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APRESENTAÇÃO 

 

Este produto educacional é uma sugestão de sequência didática para o estudo da 

Estática dos Fluidos no Ensino Médio da Educação Básica. Decorrente do desenvolvimento 

da dissertação “Estática dos fluidos no ensino médio: contribuições para sua inserção no 

currículo das escolas públicas da rede estadual do RJ”, no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências da Natureza, da Universidade Federal Fluminense, esse material didático 

se constitui na versão final de uma proposta que foi aplicada, durante práticas educativas 

curriculares junto a alunos do 2º ano do Ensino Médio do CIEP 306 - Deputado David 

Quinderê, escola pública estadual, situada no bairro Jardim Catarina de São Gonçalo – RJ. 

Apesar do currículo mínimo - Física do RJ não contemplar o estudo da Estática dos 

Fluidos, nossa experiência docente nos levava a crer que esse conteúdo abrange um 

conhecimento científico de significativa importância, tanto para o acesso ao Ensino Superior 

quanto para a compreensão e a intervenção em questões socioambientais. 

O desenvolvimento da dissertação nos possibilitou a confirmação dessa crença inicial, 

ratificando o nosso propósito de elaborar uma proposta de sequência didática alicerçada em 

pressupostos teóricos que se contrapõem ao ensino tradicional. Nesse sentido, encontramos 

em Paulo Freire o aporte teórico necessário à construção da proposta. 

Sendo assim, esclarecemos que apesar de terem sido incorporados na sequência 

didática diversos recursos, o principal aspecto deste produto educacional refere-se à 

metodologia de ensino, para a qual é imprescindível o papel do professor como mediador. 
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1 APORTE TEÓRICO 

 

O pensamento de Freire em defesa de uma educação em oposição à forma que ele 

denominava de bancária foi expresso de maneira muito apropriada por Daniel Cara (s/d) ao 

evidenciar que:  

 

Ele [Freire] parte do pressuposto que o educador e o educando devem dialogar, 

construir juntos o processo de conhecimento, a apropriação da cultura por parte do 

educando, e essa construção conjunta, feita de maneira dialógica, tem que partir da 

realidade do educando. E essa é uma sabedoria enorme porque se você não parte da 

realidade do educando, o aprendizado é externo à vida cotidiana e ele não retém 

aquilo que está sendo ensinado (apud GUIMARÃRES, 2018, s/p.). 

 

 

Para tanto, torna-se indispensável que os processos de ensino e de aprendizagem 

ocorram com respeito e reconhecimento aos conhecimentos prévios dos alunos. Para isso, o 

professor deve procurar conhecer a realidade social em que os seus alunos estão inseridos, 

bem como os principais fatos que acontecem no cotidiano dos mesmos. Esse conhecimento 

fornecerá ferramentas oportunas à prática docente, já que viabilizará a correlação entre os 

conteúdos programáticos e a vivência dos alunos, tornando o ato de ensinar e de aprender 

mais prazeroso e interessante. Mais que respeito e reconhecimento, Freire sugere que os 

saberes decorrentes das vivências experienciais dos alunos devem ser questionados. Na sua 

percepção, o professor tem o dever de, ao respeitar os saberes que os alunos trazem para a 

escola, discutir com eles “[...] a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 

ensino dos conteúdos [...] discutir [...] a realidade concreta a que se deva associar a disciplina 

cujo conteúdo se ensina [...]” (FREIRE, 2001, p. 33). 

Na perspectiva freireana, criatividade e curiosidade se entrelaçam. No seu dizer, não 

há “[...] criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente 

impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos” 

(FREIRE, 2001, p. 35) e, sendo assim, “[...] formar é muito mais do que puramente treinar o 

educando no desempenho de destrezas” (FREIRE, 2001, p.15). 

Consoante com as ideias defendidas por Freire (2016), a escolha do conteúdo 

programático deve ser feita, tendo como base a forma como esse conhecimento irá dialogar 

com os educandos, não podendo ser algo que consistirá em imposição ou doação, mas algo 

que será construído juntamente com alunos, criando novas visões sobre o mundo. 

Ainda em relação ao conteúdo programático, vale reafirmar que o professor não pode 

se colocar como um desconhecedor da realidade na qual os alunos estão inseridos. A sua 

experiência vivencial no contexto em que se dará a prática educativa e/ou uma coleta prévia 
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de informações, como coloca Freire (2016), deve permitir que “[...] a sua dialogicidade 

comece, não quando o educador-educando se encontra com os educando-educadores, mas 

antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes” (p. 142). 

Sobre o que ensinar, vale ressaltar que a nossa intenção em trazer a estática dos 

fluídos como objeto de estudo no currículo da Física juntamente com a nossa vivência no 

contexto social no qual está inserida a escola– CIEP 306 Deputado David Quinderê –  

favoreceu a seleção do tema gerador e do universo temático, como será mais bem explicado 

no próximo tópico. 
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2 A SEQUÊNCIA DIDÁTICO-METODOLÓGICA 

 

O tema gerador abastecimento de água e o seu descarte se mostrou bastante 

apropriado, não apenas para os alunos da escola CIEP 306 - Deputado David Quinderê, mas 

também para os de muitas outras escolas situadas em bairros/cidades que demandam 

melhorias em suas condições de saneamento básico. Além disso, esse tema demonstrou um 

potencial para a exploração de diversos objetos de conhecimentos pertinentes à estática e à 

introdução da dinâmica dos fluidos, conforme apresentação na Figura 1. 

 

Figura 1: Objetos de conhecimento a partir da exploração do tema gerador “Abastecimento de água”. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Para tanto, com a intenção de oportunizar os primeiros diálogos entre o professor e 

os alunos, a sequência didática foi balizada pela questão problematizadora: “Como ocorre o 

abastecimento de água nas residências localizadas nas proximidades da escola”? 

Planejada para ser desenvolvida em 20 aulas, de 50 minutos cada, o detalhamento 

dos principais aspectos da sequência didática é apresentado a seguir. 
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1ª AULA: PRIMEIRO TEMA GERADOR E SEUS SUBTEMAS 

 

- Tempo didático: 2 aulas 

- Objetivos: Instigar os alunos a explicitarem suas concepções relativas ao tema 

abastecimento de água e despertar a curiosidade para o conhecimento científico. 

- Objeto de conhecimento: As explicações ou concepções dos alunos em decorrência de suas 

experiências vivenciais. 

- Recurso didático: Matriz balizadora para a construção dos diálogos (Esquema 1). 

 

Esquema 1: Questões para dialogar com os alunos e os conhecimentos científicos – o abastecimento de 

água. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

- Estratégia: diálogos professor-alunos e entre os alunos com as questões do Esquema 1. 
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2ª AULA: PRESSÃO - CONCEITO FUNDAMENTAL PARA UM NOVO OLHAR 

 

- Tempo didático: 1 aula (50 minutos). 

- Objetivo: Construir o conceito de pressão.  

- Objeto de conhecimento: pressão nos sólidos. 

- Recurso didático: Aparato experimental “cama de pregos” (Figura 2). 

 

Figura 2: Cama de pregos. 

 

Fonte1: MOTA; ALMEIDA (2017). 

 

- Estratégia: Problematização e organização do conhecimento com aparato experimental. 

Incialmente os alunos serão instigados a elaborarem hipóteses sobre o que ocorrerá 

com o balão de borracha ao ser pressionado sobre um conjunto de pregos alinhados (situação 

1) e sobre um único prego (situação 2). 

Após as previsões, eles poderão manipular o aparato, a fim de testar suas hipóteses. 

Em seguida novos diálogos, organização das ideias/modelos explicativos com vista à 

construção do modelo científico: o conceito de pressão. 

Fomento a novos diálogos sobre o conceito de pressão em situações cotidianas. 

 

                                                           
1MOTA, Viviane; Almeida, Lucia. Cama de pregos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=FLZHMnpOGVM&t=66s>. Acesso em: 30 set. 2018. 
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3ª AULA: QUANDO OS LÍQUIDOS NÃO SE MISTURAM 

 

- Tempo didático: 1 aula 

- Objetivo: Compreender aspectos da qualidade/poluição das águas a partir dos conceitos de 

massa específica e densidade. 

- Objeto de conhecimento: massa específica e densidade. 

- Recurso didático: experimento (Figura 3). 

 

Figura 3: Não adianta misturar, os líquidos se separam. 

 

Fonte: Autor. 

 

Atividade experimental simples, na qual quantidades iguais de líquidos diferentes, 

por exemplo, detergente colorido, óleo de soja, álcool, água colorida e água salgada, são 

despejadas lentamente em um recipiente. 

 

- Estratégia: Problematização e organização do conhecimento com aparato experimental. 

