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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta de ensino voltada para professores 

interessados em introduzir abordagens baseadas em questões sociocientíficas em 

suas aulas. Mais especificamente, a proposta envolve o tema controverso que trata 

do uso dos biocombustíveis para contextualizar os conteúdos relacionados com os 

estudos sobre as máquinas térmicas. Para viabilizar a implementação da proposta, 

foi planejada uma sequência de ensino e desenvolvidos recurso experimental e 

material didático de apoio. A proposta oferece oportunidade para a abordagem de 

assuntos previstos pelo Currículo Mínimo de Física e pode auxiliar o professor a 

enfrentar os desafios que envolvem a perspectiva interdisciplinar presente nos 

documentos brasileiros que regulamentam a Educação. 

 

Palavras-chave: questões sociocientíficas; formação de professores; 

biocombustíveis; máquinas térmicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper presents an educational proposal aimed at teachers interested in 

introducing approaches based on socio-scientific issues in their classes. More 

specifically, the proposal involves the controversial subject that deals with the use of 

biofuels to contextualize the content related to the studies of thermal machines. To 

facilitate the implementation of the proposal, a teaching sequence was planned and 

developed experimental resource and educational material support. The proposal 

provides an opportunity to address issues provided by the Minimum Curriculum of 

physics and can help the teacher to face the challenges that involve interdisciplinary 

perspective present in Brazilian documents regulating Education. 

 

Keywords: socio-scientific issues; teacher training; biofuels; thermal machines. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Minha experiência como ex-aluno do Ensino Médio e a oportunidade vivida 

como estagiário de Prática de Ensino de Física me ajuda a constatar, infelizmente, o 

que os noticiários da TV veiculam, quase que diariamente, a respeito da qualidade 

da Educação Pública no país; e as notícias não são nada animadoras. Esse quadro 

preocupante está presente também nos discursos dos professores das escolas e 

pode ser verificado levando-se em conta o grau de desinteresse demonstrado pelos 

estudantes. 

 Por outro lado, sobretudo no que diz respeito à Educação em Ciências, 

verifica-se desde a década de 1990, iniciativas, por parte de pesquisadores da área, 

governos e gestores da Educação, que buscam introduzir mudanças em relação às 

práticas que ocorrem nas escolas públicas brasileiras. Em geral, essas iniciativas 

influenciam as políticas públicas, bem como os documentos oficiais que 

regulamentam e orientam a Educação. Nesse sentido, é possível identificar 

claramente um discurso que defende a educação voltada pra a formação cidadã e 

as metodologias apoiadas em ações interdisciplinares. 

 Essa onda de valorização da formação para o exercício da cidadania e das 

práticas interdisciplinares encontra respaldo em tendências que ganharam 

importância fora do contexto brasileiro já na década de 1970 e que vêm sendo 

endossadas no Brasil (BERNARDO, 2014), principalmente porque os princípios 

norteadores do pensamento de autores estrangeiros passaram a fazer parte dos 

nossos documentos.   

 No Estado do Rio de Janeiro estas orientações e princípios ganham 

visibilidade, por exemplo, no Currículo Mínimo (SEE, 2012), e podem ser verificadas 

em outros documentos oficiais por todo o Brasil. 

 Em relação à situação das escolas e dos professores frente aos desafios que 

essas novas propostas de ensino representam, o que se tem verificado é uma 

rejeição às mudanças (BERNARDO, 2014) que são indispensáveis nesses casos. 

Diante desta situação, como podemos incorporar essas orientações em nossas 

salas de aula?    

 Dentre as abordagens metodológicas que mais ganharam visibilidade e 

influenciaram a Educação em Ciência no Brasil nas últimas décadas estão o 
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enfoque ciência-tecnologia-sociedade (CTS) e a abordagem baseada em questões 

sociocientíficas (QSC), ambas inspiradoras de práticas interdisciplinares e da 

formação cidadã. As chamadas QSC são reconhecidas por seu caráter controverso, 

o que as credencia como catalisadoras de debates entre os estudantes em sala de 

aula e facilitadoras na construção de habilidades argumentativas (BERNARDO, 

2014; SADLER, 2004). 

 Mais especificamente, o texto do Currículo Mínimo (2012) recomenda a 

inserção de discussão sobre máquinas térmicas nas aulas de Física do Ensino 

Médio. Do ponto de vista socioeconômico e socioambiental, a necessidade do uso 

de combustível para o funcionamento dessas máquinas envolve, inevitavelmente, 

aspectos relacionados ao tema, tornando-o particularmente interessante como 

cenário carregado de controvérsias, o que o caracteriza como uma QSC, oportuna, 

portanto, para a inserção de discussões que envolvem as relações CTS em sala de 

aula. Assim, este trabalho busca apresentar uma proposta para abordagem do tema 

máquinas térmicas, a partir do diálogo com a polêmica que envolve o uso dos 

biocombustíveis, como forma de contextualização. 

 A proposta envolve uma sequência de ensino que foi planejada a partir de um 

material didático especialmente desenvolvido para dar suporte à proposta. Trata-se 

de um conjunto de textos adaptados de jornais e revistas de grande circulação, de 

artigos de revistas de divulgação científica e tecnológica, além de textos adaptados 

da internet, todos tratando das vantagens e desvantagens relacionadas ao uso dos 

biocombustíveis. Além disso, a sequência de ensino conta com um experimento do 

tipo demonstrativo que facilita a compreensão do estudante acerca do 

funcionamento de uma máquina térmica rudimentar. 

 Ao final da sequência de ensino, apresentamos, no último encontro, uma 

proposta de júri simulado, onde os alunos poderão ser instigados a se organizarem 

para produzir argumentos à favor ou contra o uso dos biocombustíveis. Essa 

atividade representa a parte mais importante da proposta, onde o professor passa a 

ser mediador e provocador dos debates. 

 O texto envolve ainda uma revisão de literatura que serviu de base teórica 

inspiradora para a proposta desenvolvida. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 Desenvolver proposta para ensino das máquinas térmicas apoiado na 

abordagem que trata da inserção de questões sociocientíficas no Ensino Médio 

 

Objetivos específicos 

 Realizar revisão bibliográfica sobre a perspectiva QSC; 

 Desenvolver pesquisa sobre material disponível na mídia sobre os 

biocombustíveis; 

 Elaborar atividade experimental adequada para tratar o tema das 

máquinas térmicas; 

 Planejar sequência de ensino compatível com a proposta. 

