de sol induzidas por UV, síntese de 

vitamina D e, principalmente, a visão. 

 

À medida que os comprimentos de onda aumentam as energias dos fótons tornam-se 

insuficiente para iniciar reações fotoquímicas e o efeito dominante torna-se o térmico 

(aquecimento). Lesões térmicas resultam da quebra de ligações moleculares de proteínas e 

enzimas. A probabilidade de quebras de ligações depende da magnitude e da duração do 

aumento da temperatura.  

Efeitos térmicos são dominantes nas regiões de IV e MO, mas também podem ocorrer como 

resultado de correntes elétricas induzidas no corpo por radiofrequência (RF) e frequência 

extremamente baixa (ELF – extremely low frequency). 

 

Os efeitos mais comumente associados com RF e ELF são choques e queimaduras, 

podendo não ser mais sério que micro-choque sem qualquer lesão, mas sob condições de 

campos elétricos ou magnéticos muito intensos, queimaduras por RF ou choques mais severos 

poderão ocorrer. 

 

Corrente induzida por campos elétrico ou magnético externos pode interferir no 

funcionamento normal de músculos e outras células do organismo. Dois exemplos disso são, 

em baixos níveis de corrente induzida, cintilação na retina do olho, e em altos níveis, 

contração involuntária de músculos. Em níveis muito altos, pode ocorrer fibrilação cardíaca. 

 

Uma das principais preocupações sobre a exposição à radiação é o potencial risco à 

vida da célula. Se uma radiação ionizante entrar numa célula viva, ela pode ionizar os átomos 

que a compõem. Já que um átomo ionizado é quimicamente diferente de um átomo 

eletricamente neutro, isto pode causar problemas dentro da célula viva. 

 

Normalmente, estes problemas não são significantes. Uma grande percentagem do 

nosso corpo é feita de água, e a chance da ionização ocorrer na água é muito grande. 

 

Quando o dano é feito a uma parte vital de uma célula, muitas vezes a própria célula 

pode reparar o problema através de mecanismos internos. Cada dano aos cromossomos e ao 

DNA podem ser reparados. Cromossomos contêm o DNA, que são importantes para habilitar 

as funções do corpo. O DNA é uma longa molécula encontrada em cada uma das células. As 

moléculas de DNA fornecem as instruções de como cada célula deve agir. Se o DNA em uma 

célula for afetado, ela poderá não executar suas funções adequadamente. A célula poderá 
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desmoralizador. Antôn (acepção 2): salubre. 
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 Pacotes de energia radiante (como a luz, os raios-X, por exemplo). 
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morrer. Nosso corpo pode corrigir problemas no DNA. De fato, diariamente são corrigidos 

cerca de 100.000 cromossomos danificados. 

 

Muitos problemas podem surgir se as correções não forem feitas rapidamente. Se os 

danos forem sérios, a célula poderá morrer. Também é possível que os danos alterem as 

funções da célula e, em alguns casos, a célula se cria réplicas de si mesma. Isto pode gerar um 

câncer. 

Basicamente, podem ocorrer quatro situações quando uma radiação entra em uma 

célula: 

 

1. A radiação pode atravessar a célula sem causar dano algum; 

2. A radiação pode danificar a célula, mas ela consegue reparar o problema; 

3. A radiação pode causar danos que não podem ser reparados e, para piorar tudo, a 

célula cria réplicas defeituosas de si mesma; 

4. A radiação causa tantos danos à célula que ela morre. 

 

Quanto às doses de radiação, grandes doses recebidas durante um curto período são 

mais perigosas do que as mesmas doses em um grande período. Quando ficamos expostos, a 

certa dose radiação, num longo período de tempo, nosso corpo tem tempo para reparar os 

danos. Porém, se o período for curto, os mecanismos de defesa podem não conseguir corrigir 

o dano, e a célula morre. 

 

Os danos, ao corpo, podem ser grandes se a célula se reproduzir. No caso das células 

da medula, teremos um quadro de leucemia. 

 

No caso de mulheres, o problema pode ser mais grave, pois se a exposição ocorrer 

durante uma gravidez, existe o risco de mutações no feto. 

 

Radiação é um fenômeno natural que pode ocorrer de muitas formas. Dependendo da 

quantidade de energia, uma radiação pode ser classificada em ionizante ou não ionizante. 

Radiações não ionizantes possuem relativamente baixa energia. De fato, radiações não 

ionizantes estão sempre à nossa volta. Ondas eletromagnéticas como a luz, calor e ondas de 

rádio são formas comuns de radiação não ionizantes. Já as radiações ionizantes podem alterar 

o estado físico de um átomo e causar a perda de elétrons, tornando-os eletricamente 

carregados. Este processo chama-se ionização. Como exemplo, citamos as radiações alfa, 

beta, nêutrons, gama ou raios-X. 

 

Como minimizar os efeitos da radiação ionizante 

 

A minimização dos efeitos da radiação nos trabalhadores inicia pela avaliação de 

risco, o correto planejamento das atividades a serem desenvolvida, utilização de instalações e 

de práticas corretas, de tal forma a diminuir a magnitude das doses individuais, o número de 

pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais. 