Previamente, os alunos deverão ser questionados sobre o que irá acontecer quando 

quantidades iguais de água, detergente, óleo etc forem despejadas lentamente em um 

recipiente. 

Após as respostas dos alunos, em pequenos grupos, eles deverão realizar a atividade 

experimental, de modo a confrontar suas respostas iniciais com as observações experimentais. 

A fim de ampliar os diálogos, o professor deverá indagá-los sobre o que irá acontecer 

se eles tentarem misturar os líquidos, deixando-os livres para o teste de suas hipóteses. 
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Como penúltima etapa, o professor deve auxiliar os alunos na organização das 

respostas e verificações experimentais, a fim introduzir os conceitos de massa específica e 

densidade. 

É oportuno que ao final da aula os alunos sejam levados a associarem o 

conhecimento adquirido na aula com questões relativas à poluição dos rios e mares. 

 

4ª AULA: GARRAFA CHUVEIRINHO 

 

- Tempo didático: 1 aula 

- Objetivo: Compreender o Teorema de Stevin e fomentar os conceitos científicos 

necessários para a elaboração de resposta para a questão apresentada anteriormente no 

Esquema 1: “Por que a saída de água nas torneiras e chuveiro de uma residência está 

condicionada a um reservatório em local elevado, geralmente em cima da laje?” 

- Objeto de conhecimento: pressão nos líquidos com e sem a interferência da pressão 

atmosférica. 

- Recurso didático: experimento (Figura 4). 

 

Figura 4: Garrafa com furos em alturas diferentes. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Atividade experimental realizada com uma garrafa PET com furos em alturas 

distintas e igualmente espaçados entre si, cheia de água. As observações experimentais são 

feitas com a garrafa tampada e destampada. 

- Estratégia: Problematização e organização do conhecimento com aparato experimental. 
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Inicialmente, os alunos deverão ser indagados sobre a possibilidade da água sair ou 

não em todos os furos para as duas situações – garrafa tampada e destampada – e, também, 

sobre os possíveis alcances dos jatos de água em cada furo.  

Depois das respostas, os alunos irão realizar a atividade experimental, sob a 

supervisão do professor, com o intuito de averiguar se o que ocorreu na prática estava de 

acordo com as concepções/hipóteses iniciais.  

Ao final, o professor deverá auxiliar os alunos na elaboração das respostas e na 

construção do conhecimento científico, inclusive na modelização matemática da lei de Stevin. 

 

5ª AULA: CANO D’ÁGUA FEITO DE PAPEL 

 

- Tempo didático: 1 aula. 

- Objetivos: Compreender o fenômeno da capilaridade, bem como, o comportamento dos 

líquidos dentro de tubos conectados; Associar o fenômeno da capilaridade com a formação 

de lençóis freáticos. 

- Objeto de conhecimento: vasos comunicantes e capilaridade.  

- Recurso didático: experimento (Figura 5). 

 

Figura 5: Água que sobe pelo papel2. 

 

Fonte: Foto cedida por alunos da escola CIEP 306 - Deputado David Quinderê. 

 

- Estratégia: Realização do experimento como atividade extraclasse, com discussão dos 

resultados em sala de aula com a mediação do professor para melhor compreensão do 

fenômeno de capilaridade e sua influência, como por exemplo, na formação dos lençóis 

                                                           
2Sugestão de atividade experimental apresentada em: MANUAL DO MUNDO. Experimento cano d’água feito 

de papel, 2017.  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=atwWD3HS6Cc>. Acesso em: 25 mar. 

2018. 
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freáticos através da capilaridade da água e do próprio solo que acaba absorvendo parte da 

água da chuva, o que é dificultado nos grandes centros urbanos devido à 

impermeabilização do solo em decorrência das pavimentações.  

É prevista a retomada do conhecimento adquirido nessa atividade para questões 

sobre o descarte de água e esgoto a serem apresentadas posteriormente no Esquema 2. 

 

6ª E 7ª AULAS: 2º TEMA GERADOR E SEUS SUBTEMAS; CONHECENDO AS 

CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIRRO DA ESCOLA.  

 

1ª Parte: Tema gerador e seus subtemas 

- Tempo didático: 1 1/2 aula 

- Objetivo: Instigar os alunos a explicitarem suas concepções relativas ao tema descarte da 

água e dejetos; despertar a curiosidade para o conhecimento científico. 

- Objeto de conhecimento: As explicações ou concepções dos alunos em decorrência de suas 

experiências vivenciais. 

- Recurso didático: Questionário com questões problematizadoras, baseado no Esquema 2. 

 

Esquema 2: Questões para dialogar com os alunos e os conhecimentos científicos – o 

abastecimento de água, seu descarte e de dejetos. 

 

Fonte: Autor. 
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Questionário 

1) Como ocorre o descarte da água utilizada nas residências? E a água da chuva para 

onde vai? 

2) Seu bairro tem rede de esgoto ou o descarte da água é feito por outro processo? 

3) Esses processos causam impacto no meio ambiente? 

4) Qual a responsabilidade dos governantes nesse impacto? E a nossa? 

5) Vocês já ouviram falar em rede pluvial? Existem diferenças entre as redes de água, 

esgoto e pluvial? 

 

- Estratégias: Divisão da turma em pequenos grupos de alunos para a discussão das questões 

do questionário e elaboração de respostas consensuais; Ampliação do debate entre professor 

e alunos por grupo e entre os grupos. 

 

2ª Parte: Preparação de trabalho de campo 

- Tempo didático: 1/2 aula 

- Objetivo: Despertar o interesse dos alunos sobre as principais características das condições 

de saneamento básico no bairro da escola e motivá-los a realização de trabalho de campo. 

- Objeto de conhecimento: As explicações ou concepções dos alunos em decorrência de suas 

experiências vivenciais. 

- Recurso didático: Questões problematizadoras 

A ciência tem respostas para as questões relativas ao abastecimento e descarte da água que 

utilizamos diariamente, porém, a comunidade do entorno da nossa escola e de outras partes do 

bairro ainda enfrentam problemas nesses serviços básicos. Como vocês explicam este fato? 

Que tal conhecer um pouco mais sobre a distribuição de água tratada e da rede de esgoto, de 

uma maneira geral e mais especificamente no município de São Gonçalo? 

Roteiro de entrevista (Apêndice 5.1) 

- Estratégia: 

Diálogos com os alunos a partir das questões problematizadoras; 

Atividade extraclasse: Realização, por aluno, de pelo menos duas entrevistas a moradores do 

bairro da escola e/ou de bairros vizinhos, com base no roteiro. 

 

8ª e 9ª AULAS: SUBMARINO NA GARRAFA E SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 

1ª Parte: Empuxo  
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- Tempo didático: 1 1/2 aulas 

- Objetivo: Compreender o conceito de empuxo e de acréscimo de pressão em líquidos, 

associando-os com a questão do descarte da água e de dejetos, presente no Esquema 2.  

- Objeto de conhecimento: Princípios de Pascal e de Arquimedes.  

- Recurso didático: experimento3 (Figura 6). 

 

Figura 6: Submarino na garrafa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

- Estratégia: Divisão da turma em pequenos grupos para a montagem do experimento com os 

materiais obtidos previamente. Após a montagem, o professor deixará os alunos 

manusearem o artefato livremente, por um tempo, para que os mesmos percebam o 

movimento de descida e subida do ludião ao apertar e soltar, respectivamente, a garrafa. 

Depois disso, o professor fará perguntas sobre o movimento do ludião e discutirá os 

conhecimentos científicos envolvidos no experimento a partir das respostas obtidas. Com 

isso, pode-se retomar a questão do descarte da água e de dejetos presentes no Esquema 2 e 

associá-los à poluição dos rios e mares.  

 

2ª Parte: Avalie seus conhecimentos 

- Tempo didático: 1/2 aula 

                                                           
3 Atividade bastante conhecida, com descrição de montagem disponibilizada por diferentes autores, por exemplo: 

MANUAL DO MUNDO. Submarino na garrafa. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=R6XCLdEEj0c>. Acesso em: 29 abr. 2018; MAGO DA FÍSICA. Ludião – 

Princípio de Pascal. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CrVv0GfbPmA>. Acesso em: 12 out. 

2018. 
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- Objetivo: Oportunizar aos alunos a avaliação dos conhecimentos adquiridos em atividades 

anteriores. 

- Objeto de conhecimento: Conhecimentos estudados nas atividades anteriores. 

- Recurso didático: Duas situações-problema. 

 

Situação-Problema 1:  

As fotos 1 e 2 ilustram duas situações de poluição dos mares devido à ação humana. 