Observação: Não há detalhamento sobre como o professor deverá abordar 

cada tópico dos conteúdos de Física propriamente ditos, ficando essa tarefa à cargo 

de cada docente, considerando a importância de preservar a autonomia do 

professor. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Questões Sociocientíficas (QSC) e o Movimento Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS) 

Na época da corrida espacial e da Guerra do Vietnã, houveram grandes 

avanços científicos e tecnológicos. Tais avanços ocasionaram debates políticos 

acerca de Ciência e da Tecnologia. A reivindicação era de que a sociedade deveria 

participar dessas mudanças usando regras éticas que ajudassem a controlar os 

horrores que as guerras passadas tornaram visíveis. Para que isso ocorresse, toda a 

sociedade precisaria ter um mínimo de conhecimento sobre as relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade (CTS). Surgia, nesse contexto, o Movimento CTS 

voltado para a Educação em Ciências. 

 

Os trabalhos curriculares em CTS surgiram, assim, como decorrência da 
necessidade de formar o cidadão em ciência e tecnologia, o que não vinha 
sendo alcançado adequadamente pelo ensino convencional de ciências. 
(SANTOS e MORTIMER, 2002, p. 4). 
 

De acordo com a perspectiva CTS, ensinar ciências é muito mais do que 

apresentar conceitos científicos de forma descontextualizada. Conforme Santos e 

Mortimer (2002) destacam, o movimento CTS visa educar o aluno para a cidadania e 

diminuir a visão de que a ciência irá salvar a humanidade e de que ela é neutra, sem 

contar com a característica multidisciplinar que se propõe. Assim, o planejamento 

multidisciplinar das abordagens CTS pode e deve incorporar conteúdos científicos e 

tecnológicos com discussão dos aspectos históricos, éticos, políticos e 

socioeconômicos. 

 

É importante destacar que a inclusão de atividades de discussão de assuntos 
controversos dentro de uma perspectiva CTS justifica-se não só pelos 
conteúdos que permite abordar como pelas capacidades que possibilita 
desenvolver. (VIEIRA e BAZZO, 2007, p. 4). 
 

Com os problemas identificados a partir da metade do século XX ficou claro 

que mais Ciência e Tecnologia não necessariamente resolveria problemas 

ambientais, sociais e econômicos. A partir daí, foi postulado um maior controle da 

sociedade sobre a Ciência e a Tecnologia. Entendeu-se que era necessária uma 

forma diferente de Ciência e Tecnologia (e não maior quantidade de C&T) com mais 
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participação da sociedade. Assim, passou-se a reivindicar a democratização da 

tomada de decisão com relação à Ciência e a Tecnologia: 

 

Passou-se a postular algum controle da sociedade sobre a atividade 
cientifico-tecnológica. Um dos objetivos centrais desse movimento consiste 
em colocar a tomada de decisões em relação à C&T num outro plano. 
Reivindicam-se decisões mais democráticas (maior número de atores sociais 
participando) e menos tecnocráticas. (AULER e BAZZO, 2001, p. 2). 
 

 Com o objetivo implícito de facilitar a “captura” de futuros cientistas, currículos 

com ênfase CTS surgiram em países industrializados, nomeadamente: EUA, 

Canadá, Austrália e Europa. 

 

De forma geral, podemos dizer que o objetivo central da educação científica 
tem oscilado entre a formação de cientistas e a formação para a cidadania. 
(SANTOS, 2011, p.22). 
 

  Décadas mais tarde, no Brasil, ainda que com dificuldades, devido à nossa 

diversidade cultural, ao sucateamento da educação pública, e as políticas 

ambientais ainda embrionárias, o movimento CTS passou a ganhar destaque nas 

pesquisas em educação científica e introduziu suas primeiras influências nos 

currículos escolares. Conforme Santos e Mortimer (2002) descrevem: 

 

Tais currículos apresentam como objetivo central preparar os alunos para o 
exercício da cidadania e caracterizam-se por uma abordagem dos conteúdos 
científicos no seu contexto social. (p. 1).  
 

Devido a exploração colonial, nosso país foi sufocado pelo imediatismo e 

atrasou-se em relação às hoje ditas potências econômicas. A revolução científica do 

século XVI e XVII, por exemplo, passou quase despercebida no país.  

Apesar das recentes manifestações no Brasil, historicamente "a cultura de 

participação da sociedade em questões nacionais é bastante débil" (AULER e 

BAZZO, 2001). 

 Devido ao contexto em que surgiu – em meio a críticas ao modelo de 

sociedade desenvolvimentista –, o movimento CTS veio propor o letramento 

científico-tecnológico. Contudo, Santos e Mortimer (2002) grifam que por ter surgido 

em países ditos desenvolvidos as propostas curriculares CTS devem e sofrem 

mudanças na estrutura podendo se incluir, por exemplo, problemas relacionados a 

desigualdades sociais extremas, que são quase ausentes na maioria dos países 
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desenvolvidos. Segundo os teóricos desta perspectiva, há uma concepção errônea 

de que a ciência é imutável e que nós não temos como interferir nas decisões que 

envolvem ciência. Nesse ponto, é importante destacar o poder de indução e 

manipulação que a mídia possui, dando excessiva “fé” na palavra final da ciência e 

tecnologia, sem, muitas das vezes, dar espaço para que o público questione. Outro 

erro seria a concepção de tecnologia como ciência aplicada. 

Martínez e Carvalho (2012) chamam de fictícia e ingênua a ideia de que o 

progresso científico e tecnológico é independente de qualquer filosofia e dizem que 

tal consideração constitui o fundamento de uma visão positivista do conhecimento. 

Nesse sentido, é importante destacar o caráter provisório e incerto das teorias 

científicas, para que não haja mais dificuldade de aceitar a possibilidade da 

existências de duas ou mais teorias científicas ou modelos associados a um mesmo 

problema. 

 Sendo assim, o movimento CTS busca a inserção do aluno na sociedade na 

condição de cidadão ativo, participante das decisões mais importantes que 

envolvem a ciência-tecnologia, e propõe isso, por exemplo, a partir da introdução de 

aspectos sociocientíficos com o objetivo da formação para a cidadania (SANTOS e 

MORTIMER, 2009). Nesse caso, o principal objetivo seria o desenvolvimento de 

valores para o exercício da cidadania, tendo como um dos exemplos mudar a 

postura em relação ao consumo de certos produtos de forma acrítica. 