 

Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) devem ser utilizados por todos os trabalhadores, além de ser observada a 

otimização desta proteção pela elaboração e execução correta de projeto de instalações 

laboratoriais, na escolha adequada dos equipamentos e na execução correta dos 

procedimentos de trabalho. 
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9.3 TEXTO
59

: 

 

TODO CORPO EMITE RADIAÇÃO 

 

· Todo corpo emite radiação na forma de onda eletromagnética ( Figura 1). 

· Esta radiação é emitida devido à movimentação dos átomos, produzindo-se campos elétricos 

e magnéticos em conjunto 

 

 
 

Figura 1: Onda eletromagnética 

 

De onde vem a radiação emitida pelos corpos? 

 

Todos os corpos são constituídos por partículas (átomos, moléculas, etc.) que estão em 

permanente agitação, emitindo ondas eletromagnéticas, cujas freqüências e amplitudes são 

variáveis, devido ao diferente comportamento das partícu1as. Por conseqüência, os espectros 

de radiação dos diferentes corpos são contínuos. 

 

O gráfico da figura 2 representa a intensidade da radiação emitida por unidade de 

comprimento de onda.  
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A forma da curva é puramente térmica e corresponde a um emissor perfeito – corpo 

negro (emite a qualquer temperatura a quantidade máxima possível de radiação em todos os 

comprimentos de onda e absorve toda a radiação que nele incide). A radiação emitida pelo 

corpo negro só depende da temperatura e não da sua constituição. Todos os corpos emitem 

radiação num contínuo de comprimentos de onda e o comprimento de onda para o qual se dá a 

emissão com intensidade máxima depende da temperatura. 

 

 A intensidade total (I) da radiação térmica emitida por um corpo é a energia emitida 

por unidade de tempo e de área desse corpo, ou seja, é a potência por unidade de área (A), que 

pode ser calculada pela área sob a curva do gráfico da figura, que é proporcional com a quarta 

potência da temperatura absoluta. Estas conclusões são traduzidas pela Lei de Stefan 

Boltzmann para um emissor perfeito: 

 

I = sT
4

 e P = sAT
4
.
 

 

Mas, na realidade, corpos reais não são emissores perfeitos, ou corpos negros, fala-se 

por isso em emissividade. A emissividade (e) é um fator numérico compreendido entre zero e 

um, que depende da constituição do corpo emissor, caracterizando a tendência de um corpo 

para emitir em relação a um emissor perfeito, sendo zero para um refletor perfeito e um para 

um emissor perfeito ou corpo negro. Sendo assim, a Lei de Stefan-Boltzmann para corpos 

reais traduz-se por: 

 

P = esAT
4

 

P - potência total emitida em todas as frequências (W) 

A - área da superfície irradiadora (m²) 

T- temperatura absoluta a que o corpo se encontra (K) 

s- constante de Boltzmann  = 5,67 x 10
-8

 Wm
2
 K

-4 

e - emissividade do material 

 

Quando varia a temperatura, o que acontece ao espectro de emissão térmica? 

 

Acima do zero absoluto, qualquer que seja a temperatura, os corpos negros emitem 

radiação em todas as frequências. Contudo, existe uma zona em que emitem com intensidade 

máxima para cada temperatura. Quanto maior for a temperatura de um corpo, mais agitadas 

estarão as partículas que o constituem, por consequência, as amplitudes e frequências das suas 

oscilações serão maiores e o espectro de emissão térmica modifica-se.  

 

Observando a figura 3, conclui-se que: 
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- A uma maior temperatura corresponde uma maior quantidade de energia emitida pelo 

corpo, por unidade de área e de tempo (a área por baixo da curva é maior). 

- A máxima intensidade em cada uma das curvas ocorre para comprimentos de onda 

tanto maiores quanto menores forem as temperaturas - deslocamento de Wien, traduzido pela 

expressão: lmáx. = B/T , onde B= 2,898 X 10
-3

 m K 

 

O deslocamento de Wien permite explicar a cor das estrelas e por consequência, a sua 

idade, já que estas características estão diretamente relacionadas com a temperatura à 

superfície das mesmas. Verifica-se, por exemplo, para o Sol que a sua intensidade máxima de 

emissão situa-se na zona verde do visível (a temperatura da camada exterior do Sol é cerca 

dos 5800 K). 

 

Já para o nosso planeta, que emite radiação a temperaturas muito mais baixas, a sua 

máxima emissão situa-se na zona dos infravermelhos. 

 

E os humanos também emitem radiação? 

 

Sim, uma vez que a nossa temperatura é superior ao zero absoluto, ronda os 310 K, 

pela Lei de Wien verifica-se que a intensidade da nossa radiação é máxima para 

comprimentos de onda próximos de 9,3 x 10
-6

 m, ou seja, na zona dos infravermelhos; só não 

detectamos esta radiação com os nossos olhos, já que corresponde a uma zona não visível do 

espectro eletromagnético. 

 

O contrário também pode ser feito, ou seja, pode-se conhecer a temperatura de um 

corpo analisando a sua radiação. É assim que se tem conhecimento, por exemplo, da 

temperatura do Sol, 5800 K, já referida. 

 

 

 

 