 

 

 

Na primeira foto, a poluição é na superfície, enquanto que na foto 2 ela só pode ser 

percebida visualmente por mergulhadores que chegam à profundidades maiores. Com base 

nos conhecimentos científicos estudados até o momento, como vocês explicam o fato de 

alguns poluentes boiarem e outros afundarem. 

 

Situação-Problema 24:  

 

A Figura 1 ilustra o esquema de funcionamento de um elevador hidráulico e a 2 um 

aparato experimental que está disponível com o professor.  

 

 

 

 

 

 

 

A) Com base no Teorema de Pascal, explique o funcionamento do elevador hidráulico. 

B) Avalie a resposta do seu grupo, manipulando o aparato experimental. 

                                                           
4 Imagens disponíveis em: <http://www.conteudoseducar.com.br/conteudos/arquivos/3139.pdf>. Acesso em: 12 

out. 2018. 

 

            Figura 1                                           Figura 2 
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- Estratégia: Manutenção dos grupos de alunos formados no início da 8ª aula para a 

elaboração de respostas consensuais para as situações-problema. 

 

10ª AULA: LATINHA QUE AMASSA SOZINHA 

 

- Tempo didático: 1 aula. 

- Objetivo: Construir o conceito de pressão atmosférica e a sua influência na pressão dos 

líquidos.  

- Objeto de conhecimento: pressão atmosférica e diferença de pressão. 

- Recurso didático: experimento5 (Figura 7). 

 

Figura 7: Esmagando a latinha. 

 

 

 

 

 

 

Fonte6: MANUAL DO MUNDO (2011). 

 

- Estratégia: Os alunos deverão realizar o experimento como atividade extraclasse, 

individualmente ou em grupos, e trazer, para a sala de aula, as imagens e/ou vídeos mostrando 

o efeito ocorrido. Durante a aula, o professor deve questionar os alunos sobre o fato da latinha 

“se auto amassar” após ser mergulhada na água gelada. A partir da organização das respostas 

dos alunos, o professor deve auxiliá-los na construção do conceito de pressão atmosférica e 

das questões relativas à diferença de pressão, traçando um paralelo com a pergunta 

apresentada no Esquema 1: “O que faz a água jorrar nesse reservatório (caixa d’água)?”. Os 

conceitos enfocados nessa aula também servirão de aporte teórico para a abordagem do 

funcionamento das bombas hidráulicas que será objeto de estudo posteriormente.  

                                                           
5 Descrição da atividade experimental disponível em: MANUAL DO MUNDO. Como implodir uma lata de 

refrigerante (experiência), 2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SvhcfeBpZmI>. Acesso 

em: 06 out. 2018.  
6 MANUAL DO MUNDO. Como implodir uma lata de refrigerante (experiência), 2011. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=SvhcfeBpZmI>. Acesso em: 06 out. 2018.  

 
 



17 
 

11ª e 12ª AULAS: REFLEXÃO SOBRE A APRENDIZAGEM 

 

- Tempo didático: 2 aulas. 

- Objetivos: Oportunizar ao professor a avaliação da adequação da proposta de ensino 

(metodologia, estratégias e recursos) frente ao processo de aprendizagem dos alunos; 

Favorecer aos estudantes uma auto avaliação da aprendizagem.     

- Objetos de conhecimento: pressão nos sólidos, massa específica e densidade, pressão nos 

líquidos, vasos comunicantes e capilaridade, princípio de Pascal e de Arquimedes e pressão 

atmosférica.  

- Recurso didático: lista de exercícios (Apêndice 5.2). 

- Estratégia: O primeiro tempo de aula é destinado para a elaboração de respostas individuais 

dos alunos às questões apresentadas na lista. No segundo tempo, o professor é destinado 

para a apresentação de respostas/soluções, simultaneamente à retomada de objetos de 

conhecimentos estudados nas atividades/aulas anteriores. 

 

12ª AULA: TEMA GERADOR E SEUS SUBTEMAS; CONHECENDO AS 

CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

- Tempo didático: 1 aula. 

- Objetivo: Fornecer subsídios para ajudar a construir ou aprimorar o senso crítico dos alunos 

em relação à questão da poluição e do saneamento básico. 

- Objeto de conhecimento: Um novo olhar sobre situações cotidianas 

- Recurso didático: vídeo documentário “The Discarded | TakePart”7 

- Estratégia: Diálogos entre professor e alunos, a partir das situações exibidas no vídeo 

documentário, relacionando-as com as condições de saneamento básico e poluição no bairro 

da escola e com questões apresentadas no Esquema 2. 

 

13ª AULA: TEMA GERADOR E SEUS SUBTEMAS; UMA NOVA VISÃO SOBRE AS 

CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 

BAIRRO DA ESCOLA 

 

- Tempo didático: 1 aula. 

                                                           
7 TakePart. The Discarded, 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Rb23MGDsQ2c>. 

Acesso em: 06 out. 2018. 
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- Objetivo: Aprimorar a visão e o senso crítico sobre a questão do abastecimento de água e do 

saneamento básico.  

- Objeto de conhecimento: As condições de saneamento básico no bairro da escola. 

- Recurso didático: Texto (Apêndice 5.3). 

- Estratégia: Leitura prévia do texto como atividade extraclasse. Durante a aula, o professor 

deverá organizar um debate sobre as questões presentes no texto e, a partir da discussão dos 

alunos, retomar os questionamentos que envolvem abastecimento de água e saneamento 

básico apresentadas nos Esquemas 1 e 2. É pertinente que os diálogos sirvam para a 

retomada dos conhecimentos científicos que se adequam aos temas veiculados no texto. 

 

14ª E 15ª AULAS: BOMBA HIDRÁULICA E O SEU FUNCIONAMENTO 

 

1ª Parte: Mini Bomba Hidráulica. 

- Tempo didático: 1 aula. 

- Objetivo: Relacionar o conceito de diferença de pressão com a questão do abastecimento de 

água. 

- Objeto de conhecimento: Diferença de pressão. 

- Recurso didático: experimento8 (Figura 8). 

 

Figura 8: Bomba Hidráulica Caseira. 

 

 

Fonte: INVENTUS (2017). 

- Estratégia: Dividir a turma em grupos e apresentar o funcionamento da Bomba Hidráulica 

Caseira, questionando os alunos sobre o funcionamento da mesma. A partir dos comentários 

dos alunos, o professor deve retomar a questão “o que faz a água jorrar nesse reservatório 

(caixa d’água)?”, presente no Esquema 1, e apresentar novas concepções que auxiliem a 

reformular a resposta para essa questão, com base no que foi verificado no experimento.  

 

                                                           
8 Descrição da atividade experimental disponível em: INVENTUS. Como fazer uma mini bomba d’ água caseira 

- será que funciona?, 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8-sFabLnP20>. Acesso em: 13 

out. 2018. 
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2ª Parte: Funcionamento das Bombas Hidráulicas em Geral 

- Tempo didático: 1 aula. 

- Objetivo: Ampliar as informações sobre o funcionamento das bombas hidráulicas.  

- Objeto de conhecimento: As experiências vivenciais dos alunos frente a explicações 

científicas e técnicas sobre o funcionamento das bombas hidráulicas. 

- Recurso didático: Texto (Anexo 6.1). 

- Estratégia: Manutenção da divisão da turma nos mesmos grupos da atividade realizada na 

1ª parte para a discussão do texto, cuja leitura prévia deve ser realizada em atividade 

extraclasse. As falas e/ou argumentos dos alunos, sobre o que foi apresentado no texto, 

devem ser utilizadas para a complementação do funcionamento das bombas hidráulicas e, 

também para auxiliar na elaboração de resposta da questão “o que faz a água jorrar nesse 

reservatório (caixa d’água)?”, presente no Esquema 1, implicando na revisão do conceito de 

diferença de pressão.  

 

16ª AULA: TUBO DE VENTURI CASEIRO 

 

- Tempo didático: 1 aula. 

- Objetivo: Estabelecer o conceito de escoamento de fluidos. 

- Objeto de conhecimento: vazão (Equação de Bernoulli). 

- Recurso didático: experimento9 (Figura 9). 

Figura 9: Tubo de Venturi. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAMPOS (2016). 

 

- Estratégia: O professor deverá levar aparato experimental para a sala de aula. A critério do 

professor, a turma pode ser dividida em pequenos grupos para observar o funcionamento do 

aparato. A partir das observações, deve-se iniciar um diálogo em conjunto com os alunos 

para a sondagem das suas concepções prévias. A organização das concepções dos alunos 

deve servir de mote para a apresentação do conhecimento científico – o conceito de vazão, 

                                                           
9 Descrição da atividade experimental disponível em: CAMPOS, Rafael. Tubo de Venturi caseiro e equação de 

Bernoulli. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=R1kjfHtl9xc>. Acesso em: 13 out. 2018. 
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relacionando-o com as questões sobre abastecimento e descarte da água apresentadas nos 

Esquemas 1 e 2. Ao final, sugere-se que o professor faça uma síntese com a apresentação 

expositiva da equação de Bernoulli.  