Para além da perspectiva CTS, surge o movimento de autores que defendem 

a introdução das questões sociocientíficas (QSC) na sala de aula (ZEIDLER et al., 

2005). As QSC são catalisadoras de debates (BERNARDO, 2014), o que facilita o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas junto aos estudantes (SADLER, 

2004), contribuindo para que estes se tornem mais críticos em relação aos efeitos do 

empreendimento científico-tecnológico. Segundo esses autores, essa “provocação” 

tende a desenvolver nos estudantes a capacidade de argumentação. 

Assim, mais especificamente, trata-se agora de 

 

uma forma de abordagem que objetiva dar significado ao conteúdo a ser 
ensinado a partir da inserção de uma questão sociocientífica (QSC) que pode 
potencializar articulações entre as diversas dimensões – científica, 
tecnológica, social, ambiental, política, econômica, ética, moral e cultural – 
envolvidas com o tema introduzido, caracterizado como de natureza 
controversa e reconhecida relevância social e que tem papel fundamental 
como catalisador de processos argumentativos no contexto da sala de aula 
(BERNARDO, 2014, p. 332). 
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Diferentemente do que a mídia já faz, demonstrar somente as maravilhas da 

ciência não resolve a necessidade de alfabetizar cidadãos para que eles sejam 

capazes de agir e tomar decisões e compreender o discurso dos especialistas. 

O uso de currículos apoiados nas QSC traz a oportunidade do professor 

abordar a maneira como a ciência é realmente construída, enfatizando o caráter 

problemático de cada decisão tomada. Esse campo de estudo, que está ocupando 

espaço na área da Educação em Ciências, é objeto de pesquisa de muitos autores. 

Esses autores afirmam que as QSC suprem a falta de estrutura teórica nas 

orientações CTS para sustentar as atividades pedagógicas do professor. 

 No que diz respeito à situação do professor, segundo Reis e Galvão (2005), a 

prática pedagógica é fortemente influenciada pela concepção de educação de cada 

um deles. Por isso, iniciativas de formação continuada que facilitem o 

desenvolvimento de aspectos didáticos no ensino de ciências são muito importantes. 

É pertinente destacar que os professores precisam estar presentes nas 

tomadas de decisões sobre educação em ciências, por estarem diretamente 

relacionados a esta. A introdução do Currículo Mínimo (SEE, 2012) no estado do Rio 

de Janeiro, por exemplo, não deveria ocorrer sem a participação expressiva de 

profissionais docentes da Educação Básica, segundo a minha visão. 

 

3.2 Os Documentos Oficiais e as QSC 

 Documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB (1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio - PCN 

(BRASIL, 1999) e as Diretrizes Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio - 

DCNEM (1998) estão claramente influenciados pela perspectiva QSC e 

praticamente todos citam a educação para a cidadania como objetivo ser alcançado. 

 Dentre outras coisas, os documentos sugerem a introdução de discussões 

que envolvam a natureza do conhecimento científico e o seu papel na sociedade. 

 

Isso diferencia-se do modismo do assim chamado ensino do cotidiano, que se 
limita a nomear cientificamente as diferentes espécies de animais e vegetais, 
os produtos químicos de uso diário e os processos físicos envolvidos no 
funcionamento dos aparelhos eletroeletrônicos. Um ensino que contemple 
apenas aspectos dessa natureza seria, a nosso ver, puramente 
enciclopédico, favorecendo uma cultura de almanaque. Essa seria uma forma 
de “dourar a pílula”, ou seja, de introduzir alguma aplicação apenas para 
disfarçar a abstração excessiva de um ensino puramente conceitual, 
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deixando, à margem, os reais problemas sociais. (SANTOS e MORTIMER, 
2002, p. 8). 

 
 No caso das DCNEM (1998) especificamente, estas recomendam a inserção 

da discussão sobre valores na organização curricular de cada escola. Menciona 

também, a substituição da repetição e padronização pelo estímulo à criatividade, ao 

espírito inventivo, e à curiosidade pelo inusitado. 

 As DCNEM (1998), resolvem em seu artigo 4º (incisos de I ao IV) sobre as 

propostas pedagógicas das escolas e seus currículos: 

 

Art. 4º As propostas pedagógicas das escolas e os currículos constantes 
dessas propostas incluirão competências básicas, conteúdos e formas de 
tratamento dos conteúdos, previstas pelas finalidades do ensino médio 
estabelecidas pela lei: 
I - desenvolvimento da capacidade de aprender e continuar aprendendo, da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico, de modo a ser capaz de 
prosseguir os estudos e de adaptar-se com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento; 
II - constituição de significados socialmente construídos e reconhecidos como 
verdadeiros sobre o mundo físico e natural, sobre a realidade social e 
política; 
III - compreensão do significado das ciências, das letras e das artes e do 
processo de transformação da sociedade e da cultura, em especial as do 
Brasil, de modo a possuir as competências e habilidades necessárias ao 
exercício da cidadania e do trabalho; 
IV - domínio dos princípios e fundamentos científico-tecnológicos que 
presidem a produção moderna de bens, serviços e conhecimentos, tanto em 
seus produtos como em seus processos, de modo a ser capaz de relacionar 
a teoria com a prática e o desenvolvimento da flexibilidade para novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
V - competência no uso da língua portuguesa, das línguas estrangeiras e 
outras linguagens contemporâneas como instrumentos de comunicação e 
como processos de constituição de conhecimento e de exercício de 
cidadania (DCNEM, 1998, p. 2). 

 

 O documento cita por várias vezes o termo “exercício da cidadania” em sua 

resolução. Além disso, no artigo 4º, percebe-se a influência do enfoque QSC, 

principalmente no artigo 10º quando este se refere às ciências humanas e suas 

tecnologias. 

 Os PCN (1999) apontam para a necessidade de articulação entre as 

disciplinas, enfatizando a importância da percepção do aluno quanto a 

multidisciplinaridade dos conceitos. 

 No próprio edital de convocação para o programa de inscrição e avaliação de 

obras didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2015 (BRASIL, 
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2013), encontramos referências às ideias do enfoque QSC, quando ele discute o 

respeito à perspectiva interdisciplinar na apresentação e abordagem dos conteúdos: 

 

No entanto, a formação para a vida, no contexto de uma educação integral e 

emancipadora, demanda uma intensa articulação entre os objetos propostos 

para o estudo, com o objetivo de permitir ao aluno não só reconhecer e 

estudar temas que ultrapassem os limites homogêneos de uma só disciplina, 

(como a linguagem, o psiquismo, a vida em sociedade, os fenômenos 

naturais etc.) mas, ainda, compreender de uma forma mais ampla e integrada 

o próprio processo de aprendizagem, ou mesmo a natureza da produção e 

da reprodução de conhecimentos. (BRASIL, 2013, p. 41). 

 

 Quando discute os critérios eliminatórios específicos para o componente 

curricular de Física, o edital PNLD-2015 deixa explícito em que referencial está 

inspirado quando, por exemplo, afirma que será observado se a obra propõe 

discussões sobre as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, 

promovendo a formação de um cidadão capaz de apreciar e de posicionar-se 

criticamente diante das contribuições e dos impactos da ciência e da tecnologia 

sobre a vida social e individual. 

 O Currículo Mínimo (SEE, 2012) para o curso de Física, além de reafirmar o 

que os PCN (1999) propõem a respeito da formação do cidadão para o mundo 

contemporâneo, ressalta a importância de se propor um ensino de Física que 

permita entender como esta ajudou a construir o mundo em que vivemos. 

Verbos no infinitivo como compreender, identificar, reconhecer e analisar, 

inseridas no Currículo Mínimo, mostram o caráter subjetivo do documento. Assim, 

apesar das críticas que o documento vem recebendo, talvez essa subjetividade 

possa funcionar como um sinal verde para a inserção de metodologias de ensino 

baseadas nas QSC. Em sintonia com a proposta do Currículo Mínimo (2012), no que 

se refere a abordagem de tópicos relevantes, como o funcionamento das máquinas 

térmicas, as leis da Termodinâmica e os processos de transmissão de calor, este 

trabalho procura contextualizar esses conteúdos levando em conta as controvérsias 

que se relacionam com o tema dos biocombustíveis. 

 

3.3 A Questão dos Biocombustíveis 



19 

 

A ciência, em geral, pode não garantir o sucesso e a segurança de temas 

socialmente importantes como o uso de transgênicos e da energia nuclear. Mas 

esses são apenas dois dos vários temas controversos atualmente. Outros fatores 

influenciam na tomada de decisões a respeito de assuntos polêmicos. A política e a 

ética desempenham um papel muito importante no que diz respeito à palavra final 

em assuntos que influenciam a sociedade como um todo. 

Vivemos em uma sociedade em crescente demanda por energia. Atualmente, 

a maior parte da energia consumida são as chamadas energias fósseis, obtidas 

através do petróleo, carvão e gás. Esses combustíveis são chamados não-

renováveis, uma vez que além de poluir o meio ambiente, possuem uma quantidade 

limite, e, portanto, está previsto o seu esgotamento. 

Historicamente, as formas de se obter energia são substituídas não pelo 

esgotamento dos recursos energéticos, mas sim por fatores políticos, econômicos e 

ambientais. A discussão sobre a substituição dos combustíveis fósseis por aqueles 

ditos renováveis, segue esse caminho. Ambientalistas discutem seus malefícios ao 

meio ambiente, pela poluição e aumento do efeito estufa, enquanto tentativas de 

acordos de diminuição da emissão de poluentes na atmosfera são assinados por 

líderes mundiais. 

Surge, nesse contexto, uma proposta de obtenção de energia que 

aparentemente visa “salvar” a população mundial dos malefícios dos combustíveis 

fósseis: os biocombustíveis. Os biocombustíveis são chamados combustíveis-

renováveis e podem ser obtidos através de produtos de origem vegetal, como a 

mamona, a soja, o dendê, a cana-de-açúcar, o milho, entre outros. Países como o 

Brasil e os Estados Unidos vêm investindo nesse setor há alguns anos, sendo o 

Brasil um dos pioneiros no uso da cana-de-açúcar para esse fim. Mesmo assim, a 

demanda por carvão e petróleo como combustíveis ainda superam outras formas de 

energia mais limpas. O gráfico a seguir mostra a demanda mundial por fonte de 

energia primária: 
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.  

Figura 1: Demanda mundial de energia primária por fonte em 2006 
(Fonte: SIMAS, 2010, p. 13) 

 

Apesar do sentimento salvacionista a que muitos se subordinaram, até 

mesmo com o apoio da mídia em geral, alguns pesquisadores buscam questionar e 

expor as controvérsias que cercam direta e indiretamente a produção dos 

biocombustíveis. Até que ponto os biocombustíveis possuem vantagem com relação 

aos combustíveis fósseis, como o petróleo? Os biocombustíveis realmente não 

afetam o meio ambiente em nenhuma fase de sua produção? De que forma o 

mercado de biocombustíveis afeta ou afetaria a economia de países em 

desenvolvimento, como o Brasil? Esse mercado é realmente promissor? De que 

forma seria afetada a agricultura e a produção de alimentos no mundo? 

Segundo FAVARETO et al. (2011), há controvérsia na chamada 

sustentabilidade dos biocombustíveis, podendo haver, por exemplo, desmatamentos 

e poluição de rios por fertilizantes nitrogenados durante o processo de produção dos 

mesmos. A prática da queima, após a colheita da cana-de-açúcar, contribui para o 

aumento do efeito estufa e pode causar processos infecciosos quando inalados, sem 

contar com o alto consumo de água na produção do álcool. Segundo Bermann 

(2008), na produção de um litro de álcool gasta-se 13 litros de água, e ainda sobram 

12 litros de vinhoto, subproduto extremamente poluente normalmente utilizado na 

adubação dos canaviais. A própria produção dos biocombustíveis pode envolver o 

fluxo de outras formas de energia ditas não renováveis, fazendo com que durante 

todo o processo de fabricação, armazenamento e transporte, alguns biocombustíveis 

poluam menos que outros. O gráfico a seguir mostra a redução das emissões de 

Gases de Efeito Estufa (GEE) de determinados biocombustíveis em comparação 

aos combustíveis fósseis. Nele podemos perceber a vantagem da cana-de-açúcar 

(nesse quesito). 
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Figura 2: Redução das emissões de GEE de determinados biocombustíveis em comparação aos 
combustíveis fósseis 
(Fonte: SIMAS, 2010, p. 31) 

 

Percebemos também, que o milho, amplamente usado nos Estados Unidos 

como biocombustível, reduz pouco a emissão de GEE, quando comparado com 

outros grãos. Deste modo há a reprodução de aspectos negativos, como a 

preocupação excessiva com a produção de energia em detrimento do meio 

ambiente:  

 

Por isso, para além das vantagens de tratar-se de uma fonte renovável de 
energia e com menores níveis de emissão de gases estufa na queima, ter-se-
ia que interrogar se os impactos gerados pela produção de matérias-primas 
para biocombustíveis, como a possível expansão de monoculturas ou a 
pressão sobre ecossistemas frágeis não produziriam resultados ruins em 
termos globais. (FAVARETO et al. 2011, p. 5). 
 