 

17ª E 18ª AULAS: AVALIAÇÃO ESCRITA 

- Tempo didático: 2 aulas. 

- Objetivo: avaliar a aprendizagem dos alunos frente aos objetivos da proposta de ensino, por 

meio de um instrumento, contendo questões fechadas e abertas, dentre as quais questões de 

exames (ENEM e UERJ) para o acesso ao ensino superior.  

- Objeto de conhecimento: tema gerador, subtemas e conhecimentos científicos abordados 

ao longo da proposta de ensino. 

- Recurso didático: Instrumento de avaliação (Apêndice 5.4). 

- Estratégia: Os alunos deverão responder, por escrito e individualmente, as questões 

contidas no instrumento de avaliação. 

 

19ª E 20ª AULAS: AUTO AVALIAÇÃO DOS ALUNOS E OS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS 

 

1ª Parte: Auto avaliação dos alunos. 

- Tempo didático: 1 aula. 

- Objetivo: Possibilitar a participação dos alunos no processo de avaliação. 

- Objeto de conhecimento: Senso crítico e analítico dos alunos. 

- Recurso didático: Questionário tendo como base o processo de ensino e aprendizagem no 

qual os alunos e o professor estavam inseridos. 

 

Questionário 

1) Você gostou da maneira como foi avaliado, durante todo o processo? Justifique. 

2) Você concorda com a maneira que as disciplinas escolares são ministradas? Justifique. 

3) As atividades realizadas estavam de acordo com a realidade vivenciada por você? 

Justifique. 

4) Você acrescentaria algo nas atividades? Sugestões? Justifique. 
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- Estratégia: Os alunos deverão responder, por escrito e individualmente, as perguntas do 

questionário sem a necessidade de se identificarem, para que prevaleça a sinceridade na 

exposição das suas opiniões.  

 

 

2ª Parte: Resultado das entrevistas. 

- Tempo didático: 1 aula. 

- Objetivo: Oportunizar aos alunos mais uma possibilidade de superação do conhecimento de 

senso comum frente ao conhecimento científico estudado.  

- Objeto de conhecimento: os direitos e os deveres dos cidadãos relativos às condições de 

saneamento básico e suas consequências para o meio ambiente. 

- Recurso didático: resultados obtidos através das entrevistas realizadas pelos alunos. 

- Estratégia: A partir da consolidação prévia das informações coletadas pelos alunos nas 

entrevistas pelo professor, os resultados devem ser apresentados aos alunos com o intuito de 

fomentar diálogos e comparações com o que foi discutido nas questões dos Esquemas 1 e 2, 

e também, com as informações contidas no texto do Apêndice 5.3. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que o Ensino de Física tradicional, voltado somente para aulas 

expositivas e sem participação ativa dos alunos, não mostra resultados positivos no processo 

de ensino e de aprendizagem, buscamos aqui elaborar uma sequência didática que possibilite, 

ao aluno do Ensino Médio, despertar o seu interesse pela Física através de uma abordagem 

metodológica que privilegia a sua participação. 

A sequência didática buscou conectar os conteúdos científicos com a realidade social 

vivenciada pelos alunos de uma escola pública inserida no município de São Gonçalo, no 

Estado do Rio de Janeiro. A sua utilização deve ocorrer em conformidade com a realidade de 

cada escola e das experiências vivenciais dos aprendizes presentes em sala de aula. Nesse 

sentido, a aplicação em outros contextos deve estar condicionada a uma reflexão prévia por 

parte do professor, a fim de realizar as adequações que se fizerem necessárias, todavia sem 

perder de vista a efetiva participação dos alunos e o entrelaçamento entre o saber científico e 

o saber dos alunos construídos na sua interação com as situações cotidianas. 

Muitos são os desafios que o professor enfrenta diariamente na sua jornada 

educacional, mesmo assim, reafirmamos a validade pela busca de formas alternativas e mais 

prazerosas de ensino que possibilitem despertar nos alunos o senso crítico, o prazer em 

aprender, a curiosidade e outros sentimentos que realmente contribuem significativamente 

para uma melhoria na qualidade do ensino e da aprendizagem. Sendo assim, deixamos essa 

proposta como forma de contribuição para um processo educacional que vise à melhoria do 

ensino de Física, na esperança de um futuro, no qual a educação e os seus profissionais sejam 

valorizados e reconhecidos.  
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5 APÊNDICES 

5.1 Roteiro para entrevista 

 

INDENTIFICAÇÃO 

 

Município de residência do entrevistado: São Gonçalo. 

Bairro de residência ou comércio do entrevistado____________________ 

 

PERGUNTAS PARA TODOS OS ENTREVISTADOS 

 

1) Há quanto tempo você mora no bairro? _____________ 

 

2) Qual é o número de moradores na sua residência? ______________ 

 

3) O abastecimento de água na sua residência é proveniente: 

□ apenas da encanada (da rua)      □ apenas do poço      □ da encanada (da rua) e do poço 

 

 

PERGUNTAS PARA ENTREVISTADOS DE RESIDÊNCIA COM 

ABASTECIMENTO APENAS DE “ÁGUA DA RUA” 

 

4.1) Há quanto tempo a sua residência tem água encanada (da rua)? ______________ 

 
4.2) Quem fornece a água? _____________________________________________________ 

 

4.3) A sua residência possui hidrômetro?   □Sim       □Não 

 
4.4) Qual o valor médio cobrado na conta de água? ________ 

 
4.5) Quantas vezes por semana a água encanada chega até à sua residência? ____ dia (s) 

 
4.6) A sua residência possui rede de esgoto ligada à rede da rua?  

□ Sim. Há quanto tempo sua residência possui rede de esgoto ligada à rede da rua? _____ 

□ Não. Como é feito o descarte dos detritos (esgoto)? □Fossa    □Fossa e sumidouro 

 
4.7) Quem construiu a rede de esgoto da rua? 

□ os moradores           □ órgão do governo. Qual? ________________________ 

□ Empresa particular. Qual? _____________________________ 
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PERGUNTAS PARA ENTREVISTADOS DE RESIDÊNCIA COM 

ABASTECIMENTO APENAS COM ÁGUA DE POÇO. 

 

4.1) Qual o tipo de poço da sua residência?   □ manilha        □ artesiano  

4.2) Qual a profundidade do poço? ___________ 

 

4.3) Em tempo de estiagem (falta de chuva) a sua residência tem problema com o 

abastecimento de água?    □ Sim     □ Não                

 

4.4) A sua residência possui rede de esgoto ligada à da rua? 

 

□ Sim        □ Não. A residência possui fossa.       □ Não. A residência possui fossa e 

sumidouro. 

 

4.5) O acesso para ligação da rede de esgoto da residência à da rede da rua é fácil? 

□ Sim                         

□ Não. Qual a explicação para a dificuldade? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________         

 

4.6) Em sua residência é habitual fazer teste sobre a qualidade da água do poço? 

   □ Sim. Qual o processo usado? _____________________________________________                        

   □ Não.  

 

 

PERGUNTAS PARA ENTREVISTADOS DE RESIDÊNCIA COM 

ABASTECIMENTO DE “ÁGUA DA RUA” E POÇO 

 

4.1) Há quanto tempo a sua residência tem água encanada (da rua)? ______________ 

 
4.2) Quem fornece a água? _____________________________________________________ 

 

4.3) A sua residência possui hidrômetro?   □Sim       □Não 
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4.4) Qual o valor médio cobrado na conta de água? __________ 

 
4.5) Quantas vezes por semana a água encanada chega até à sua residência? ____ dia (s) 

4.6) Qual o tipo de poço da sua residência?   □ manilha        □ artesiano  

 

4.7) Qual a profundidade do poço? __________ 

 
4.8) A sua residência possui rede de esgoto ligada à rede da rua?  

□ Sim. Há quanto tempo sua residência possui rede de esgoto ligada à rede da rua? _____ 

□ Não. Como é feito o descarte dos detritos (esgoto)? □Fossa    □Fossa e sumidouro    

 

4.9) Quem construiu a rede de esgoto da rua? 

□ os moradores    □ órgão do governo. Qual? ________________________ 

□ Empresa particular. Qual? _____________________________ 

4.10) O acesso para ligação da rede de esgoto da residência à da rede da rua é fácil? 