 A criação de novos mercados nessa área energética carece de atenção, pois 

mesmo os ganhos na inclusão de agricultores e de áreas carentes não estão 

garantidos, devido a interesses políticos e econômicos no que se refere à 

produtividade. 

 Ainda de acordo com FAVARETO et al. (2011), os mercados de 

biocombustíveis são desdobramentos de outros dois mercados, o da energia e o de 

alimentos: 

 

Sob o ângulo econômico, haveria uma eficiência no estímulo e adoção dos 
biocombustíveis, pois eles seriam uma alternativa à dependência e à 
incerteza que cerca o fornecimento do petróleo. No entanto, a recente alta 
dos preços de alimentos é utilizada como argumento para demonstrar como 
esta nova tecnologia afeta negativamente o mercado alimentar (p. 7). 

 

 Seria irresponsável não se tomar medidas para que se garanta a produção e 

a distribuição de alimentos. Afinal, levando-se em consideração a cobiça humana 
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realçada pelo capitalismo, uma das principais críticas ao modelo de produção de 

biocombustíveis, é de que, no futuro, seja mais vantajoso plantar e colher para a 

produção de combustíveis do que para a alimentação.  

 

O Brasil pode ser um dos grandes exportadores de biocombustíveis em nível 
mundial. Entretanto, não se pode permitir que a expansão dos cultivos de 
plantas oleaginosas destinadas à produção de biodiesel ameace a produção 
de alimentos. Segundo estudos, hoje já se observa a redução da produção 
de algumas culturas usadas na alimentação, como feijão, em prol do 
aumento da expansão das monoculturas (BERMANN, 2008, p. 24). 
 

Deve-se assegurar que as culturas básicas sejam produzidas para o 
mercado interno, ou seja, as políticas públicas devem ser desenhadas de 
modo que o preço dessas culturas não aumente muito e sua garantia de 
suprimento seja adequada às necessidades da população. Mas que também 
assegure a adequada remuneração da produção baseada na agricultura 
familiar (BERMANN, 2008, p. 24). 

 

 Por outro lado, a fome ainda é um dos principais problemas mundiais e 

medidas devem ser tomadas para que este índice não aumente. Recentemente a 

Organização das Nações Unidas (ONU) retirou o Brasil do mapa da fome, sendo 

destacadas algumas ações do governo brasileiro. No entanto, estamos discutindo 

um possível problema mundial em que o nosso país recebe destaque por ser um 

dos maiores produtores de alimentos do globo. 

 

3.4 Conteúdos de Física Envolvidos 

 Observação: omitimos a prova das fórmulas mencionadas, por entendermos 

não ser o objetivo deste trabalho. Assim, passamos a apresentar alguns conteúdos 

físicos que, de alguma maneira, estão relacionados com o tema estruturador da 

proposta. 

 

Temperatura 

 Mesmo os objetos que se encontram parados em relação ao solo possuem 

átomos e moléculas em agitação desordenada. A grandeza física Temperatura está 

relacionada com o grau de agitação atômico/molecular, ou seja, quanto maior esta 

agitação, maior a temperatura. A energia interna de um corpo também está 

associada à energia de suas moléculas, porém, quando mencionamos temperatura, 

estamos falando da energia “individual” das moléculas, já quando nos referimos à 
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energia interna, estamos pensando na soma das energias de todas as moléculas do 

corpo. 

 A comparação das temperaturas dos corpos por meio do tato fornece apenas 

uma ideia qualitativa dessas temperaturas e, como todos nós sabemos, utilizamos 

os termômetros para realizar a medida da temperatura e extrair destes informações 

quantitativas sobre ela. 

 Existem vários tipos de termômetros e escalas. Em 1742 o astrônomo sueco 

Anders Celsius (1701 – 1744) propôs a escala Celsius que atribui o valor zero à 

temperatura de fusão do gelo e o valor cem à temperatura do ponto de ebulição da 

água. Essa escala é utilizada na maioria dos países, porém, naqueles de língua 

inglesa, é utilizada a escala Fahrenheit.  A escala Fahrenheit foi proposta em 1724 

pelo físico holandês Daniel Fahrenheit (1686 – 1736) onde, nessa escala, o ponto de 

fusão do gelo vale 32ºF e o ponto de ebulição da água vale 212ºF. Em muitas 

situações, faz-se necessária a conversão entre as escalas Celsius e a Fahrenheit, 

que pode ser facilmente obtida através da seguinte equação:  

C/5=(F-32)/9 , onde C é a temperatura em graus Celsius e F é a temperatura em 

graus Fahrenheit. 

 Apesar da fama das escalas Celsius e Fahrenheit, a unidade de temperatura 

do Sistema Internacional de Unidades (SI) é a da escala Kelvin (K). Proposta pelo 

físico escocês William Thomson (1824 – 1907), posteriormente nomeado Lord 

Kelvin, a escala Kelvin é denominada escala absoluta de temperatura, pois seu valor 

zero coincide com o zero absoluto (átomos e moléculas com o mínimo de energia 

cinética) e é muito usada nos trabalhos científicos. Na escala Kelvin o valor atribuído 

ao ponto de fusão do gelo corresponde a 273K e o ponto de ebulição da água, a 

373K. A conversão entre as escalas Celsius e Kelvin é dada pela simples equação: 

K=C+273, onde K é a temperatura em Kelvin e C é a temperatura em graus Celsius. 

 A variação da temperatura na escala Celsius é igual à variação da 

temperatura na escala Kelvin. 

 

Calor 

 O Calórico foi o nome dado a uma substância fluida, invisível e de peso 

desprezível (contido em todos os corpos), conceito antigo que os cientistas usavam 

para explicar o fenômeno do equilíbrio térmico, até o início do século passado. 
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Quanto maior a temperatura, maior seria a quantidade de calórico no interior do 

corpo. De acordo com este modelo, quando dois corpos isolados do meio externo 

eram colocados em contato, haveria passagem de calórico do corpo mais quente 

para o mais frio até que houvesse o equilíbrio térmico e se interrompesse o fluxo de 

calórico. 

 O modelo do calórico começou a ser abandonado quando, em 1798, um 

engenheiro militar chamado Rumford observou o aquecimento das peças durante a 

perfuração de canos de canhão. Ele atribuiu este aquecimento ao trabalho que era 

realizado contra o atrito, na perfuração. Ou seja a energia utilizada na realização 

daquele trabalho era transferido para as peças, aumentando suas temperaturas. 

Assim, o modelo do calórico foi deixado de lado e surgiu o modelo de que o corpo 

mais aquecido possui maior quantidade de energia em seu interior. Calor, portanto, 

é uma forma de energia que se transfere de um sistema para outro, por causa da 

diferença de temperatura entre eles. 

A unidade S.I. do calor, como para a energia, é o joule (J). No entanto, na 

prática, até hoje é usada uma outra unidade para o calor (da época do calórico), a 

caloria. Por definição a caloria é a quantidade de calor que deve ser transferida a 1 

grama de água para que sua temperatura aumente de 1ºC. 

Por volta de 1840, Joule utilizou um bloco de massa e altura conhecidas, 

preso a um fio que fazia girar uma roldana, que por sua vez fazia girar algumas pás 

submersas em um recipiente com água. Conforme o bloco ia descendo e as pás 

giravam, a água em contato com as pás aquecia. Com esse aparato, Joule 

conseguiu calcular a quantidade de trabalho necessária para produzir aumento de 

certa quantidade de calor. O experimento permitiu calcular a relação entre as duas 

unidades de calor: a caloria e o joule, onde 1 cal = 4,18J. 

 

Transferência de calor 

 Os três processo de transferência de calor estão descritos s seguir. 

 

Condução 

 O processo de transmissão denominado condução, como o próprio nome já 

diz, consiste na transferência de calor de um ponto a outro (ou de átomo a átomo) 

nos corpos sólidos, sem que haja translação destes átomos dentro dos sólidos. 
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Portanto, os átomos que ganharam mais energia, por estarem mais agitados, 

colidem com seus “vizinhos”, transferindo energia, e assim sucessivamente 

enquanto houver transferência de calor. É o que acontece com uma barra de metal 

quando aquecida em uma de suas pontas. Haverá transmissão de calor entre os 

átomos da barra metálica até que os átomos da outra ponta recebam a energia 

conduzida. 

 

Convecção 

 Esse processo é observado quando há o aquecimento de fluidos, devido às 

denominadas correntes de convecção. As correntes são devido a diminuição da 

densidade do fluido nas camadas aquecidas, fazendo com que essa camada suba e 

a parte do fluido mais densa (mais fria) desça, que por sua vez é aquecida e torna a 

subir, num ciclo, até que a transferência de calor já não exista. Observamos esse 

processo, por exemplo, quando aquecemos água em uma panela, no interior das 

geladeiras e na formação dos ventos. 

Radiação 

 O processo de radiação térmica ocorre sem que precise haver meio material 

entre o transmissor e o receptor de calor. Mesmo havendo vácuo entre a Terra e o 

Sol, este último transfere calor a todos nós, por exemplo. As radiações térmicas são 

tipos de ondas eletromagnéticas que todos os corpos aquecidos emitem, podendo 

aquecer outros corpos ao redor. 

 

Capacidade térmica 

 Corpos de diferentes materiais e/ou massas distintas precisam de diferentes 

quantidades de calor para ter a mesma variação de temperatura. Chamamos essa 

propriedade de capacidade térmica. 

 A capacidade térmica é definida como a razão entre a variação de calor e a 

variação de temperatura do corpo. Ou seja: C = ΔQ/ΔT, onde C é a capacidade 

térmica, ΔQ é a variação de calor e ΔT é a variação de temperatura. A unidade da 

capacidade térmica é Cal/ºC ou J/ºC. 

  

Calor específico 
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 Quando queremos relacionar propriedades específicas para corpos de 

mesmo material, independentemente da quantidade de sua massa, podemos 

caracterizá-los por seu calor específico. Definimos calor específico como c = C/m , 

onde c é o calor específico, C é a capacidade térmica e m a massa do corpo. A 

unidade do calor específico é cal/gºC. A Tabela a seguir mostra os valores de 

calores específicos para diversos materiais: 

 

Figura 3: Tabela com calor específico característico de alguns materiais. 
Fonte: Máximo e Alvarenga (2008, p. 113). 

 

Transformações de um gás perfeito 

 Um gás perfeito (ou ideal) corresponde ao modelo no qual as forças entre as 

moléculas são nulas. Um gás real pode ser considerado ideal sempre que a 

temperatura for grande e a pressão pequena. 

 

Transformação isotérmica 

 Nessa transformação, a temperatura não varia, mudando apenas a pressão e 

o volume do gás, de modo que o produto pressão versus volume seja constante.  

Portanto, o volume varia inversamente com a pressão e vice-versa. Esse processo 

foi estudado pelo cientista inglês Robert Boyle (1637 – 1691) e ficou conhecido 

como lei de Boyle, em sua homenagem.  

 

Transformação isocórica (ou isovolumétrica) 
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 Nessa transformação, não há variação de volume, sendo alteradas apenas a 

temperatura e a pressão do gás em questão. Numa transformação isocórica, quanto 

maior a temperatura, proporcionalmente maior será a pressão do gás, e vice-versa. 

Nessa transformação a razão entre a pressão e a temperatura é constante. 

 

Transformação isobárica 

 Nessa transformação é a pressão que não varia e a razão entre o volume e a 

temperatura absoluta é constante. Quanto maior a temperatura, proporcionalmente 

maior é o volume ocupado. 

 

Equação de Clapeyron 

 É equação que relaciona as variáveis de estado: pressão (p), volume (V) e 

temperatura absoluta (T) de um gás ideal. Ela é chamada Equação de Clapeyron, 

em homenagem ao físico francês Paul Emile Clapeyron que a estabeleceu como: 

pV = nRT 

Tal que: 

p = pressão; 

V = volume; 

n = nº de mols do gás; 

R = constante universal dos gases perfeitos; 

T = temperatura absoluta. 