□ Sim                         

□ Não. Qual a explicação para a dificuldade? 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________         

 

TODOS OS ENTREVISTADOS 

 

5) Na sua residência a água utilizada para beber é: 

□ a da rua    □ a do poço      □ outra. Qual? ___________________________ 

 

6) Você já presenciou algum caso de doença causada por água contaminada ou por esgoto a 

céu aberto? Em caso afirmativo, informe se esse fato ocorreu no seu bairro e há quanto 

tempo ocorreu e qual a doença causada. 

 ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7) O seu bairro possui rede de águas pluviais (chuva)? □ Sim         □ Não 
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8) Quando chove, a sua casa sofre com algum tipo de enchente? □ Sim         □ Não 

Em caso afirmativo, informe se a enchente sempre ocorreu ou se passou a ocorrer há algum 

tempo. __________________________________________________________________ 

 

9) Nos casos de enchente, o governo faz alguma prevenção para evitá-la? □ Sim    □ Não 

10) O governo presta assistência às famílias atingidas pelas enchentes?□ Sim         □ Não 
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5.2 Lista de exercícios 

 

1) José aperta uma tachinha entre os dedos, conforme figura a seguir. 

 

 

 

A cabeça da tachinha está apoiada no polegar e a ponta, no indicador. Sejam F1 o módulo da 

força e p1 a pressão que a tachinha faz sobre o dedo indicador de José. Sobre o seu dedo 

polegar, essas grandezas são, respectivamente, F2 e p2. Considerando-se essas informações, é 

CORRETO afirmar que: 

a) F1 > F2 e p1 = p2, 

b) F1 = F2 e p1 = p2, 

c) F1 > F2 e p1 > p2. 

d) F1 = F2 e p1 > p2. 

e) F1 = F2 e p1 < p2. 

2)  

 

 

 

 

 

 

Supondo que no instante focalizado na figura, a água se encontre em equilíbrio hidrostático, 

compare as pressões nos pontos, A, B, C e D usando os símbolos de ordem > (maior), = 

(igual) e < (menor). Justifique sua resposta. 

 

 

(UFRJ-RJ) Séculos atrás, grandes sinos metálicos 

eram usados para se recuperar objetos de artilharia 

do fundo do mar. O sino era introduzido na água, 

com uma pessoa em seu interior, de tal modo que 

o ar contido nele não escapasse à medida que o 

sino afundasse, como indica a figura ao lado. 
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3) (FUVEST-SP) A figura ilustra um peixe parado num aquário. 

 

 

 

(a) Indique as forças externas que atuam sobre ele, identificando-as. 

(b) O que ocorre quando mecanismos internos do peixe produzem aumento de seu volume? 

Justifique. 

4) (UFMG) Para se realizar uma determinada experiência, 

• coloca-se um pouco de água em uma lata, com uma abertura na parte superior, destampada, 

a qual é, em seguida, aquecida, como mostrado na Figura I; 

• depois que a água ferve e o interior da lata fica totalmente preenchido com vapor, esta é 

tampada e retirada do fogo; 

• logo depois, despeja-se água fria sobre a lata e observa-se que ela se contrai bruscamente, 

como mostrado na Figura II. 

 

 

 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, na situação descrita, a contração 

ocorre porque 

A) a água fria provoca uma contração do metal das paredes da lata. 

B) a lata fica mais frágil ao ser aquecida. 

C) a pressão atmosférica esmaga a lata. 

D) o vapor frio, no interior da lata, puxa suas paredes para dentro. 

E) o metal que constitui a lata possui propriedades elásticas. 
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5) (Enem) Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a 

compactação do solo, devida ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, 

reduzindo a produtividade das culturas.  

Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos 

tratores por pneus mais  

a) largos, reduzindo pressão sobre o solo.  

b) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo.  

c) largos, aumentando a pressão sobre o solo.  

d) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo.  

e) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

6) (UERJ) A maior profundidade de um determinado lago de água doce, situado ao nível do 

mar, é igual a 10,0 m. A pressão da água, em atmosferas, na parte mais funda desse lago, é de 

cerca de: 

A) 5              B) 4               C) 3              D) 2              E) 1 

7) (FUNREI) Em dias muitos úmidos, aparece o fenômeno da cerração, que consiste em uma 

grande quantidade de vapor d’água que não consegue subir para as camadas mais altas da 

atmosfera. Esse fenômeno ocorre porque: 

A) a pressão atmosférica é menor que o peso do vapor d’água. 

B) a pressão atmosférica é maior que o peso do vapor d’água. 

C) a densidade relativa do ar úmido é menor que a do ar seco. 

D) a densidade relativa do ar úmido é maior que a do ar seco. 

E) a densidade do ar úmido não pode ser comparada com a do ar seco. 

8) Calcule em atm a pressão a que um submarino fica sujeito quando baixa a uma 

profundidade de 100 metros. Para a água do mar adote que a densidade vale 1000 kg/m3. 

A) 10               B) 11                 C) 12                     D) 13              E) 14 
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9) Eva possui duas bolsas A e B, idênticas, nas quais coloca sempre os mesmos objetos. Com 

o uso das bolsas, ela percebeu que a bolsa A marcava o seu ombro. Curiosa, verificou que a 

largura da alça da bolsa A era menor do que a da B. Então, Eva concluiu que: 

A) o peso da bolsa B era maior. 

B) a pressão exercida pela bolsa B, no seu ombro, era menor. 

C) a pressão exercida pela bolsa B, no seu ombro, era maior. 

D) o peso da bolsa A era maior. 

E) as pressões exercidas pelas bolsas são iguais, mais os pesos são diferentes. 

10) (FEI-SP) Sabe-se que a densidade do gelo é 0,92 g/cm³, a do óleo é 0.8 g/cm³ e a da água 

é de 1,0 g/cm³. A partir destes dados podemos afirmar que: 

(a) o gelo flutua no óleo e na água. 

(b) o gelo afunda no óleo e flutua na água. 

(c) o óleo flutua sobre a água e o gelo flutua sobre o óleo. 

(e) a água flutua sobre o gelo e afunda sobre o óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5.3 Texto: Abastecimento de água e saneamento básico 

A água é um recurso natural indispensável e extremamente necessário para a 

sobrevivência humana. O seu uso e consumo estão atrelados a diversos fatores de cunho 

natural, social, político e econômico que acabam determinando qual parcela da sociedade 

possuirá acesso adequado a esse bem tão precioso e essencial.  

O Brasil ainda se encontra em uma situação, na qual ainda não há um adequado 

sistema de abastecimento de a água tratada de maneira satisfatória em todo o seu território. 

Uma significativa parcela da sua população se encontra excluída e não possui acesso à água 

potável. Infelizmente esse cenário faz parte da realidade das regiões mais pobres do país, e 

que por isso, são desprovidas dos recursos públicos necessários para se ter um bom 

desenvolvimento social.  

De acordo com Eloísa Helena Freire (2017)10 o crescente processo de urbanização, 

que teve início no século XX, causou impacto significativo nos corpos hídricos em todo o 

mundo, porém os recursos aquíferos não foram distribuídos de maneira igual em caráter 

populacional. Particularmente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os setores mais 

pobres foram deslocados para áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura, acarretando um 

maior sofrimento da população que vive nessas áreas. 

Os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e parte de Maricá não possuem 

bacias hidrográficas capazes de suprir as suas demandas, sendo assim, dependem das fontes 

provenientes do município de Cachoeiras de Macacu. Esses municípios são abastecidos pelo 

sistema Imunana-Laranjal que é gerido pela empresa pública Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (CEDAE), pertencente ao governo do Estado do Rio de Janeiro e que também 

fornece água para a Ilha de Paquetá. O sistema Imunana-Laranjal fica localizado no bairro 

Laranjal e em parte do Jardim Catarina, ambos situados no município de São Gonçalo. Com 

isso, o abastecimento de água nesses municípios acaba por criar uma disputa regional e 

política na questão da distribuição da água e gestão dos recursos hídricos. Nesse aspecto, o 

município de Niterói sempre levou vantagem por ter sido capital do Estado do Rio de Janeiro 

e também pelo fato da sua população ter um maior poder aquisitivo, fazendo com que o 

referido município seja privilegiado nos aspectos políticos e sociais. Isso justifica o fato dos 

demais municípios sofrerem com a falta e escassez de água tratada mesmo se encontrando 

                                                           
12 FREIRE, Eloísa Helena.  Direito à água: conflitos e disputas na Região do Leste Metropolitano do Rio de 

Janeiro. XVII ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E 

PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL. São Paulo, 2017. Disponível em: 

http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%204/

ST%204.3/ST%204.3-03.pdf. Acesso em: 26 mar. 2018. 

http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%204/ST%204.3/ST%204.3-03.pdf
http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%204/ST%204.3/ST%204.3-03.pdf


33 
 

geograficamente mais próximos das fontes aquíferas e do sistema Imunana-Laranjal. A partir 

daí podemos concluir que a gestão e distribuição da água como recurso natural não é neutra e 

visa, primeiramente, atender às necessidades da parcela da população localizada em áreas 

privilegiadas, causando um detrimento maior àquelas das demais localidades que não 

possuem os mesmos privilégios.  