 

Trabalho de um gás 

 A figura a seguir mostra um sistema em que um gás ideal encontra-se 

confinado em um cilindro cujo êmbolo pode se mover. 
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Figura 4: Trabalho realizado por um gás. 
Disponível em: http://educacao.globo.com/fisica/assunto/termica/termodinamica.html 

 

 Considere que o gás contido no embolo representado na figura 4 exerça uma 

força no pistão de modo que ele suba até uma certa altura, se deslocando ∆h para 

cima, variando, portanto, o volume do gás. Das definições de trabalho (w) e força 

(F), temos: 

  

W = F.d e F = P/A; onde d é o deslocamento, P é a pressão e A é a área. 

 Substituindo d por ∆h e acoplando as duas equações apresentadas, é fácil 

demonstrar que: W = P.∆V; onde P é a pressão exercida e ∆V é a variação de 

volume sofrido pelo gás. 

 

Máquinas térmicas 

 O inventor grego Heron (século I d.C.) construiu um dos primeiros dispositivos 

movidos a vapor que, embora não tenha sido usado com objetivo prático, pode ser 

considerado uma máquina térmica, pois transforma calor em trabalho mecânico.  

 Um novo modelo de máquina térmica veio a ser apresentada pelo inventor 

escocês James Watt, por volta de 1770. A máquina a vapor apresentada por Watt é 

considerada como um dos produtos tecnológicos que provocaram a chamada 

Revolução Industrial do século passado, sendo utilizada tanto para movimentar 

moinhos, como locomotivas, barcos a vapor, e na indústria.  

 A energia térmica do vapor é utilizada, ainda hoje, nas centrais termelétricas 

para movimentar máquinas térmicas, denominadas turbinas a vapor. Essas 

máquinas lançam jatos de vapor a alta pressão contra um conjunto de lâminas 
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presas a um eixo, colocando uma turbina em rotação, para geração de energia 

elétrica. 

 

O motor de explosão 

 A figura a seguir apresenta o esquema de um motor de explosão a quatro 

tempos (ou seja, que funcionam em quatro etapas): 

 

 

Figura 5: Esquema dos quatro tempos do funcionamento de um motor de explosão. (Adaptado). 
 Fonte: Máximo e Alvarenga (2008, p. 129). 

 

_ No primeiro tempo, denominado admissão, a válvula A se abre, permitindo 

a entrada da mistura explosiva, enquanto o pistom desce no cilindro (fig. 

5(a)). 

_ No segundo tempo, denominado compressão, a mistura é comprimida na 

câmara C (o pistom sobe) e sua temperatura se eleva. Neste tempo as 

válvulas A e B permanecem fechadas (fig. 5(b)). 

_ No terceiro tempo, denominado explosão e expansão, a vela V produz uma 

centelha elétrica, causando a ignição da mistura explosiva. Este é o único 

tempo no qual há produção de um trabalho efetivo, pois os gases quentes da 

combustão, por sua alta pressão, fazem o pistom descer, comunicando 

movimento de rotação a uma roda a ele acoplada (fig. 5(c)). 
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_ No quarto tempo, denominado exaustão ou escapamento, a válvula B se 

abre, permitindo o escape dos gases através do tubo E (cano de descarga) 

enquanto o pistom sobe no cilindro (fig. 5(d)). 

_ Fechando-se a válvula B, uma nova descida do pistom e abertura da 

válvula A (primeiro tempo) dão início a outro ciclo. (MÁXIMO e ALVARENGA 

2008, p. 129).  

 

 Apesar de existirem diversas máquinas térmicas, todas possuem algo em 

comum: operam em ciclo. A figura a seguir, mostra um esquema básico do "fluxo" de 

energia no ciclo de uma máquina térmica genérica, que utiliza certa quantidade de 

calor Q1, de uma fonte quente, para realizar um trabalho T, e rejeita uma quantidade 

Q2 de calor para uma fonte fria.  

 

 

Figura 6: Representação esquemática de uma máquina qualquer. 
Fonte: Máximo e Alvarenga (2008, p. 130). 

 

 O rendimento R de uma máquina térmica é definido como a razão entre o 

trabalho T, que a máquina térmica realiza, e o calor Q1, que ela absorve durante o 

ciclo. Matematicamente: 

R = T/Q1 

 Pela conservação da energia, Q1 = T + Q2, logo o rendimento pode ser 

expresso por: R = 1 – Q2/Q1. Como Q2/Q1 = θ2/θ1, (onde θ1 e θ2 são as 

temperaturas da fonte quente e da fonte fria, respectivamente) podemos reescrever 

o rendimento como: R = 1 – θ2/θ1.  
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 Visto que θ2 é sempre diferente de zero, podemos concluir e enunciar que é 

impossível construir uma máquina térmica, operando em ciclo, que transforme todo o 

calor fornecido em trabalho. Esse enunciado constitui a 2ª lei da Termodinâmica. 
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4. SEQUÊNCIA DE ENSINO 

 A proposta de sequência de ensino aqui apresentada está orientada pelo 

Currículo Mínimo (SEE, 2012), que, dentre outros documentos oficiais, prevê temas 

como Máquinas Térmicas no ensino médio regular, dentro dos conteúdos de 

termologia e termodinâmica. 

Será enfatizada a importância de se repensar os transportes e as máquinas 

que utilizam combustíveis fósseis. Também será construída uma relação entre os 

biocombustíveis e as máquinas térmicas, (dispositivos usados com a finalidade de 

converter energia térmica em energia mecânica) apresentando o conteúdo 

concomitantemente com o que está sendo debatido.  

No último encontro será proposto um júri simulado, que segue as orientações 

contidas em Bernardo, Vieira e Melo (2014) apoiadas também em Simonneaux 

(2001). Júris simulados se destacam como estratégias capazes de estimular a 

participação e a argumentação dos alunos na sala de aula. 

 

A busca de informações e argumentos em favor das diferentes posições 
sobre a controvérsia em discussão e sua exposição e confrontação, são os 
fios condutores do debate simulado (VIEIRA e BAZZO, 2007, p. 8). 