A questão do maior direcionamento dos recursos hídricos para certas regiões não está 

limitada apenas aos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, essa questão 

abrange um caráter mundial. A crescente demanda por água no mundo é um problema de 

cunho político, social e econômico. O abastecimento não visa somente direcionar a maior 

parte da água para as populações de maior prestígio econômico e social, mas também busca 

suprir a exigência das grandes indústrias, da agricultura e dos grandes centros urbanos. O 

aumento da demanda por água nas últimas décadas vem ocasionando constantes crises 

hídricas ao redor do mundo. No Brasil, a escassez de água já figura na Região Nordeste há 

várias décadas, contudo, os governantes e a grande mídia não enfatizam esse problema que 

atinge uma parcela da população nordestina. Em contraposição a essa constatação, quando 

ocorreu uma grande crise na Região Sudeste do Brasil, que é a mais industrializada do país, 

entre os anos de 2013 e 2015, tanto os governos quanto a mídia fizeram um grande alarde que 

repercutiu no país inteiro. O estado de São Paulo talvez tenha sido o que mais sofreu com a 

falta de água. Seu maior reservatório, o Cantareira, chegou a atingir o volume morto afetando 

assim grande parte da população paulistana.  

Ainda de acordo com Eloísa Helena Freire (2017), a grande mídia e o governo 

alegaram que a crise hídrica que afetou a Região Sudeste e que se concentrou com mais 

intensidade em São Paulo, se deu principalmente pela falta de chuva, criando assim um senso 

comum de responsabilidade individual em relação ao consumo da água, quando na verdade o 

problema é coletivo. No estado de São Paulo, as grandes indústrias eram, em 2015, 

responsáveis por quase metade do consumo total de água em todo o estado e o governo 

mantinha o nome dessas indústrias em segredo como mostra o trecho da reportagem de uma 

revista: 

 

 

Não constam na lista as indústrias, responsáveis por 40% do consumo de água no 

estado. A Sabesp mantém os gastos das indústrias em segredo, política justificada 

em pedido da Agência Pública como tendo sido criada para proteger o ‘segredo 

industrial’ e o ‘direito à privacidade e intimidade’(Carta Capital11, 2015).  

                                                           
13 CARTA CAPITAL. Lista confirma que Sabesp incentiva consumo de água para grandes clientes. 15 abr. 2015. 

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/sabesp-incentiva-consumo-de-agua-para-

grandes-consumidores-diz-jornal-502.html>. Acesso em: 14 abr. 2018. 
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Com isso, pode-se deduzir que o problema da falta de água, na sua maior parte, não 

ocorre devido ao consumo individual de cada pessoa ou do consumo das moradias, embora o 

consumo seja muito maior nas regiões mais favorecidas economicamente.  

Além do elevado consumo de água por parte das grandes indústrias, outro fator 

coletivo que contribui muito para agravar ainda mais a situação da escassez de água na cidade 

de São Paulo e também em outros grandes centros urbanos, é a ampla urbanização que ocorre 

nas cidades, feita, geralmente, sem critério adequado para a preservação dos lençóis freáticos. 

Essa urbanização desenfreada acaba impermeabilizando o solo e com isso a água que deveria 

ser absorvida pelo solo acaba sendo escoada para córregos que transbordam causando 

inundação. De acordo com o especialista e consultor em Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

Sergio Kleinfelder Rodriguez12, ressalta que: 

 

 

Com a impermeabilização de áreas com ruas asfaltadas, calçadas contínuas, quintais 

cimentados e construções nos limites máximos de ocupação dos terrenos a água não 

mais infiltra escoando livremente e os córregos enterrados e canalizados não dão 

conta de dar vazão a esse excesso de água provocando constantes inundações 

(2015). 

 

 

Jacobi, Cibim e Souza13 (2015) alertam que outros fatores também contribuem para o 

aumento da escassez de água como o desmatamento das áreas de mananciais e a degradação 

ambiental de uma maneira geral.  

A precariedade do saneamento básico também afeta diretamente o abastecimento de 

água, uma vez que em muitas cidades o esgoto é despejado sem nenhum tratamento em rios e 

córregos, contaminando a água que é consumida e utilizada. Isso contribui significativamente 

para a proliferação de doenças que podem causar até mesmo a morte de crianças e adultos. De 

acordo com Welle14 (2017), no mundo inteiro, mas principalmente em locais onde reside a 

população de menor poder aquisitivo há maior incidência e devem se tornar mais comuns de 

doenças “[...] como cólera, conjuntivite granulomatosa, malária e dengue [...]. Além disso, a 

                                                           
14 RODRIGUEZ, Sergio Kleinfelder. A crise de abastecimento de água. Sklein Consultoria em Sustentabilidade, 

geologia, consultoria e perícia ambiental, 4 fev. 2015. Disponível em: 

<http://skleinconsultoria.com.br/blog/?p=757>. Acesso em: 14 abr. 2018.  
15JACOBI, Pedro Roberto; CIBIM, Juliana Cassano; SOUZA, Alexandre do Nascimento. Crise da água na 

região metropolitana de São Paulo (2013-2015). Revista Geousp Espaço e Tempo, v. 19, n. 3, 2015. 

 Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/geousp/article/viewFile/104114/112860>. Acesso em: 14 abr. 

2018. 

16 WELLE, Deustche. Mais de meio bilhão de pessoas não têm acesso a água potável. Carta Capital, 22 mar. 

2017. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mais-de-meio-bilhao-de-pessoas-nao-tem-

acesso-a-agua-potavel>. Acesso em: 14 abr. 2018. 
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desnutrição deve aumentar, uma vez que as comunidades agrícolas enfrentam problemas para 

cultivar alimentos e criar animais em meio a altas temperaturas”. 

O saneamento básico adequado também é um problema considerável e que afeta 

muitas famílias no mundo inteiro. No Brasil, assim como na questão do abastecimento de 

água tratada, o saneamento também é privilégio da parcela da população com maior poder 

aquisitivo e que por isso, possui maior privilégio social. No Rio de Janeiro a situação não é 

diferente do que foi mencionado sobre o abastecimento de água. Municípios com maior poder 

aquisitivo possuem maior acesso ao saneamento básico. Comparando Niterói com São 

Gonçalo, repete-se o que já foi dito: Niterói possui ampla vantagem pelos mesmos motivos 

mencionados anteriormente.  

Ao avaliar os indicadores de saneamento dos municípios de Niterói e São Gonçalo, 

Santos15 (2016), constata, por um lado, que Niterói possui um dos maiores índices de 

saneamento básico do país e, por outro, que São Gonçalo se encontra entre os municípios com 

índices próximos aos piores do país. Além disso, tomando por base dados da Concessionária 

Águas de Niterói, a autora chama a atenção para o fato de Niterói possuir quase que a 

totalidade do esgoto doméstico das áreas urbanas coletado e tratado, já que “[...] o sistema de 

coleta e tratamento de esgoto do município é formado por oito estações, elevando Niterói a 

um patamar de atendimento acima da média nacional com mais de 90% do esgoto sanitário 

doméstico em área urbana, coletado e tratado. (SANTOS, 2016, p.35). 

Em contrapartida, grande parte da população de São Gonçalo não possui acesso às 

redes de esgoto e de abastecimento de água. Por exemplo, a nossa escola está localizada no 

bairro de Jardim Catarina, considerado um dos maiores loteamentos da América Latina e que 

pertence ao município de São Gonçalo. Embora parte do sistema Imunana-Laranjal se 

encontre em uma parte desse bairro, suas casas só começaram a ser interligadas à rede de 

abastecimento 40 anos após a construção da estação de tratamento de água potável, como 

pode ser constatado na descrição de Britto e outros16 (2017), a partir da análise de Phan17 

(2016). 

                                                           
17 SANTOS, Lydyanne Barbosa dos.  A evolução dos indicadores de saneamento de Niterói e de São Gonçalo. 

Fórum Ambiental da Alta Paulista. v. 12, n. 3, 2016. Disponível em: 

<http://www.amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/forum_ambiental/article/view/1410/1432>. Acesso 

em: 26 mar. 2018. 
18 BRITTO, Ana Lucia; GOUVEIA, Andreza Garcia de; GONÇALVES, Thiago Giliberti Bersot; JOHNSSON, 

Rosa Maria Formiga -. A segregação socioespacial no município de São Gonçalo, RJ: uma análise a partir do 

acesso ao saneamento básico. XVII ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL. São Paulo, 2017. Disponível 

em: 

<http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%20

4/ST%204.7/ST%204.7-01.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2018. 
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Somente 40 anos após a construção da estação de tratamento de água potável 

Laranjal (1954, dentro sistema Imunana-Laranjal) foi iniciado o processo de 

conexão das casas do Jardim Catarina ao sistema de abastecimento, mesmo que essa 

ETA esteja localizada na dentro do bairro, na sua parte sul. Até o início dos projetos 

de conexão das casas de Jardim Catarina às redes, os moradores se conectavam 

clandestinamente perfurando a linha de adução que leva água do sistema Imunana-

Laranjal para a Ilha de Paquetá na baía de Guanabara que passa nas proximidades do 

bairro. As casas que ainda não foram conectadas ao sistema continuam recorrendo às 

ligações clandestinas na rede, a poços ou à água vendida pelos caminhões pipa. 

 

 

As ligações clandestinas acontecem até hoje e no entorno da escola grande parte da 

população recorre a esse artifício para ter acesso à água potável em suas casas. 

Na década de 90, o bairro recebeu obras urbanísticas que sofreram interrupções por 

divergências entre o governo estadual e municipal. Ao final da mesma década, as obras foram 

retomadas, entretanto, nem todas as partes do bairro foram contempladas com esse benefício. 

Britto (2017), juntamente com outros autores, avalia que o resultado desse processo foi: 

 

[...] diversas ruas asfaltadas, porém, somente em partes localizadas nas zonas 

centrais das áreas conhecidas como Catarina Velho e Catarina Novo. A 

pavimentação foi realizada, mas sem medidas eficazes de escoamento das águas das 

chuvas. Com isso, após anos de ocupação acelerada e desigual sobre terrenos 

alagados e de baixadas, como são os casos das comunidades da IPUCA e Pica-pau, o 

bairro passou a sofrer com constantes inundações (p. 12). 

 

 

Percebemos, pela citação acima, que o problema das inundações também se deve ao 

crescimento ocupacional desordenado e à falta de planejamento das obras realizadas pelos 

governantes. Os valões e rios que cortam o bairro recebem esgoto in natura que acaba 

contaminando a água e o lençol freático. Em períodos de chuvas intensas, muitos transbordam 

e acabam inundando muitas moradias, principalmente aquelas que se situam em áreas 

propícias a enchentes.  

 

Hoje Jardim Catarina é cortado pelo Rio Alcântara que possui uma extensão de 25 

km. A drenagem local é por valões que circundam o bairro (Valão da Cedae, Valão 

Jardim Catarina, Valão Precioso), que por terem trechos estreitos comprometem a 

vazão das águas ocasionando frequentes enchentes e comprometendo de forma 

direta com as instalações sanitárias existentes (BRITTO E OUTROS, 2017, p. 12). 

 

O Valão Jardim Catarina é conhecido popularmente como “Maré” e está próximo à 

localização da escola. Atualmente ele recebe grande parte do esgoto e até o lixo das casas que 

                                                                                                                                                                                     
19 PHAN, D.L. Inegalités urbaines et service urbain de l’eau dans la métropole de Rio de Janeiro : réflechir à; la 

fabrique de la ville en marge de la conception dominante du réseaupour atteindre l’universalisation. Dissertação 

(Urbanismo) -Universidade Federal do Rio de Janeiro (co-tutela Ecole d’Architecture Paris Belleville), 2016 
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estão no seu entorno, ocasionando um prejuízo no seu fluxo de água que fica praticamente 

estacionada, aumentando o risco de transbordamento com as chuvas mais fortes e constantes. 

Como a poluição é muito intensa, percebe-se a presença de vegetação (Gigogas) que se 

prolifera devido à contaminação por matéria orgânica.  

As enchentes são uma ameaça constante e o poder público interfere muito pouco para 

que se possam conceber medidas efetivas de combate a mais esse problema que assola muitas 

famílias, principalmente as que residem em localidades próximas aos rios e valões. Sobre essa 

questão, Britto em análise com outros autores, esclarece que:  

 

 

O aumento populacional e a ausência de políticas públicas de provisão de moradia 

para a população de baixa renda suscitou a construção de domicílios em áreas de 

risco (encostas, manguezais, margens de rios). Esse fator, associados à localização 

deste município em área de baixa declividade, constantemente inundável, 

potencializa os desastres em épocas de chuvas fortes, como as ocorridas em abril de 

2010, onde mais de 10.000 famílias foram atingidas pelas chuvas segundo a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de São Gonçalo, 

sendo que mais de 2.000 pessoas ficaram desabrigadas (2017, p. 11). 

 

 

A contaminação do lençol freático é um grave problema, visto que muitas residências 

não estão ligadas às redes de água e esgoto, precisando assim recorrer aos poços para obterem 

água para o seu uso, podendo consequentemente consumir água contaminada. Os mesmos 

autores mencionados anteriormente mencionam que, em 2007, o bairro foi contemplado com 

obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), todavia, segundo veiculada na 

imprensa, em 2013 menos da metade das obras estavam concluídas. Moradores reclamam do 

esgoto a céu aberto presente nas ruas e precisam ferver a água a ser consumida para evitar a 

proliferação de doenças.  

Durante o período em que se deu a instalação da rede de água, algumas moradias 

foram conectadas à rede, porém, Britto, juntamente com outros autores (2017) e tomando por 

base a análise de Phan (2016), evidencia que: 

 

 

foi identificado que, durante a instalação da rede de água, os hidrômetros foram 

instalados por lote e não por habitação. Em alguns lotes existe mais de um 

domicílio. O autor observou em sua pesquisa de campo que a maior parte da 

população não paga a conta de água, muitas vezes porque o valor cobrado é 

incompatível com a capacidade de pagamento. Ressalte-se inclusive que Jardim 

Catarina não é beneficiado pelo programa de tarifas sociais da CEDAE. As 

cobranças são por vezes exorbitantes; a companhia envia contas cobrando até 10, 15 

anos de atraso para valores de um pouco maiores que 5.000 reais. Alguns 

hidrômetros foram instalados mesmo em domicílios sem conexão à rede de 

abastecimento. O serviço de instalação de hidrômetros é terceirizado e a empresa 

privada encarregada da instalação desses medidores é pelo número de hidrômetros 

instalados.  
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Além do problema da instalação de hidrômetros e dos valores incompatíveis 

cobrados pela CEDAE, a frequência com que a água chega até as casas conectadas à rede de 

abastecimento é baixa. Muitos moradores reclamam da falta de água que chega até as 

residências somente em alguns dias da semana. 

De fato, o município de São Gonçalo, além de figurar num péssimo cenário em 

relação ao abastecimento de água e ao saneamento básico, sofre uma segregação social, que é 

imposta também pelo poder público, excluindo parte da sua população aos direitos básicos 

para se ter uma vida com dignidade. As políticas públicas que visam combater tal segregação 

são ineficazes e não mostram avanços nesse sentido.   
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5.4 Instrumento de avaliação 

 

1) (ENEM 2010) Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover 

uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco 

trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. 

Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a 

escultura, pois a 

 

(A) escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força para remover a 

escultura do fundo. 

(B) escultura ficará com peso menor. Dessa forma, a intensidade da força necessária para 

elevar a escultura será menor.  

(C) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua massa, e para cima. Esta força se 

somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da escultura. 

(D) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta passará a receber uma força 

ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força peso na 

escultura. 

(E) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, e para cima. Esta força 

se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente 

maior que o peso da escultura. 

 

2) (ENEM 2012) Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a 

compactação do solo, devida ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, 

reduzindo a produtividade das culturas. 

Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos 

tratores por pneus mais 

 

(A) largos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

(B) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

(C) largos, aumentando a pressão sobre o solo. 

(D) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. 

(E) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 
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3) (ENEM 2012) O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão 

mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a 

instalação hidráulica com a caixa d’água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. 

 

 

O valor da pressão da água na ducha está associado à altura 

 

(A) h1.          (B) h2.         (C) h3.       (D) h4.            (E) h5. 

 

4) (ENEM 2013) Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia d´água, perfurou-

se a lateral da garrafa em três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água 

não vazou por nenhum dos orifícios, e, com a garrafa destampada, observou-se o 

escoamento da água conforme ilustrado na figura. 

 

Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa 

tampada e destampada, respectivamente? 
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(A) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

(B) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de 

escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

(C) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de 

escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

(D) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão atmosférica. 

(E) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

 

5) (ENEM 2015) Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a 

porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue 

fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. 

A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o(a) 

 

(A) volume de ar dentro da geladeira diminuiu. 

(B) motor da geladeira está funcionando com potência máxima. 

(C) força exercida pelo imã fixado na porta da geladeira aumenta. 

(D) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. 

(E) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. 

 

Utilize as informações a seguir para responder às questões de números 6 e 7.

 
 

6) (UERJ 2017) O deslocamento vertical do peixe, para cima, ocorre por conta da variação do 

seguinte fator: 

 

(A) densidade              (B) viscosidade            (C) resistividade              (D) osmolaridade 
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7) (UERJ 2017) A variação de pressão sobre o peixe, durante seu deslocamento até a 

superfície, corresponde, em atmosferas, a: 

 

(A) 2,5           (B) 2,0              (C) 1,5                   (D) 1,0 

 

8) Nos arredores da sua escola está localizado o valão conhecido como “maré”, que no 

passado já foi um rio totalmente limpo. Hoje ele está completamente poluído, contribuindo 

também para a poluição da Baia de Guanabara. Exemplifique 3 fatores que contribuem 

para a poluição de rios e mares que ocorre no Estado do Rio de Janeiro e comente o papel 

dos governantes e da população na preservação do meio ambiente. 

 

9)  Muitos poluentes não estão visíveis porque se encontram abaixo da água dos mares e rios. 

Explique tal fato, através de argumentos científicos.  

 

10) Durante a realização da atividade “Como implodir uma lata de refrigerante”, constatamos 

que a pressão atmosférica exerce influência sobre os corpos, inclusive sobre o nosso. 

Explique o motivo pelo qual o corpo humano não sofre o mesmo efeito observado na 

latinha do experimento.  
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6 ANEXO 

 

6.1 Funcionamento das bombas hidráulicas18,19 

Características das Bombas Hidráulicas. 

 

Definição 

São máquinas hidráulicas operatrizes, isto é, máquinas que recebem energia 

potencial (força motriz de um motor ou turbina), e transformam parte desta potência em 

energia cinética (movimento) e energia de pressão (força), cedendo estas duas energias ao 

fluído bombeado, de forma a recirculá-lo ou transportá-lo de um ponto a outro. 

Portanto, o uso de bombas hidráulicas ocorre sempre que há a necessidade de 

aumentar-se a pressão de trabalho de uma substância líquida contida em um sistema, a 

velocidade de escoamento, ou ambas. 

 

Classificação das Bombas 

Devido a grande diversidade das bombas existentes, pode-se utilizar uma 

classificação resumida, dividindo-as em dois grandes grupos: 

A) Bombas Centrífugas ou Turbo-Bombas, também conhecidas como Hidro ou 

Rotodinâmicas; 

B) Bombas Volumétricas, também conhecidas como de Deslocamento Positivo. 

 

Bombas Centrífugas 

Nas Bombas Centrífugas, ou Turbo-Bombas, a movimentação do fluido ocorre 

pela ação de forças que se desenvolvem na massa do mesmo, em consequência da rotação de 

um eixo no qual é acoplado um disco (rotor, impulsor) dotado de pás (palhetas, hélice), o qual 

recebe o fluido pelo seu centro e o expulsa pela periferia, pela ação da força centrífuga, daí o 

seu nome mais usual. 

Em função da direção do movimento do fluido dentro do rotor, estas bombas 

dividem-se em: 

                                                           
18Disponível em: <http://www.engbrasil.eng.br/pp/mf/aula17.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
19Respostas científicas para questões relativas ao cotidiano não devem ficar amarradas a um conteúdo 

programático engessado. Nesse sentido, uma releitura de situações que envolvam fluídos em movimento com 

base no conhecimento científico pode se fazer necessária para um aprofundamento teórico. Assim, para que o 

texto se torne acessível aos alunos, entendemos que a mediação do professor será importante na apresentação da 

equação de Bernoulli, conforme síntese ao final deste Anexo. 
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• Centrífugas Radiais (puras): A movimentação do fluido dá-se do centro para a 

periferia do rotor, no sentido perpendicular ao eixo de rotação; 

Este tipo de bomba hidráulica é o mais usado no mundo, principalmente para o 

transporte de água. 

 

• Centrífugas de Fluxo Misto (hélico-centrífugas): O movimento do fluído ocorre 

na direção inclinada (diagonal) ao eixo de rotação; 

 

• Centrífugas de Fluxo Axial (helicoidais): O movimento do fluído ocorre 

paralelo ao eixo de rotação. 

 

Bombas Volumétricas 

Nas Bombas Volumétricas, ou de Deslocamento Positivo, a movimentação do 

fluido é causada diretamente pela ação do órgão de impulsão da bomba que obriga o fluido a 

executar o mesmo movimento a que está sujeito este impulsor (êmbolo, engrenagens, lóbulos, 

palhetas). 

Dá-se o nome de volumétrica porque o fluido, de forma sucessiva, ocupa e desocupa 

espaços no interior da bomba, com volumes conhecidos, sendo que o movimento geral deste 

fluído dá-se na mesma direção das forças a ele transmitidas, por isso são chamadas de 

deslocamento positivo. As Bombas Volumétricas dividem-se em: 

 

• Êmbolo ou Alternativas (pistão, diafragma, membrana); 

 

• Rotativas (engrenagens, lóbulos, palhetas, helicoidais, fusos, parafusos, 

peristálticas). 

 

Partes de uma Bomba 

Existem três partes fundamentais na bomba: 

- Corpo (carcaça), que envolve o rotor, acondiciona o fluido, e direciona o mesmo 

para a tubulação de recalque; 

- Rotor (impelidor) constitui-se de um disco provido de pás (palhetas) que 

impulsionam o fluído; 

- Eixo de acionamento, que transmite a força motriz ao qual está acoplado o rotor, 

causando o movimento rotativo do mesmo. 
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Antes do funcionamento, é necessário que a carcaça da bomba e a tubulação de 

sucção estejam totalmente preenchidas com o fluido a ser bombeado. 

 

Detalhes de uma Bomba 

 

 

 

Funcionamento da Bomba 
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Bombas Centrífugas 

 

 

Aplicações das Bombas 

Bombas centrífugas: irrigação, drenagem e abastecimento. 

Bombas a injeção de gás: abastecimento a partir de poços profundos. 

Carneiro hidráulico e bombas a pistão: abastecimento em propriedades rurais. 

Bombas rotativas: combate a incêndio e abastecimento doméstico. 
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Cavitação em Bombas 

Chama-se de cavitação o fenômeno que decorre, nos casos em estudo, da ebulição da 

água no interior dos condutos, quando as condições de pressão caem a valores inferiores à 

pressão de vaporização. No interior das bombas, no deslocamento das pás, ocorrem 

inevitavelmente rarefações no líquido, isto é, pressões reduzidas devidas à própria natureza do 

escoamento ou ao movimento de impulsão recebido pelo líquido, tornando possível a 

ocorrência do fenômeno e, isto acontecendo, formar-se-ão bolhas de vapor prejudiciais ao seu 

funcionamento, caso a pressão do líquido na linha de sucção caia abaixo da pressão de vapor 

(ou tensão de vapor) originando bolsas de ar que são arrastadas pelo fluxo. Estas bolhas de ar 

desaparecem bruscamente condensando-se, quando alcançam zonas de altas pressões em seu 

caminho através da bomba. Como esta passagem gasoso-líquido é brusca, o líquido alcança a 

superfície do rotor em alta velocidade, produzindo ondas de alta pressão em áreas reduzidas. 

Estas pressões podem ultrapassar a resistência à tração do metal e arrancar progressivamente 

partículas superficiais do rotor, inutilizando-o com o tempo. 

 

Características da Cavitação 

Quando ocorre a cavitação são ouvidos ruídos e vibrações característicos e quanto 

maior for a bomba, maiores serão estes efeitos. Além de provocar o desgaste progressivo até a 

deformação irreversível dos rotores e das paredes internas da bomba, simultaneamente esta 

apresentará uma progressiva queda de rendimento, caso o problema não seja corrigido. Nas 

bombas a cavitação geralmente ocorre por altura inadequada da sucção (problema 

geométrico), por velocidades de escoamento excessivas (problema hidráulico) ou por 

escorvamento incorreto (problema operacional). 

 

Efeitos da Cavitação 
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Equação de Bernoulli20 

 

 

                                                           
20 Retirado da apresentação “Mecânica dos fluidos – Equação de Bernoulli para fluidos ideais”. CEFET – BA. 

Disponível em: <www.ifba.edu.br/professores/.../ETF.../ETF-Equação%20de%20Bernoulli_0.ppt>. Acesso em: 

20 mar. 2018. 