 

É importante destacar que, a partir das orientações deste trabalho, fica a 

critério do professor realizar um trabalho interdisciplinar com professores de outras 

disciplinas. Em parceria com os colegas docentes de história, por exemplo, poderia 

ser abordada a história das máquinas térmicas e as situações dos trabalhadores 

rurais em nosso país que auxiliam na extração da matéria-prima para a produção 

dos biocombustíveis; com professores de química abordando o conteúdo de 

combustão e os processos da elaboração do biocombustível; já com os professores 

de biologia analisando os danos causados ao meio ambiente e também à 

biodiversidade na fabricação do biocombustível, introduzindo discussões sobre as 

leis ambientais e as análises de problemas em debate atualmente. 

Para isso, serão utilizadas 12 horas-aula de 50 minutos cada, consumindo, 

portanto, 6 semanas letivas, considerando uma escola regular com duas horas-aula 

por semana. A seguir, apresenta-se o que está recomendado para cada encontro. 

 

PRIMEIRO ENCONTRO 
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 Inicialmente, por se tratar de uma atividade diferente das que os alunos estão 

acostumados, recomenda-se que o professor apresente o projeto. 

 Primeiramente, recomenda-se a apresentação do vídeo "Poluição deixa 

França em alerta", da Agence France-Presse Brasil sobre a poluição do ar na 

França, para a contextualização do tema. O vídeo pode ser visualizado em 

http://www.youtube.com/watch?v=QG9nYwxw3jk. 

Recomenda-se que o professor peça aos alunos que façam uma redação se 

posicionando sobre o tema, buscando responder à seguinte questão 

problematizadora: Você acredita que os biocombustíveis seriam a melhor solução 

frente à degradação ambiental causada pelos combustíveis fósseis? Por quê? 

Após a redação, o professor deverá provocar uma pequena discussão sobre o 

tema, mediando e estimulando a argumentação dos alunos, a fim de que todos se 

pronunciem e sejam ouvidos. 

Fechada a discussão, sugere-se que o professor apresente os textos que 

constam nos anexos 1 e 2, para leitura. Após a leitura dos textos, as discussões 

podem ser reiniciadas, agora com o objetivo de se organizarem as ideias 

externalizadas pelos estudantes. 

Logo após, o professor poderá dividir a turma em grupos, cada um com no 

máximo 5 alunos. 

 Serão disponibilizados para cada grupo os textos que constam nos anexos 3, 

4, 5, 6, 7 e 8 que abordam a questão dos combustíveis fósseis e dos 

biocombustíveis, sua história, seus prós e contras, sua finalidade e os tipos de 

biocombustíveis produzidos atualmente. 

 Sugere-se que todos os alunos leiam todos os textos, mas que cada grupo 

fique responsável pela apresentação de um seminário sobre um dos textos lidos. 

Nesse momento o professor já pode explicar que no último encontro haverá um júri 

simulado e que é importante que os alunos se preparem para construir argumentos 

contra e a favor. 

 

SEGUNDO ENCONTRO 

O professor poderá organizar a ordem de apresentação dos seminários, 

assim como a duração de cada um, reservando tempo para um pequeno debate 

após cada apresentação. 
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Após isso, o professor poderá iniciar as apresentações.  

Recomendamos que o professor estimule o debate sobre as controvérsias 

que envolvem o tema abordado, buscando a discussão conjunta com os alunos, 

podendo usar as seguintes indagações: O que é combustível? (Poderão apresentar 

a definição do dicionário). Para que serve? A questão do combustível de origem 

fóssil ser muito valorizado deve emergir neste momento. Por que este combustível é 

valorizado? Quais as vantagens e desvantagens de utilizá-lo? Quais os seus efeitos 

e consequências para o meio ambiente? Há outro combustível que traga menos 

malefícios ao meio ambiente e tenha o mesmo fim que o de origem fóssil? O que 

são biocombustíveis? A produção de biocombustíveis traz apenas benefícios à 

sociedade ou também malefícios? 

 Ao final das apresentações e como trabalho para entregar no terceiro 

encontro, o professor pode sugerir que cada aluno redija um texto com a síntese do 

que foi discutido por todos os grupos. 

 

TERCEIRO ENCONTRO 

A partir desse encontro, julgamos necessária a introdução dos temas de 

Física propriamente ditos. Tendo em mente a devida autonomia dos professores em 

sala de aula, não objetivamos prescrever de forma detalhada a abordagem desses 

conteúdos. 

 

Tópicos previstos: 

 Temperatura 

 Calor 

 Transferência de calor 

 

QUARTO ENCONTRO 

Tópicos previstos: 

 Capacidade térmica 

 Calor específico 

 Transformações de um gás perfeito 

 Equação de Clapeyron 
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QUINTO ENCONTRO 

Tópicos previstos: 

 A introdução dos conteúdos previstos para este encontro pode ser precedida 

da realização do experimento demonstrativo sugerido no Anexo 9 visando 

aguçar a curiosidade dos alunos e a contextualização inicial do conceito de 

trabalho. 

 Trabalho 

 Máquinas Térmicas 

 

SEXTO ENCONTRO 

Será realizado um júri simulado, onde os alunos, a partir do conhecimento 

adquirido nos encontros anteriores, possam elaborar argumentos pró e contra o uso 

dos biocombustíveis. 

Para a realização do júri simulado, recomendamos que a turma seja dividida 

em três grupos: Um contra o uso dos biocombustíveis, um à favor e o júri. Deve-se 

enfatizar aos alunos que os componentes do júri devem permanecer neutros, 

mesmo que não concordem pessoalmente com o que tenha sido levantado em 

questão pelos demais grupos durante o debate. Como o objetivo do terceiro grupo é 

julgar qual dos dois grupos (contra e à favor) foi o mais convincente nas 

argumentações, é importante que sigam algumas diretrizes: 

 Observar se há coerência na argumentação dos grupos. 

 Observar se os grupos utilizam argumentações embasadas nas teorias 

científico-tecnológicas, ou se utilizam elementos do senso comum. 

 Observar o grau de participação de todos os integrantes na elaboração 

de argumentos de ataque e defesa. 

 Quando julgar necessário, o júri poderá formular perguntas aos dois 

grupos, com o objetivo de melhor interpretar seus argumentos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta aqui apresentada não tem a pretensão de ser prescritiva. Ao 

contrário, traz como compromisso o respeito à autonomia do professor e aos seus 

saberes, assim, como local de produção de um conhecimento único e que deve ser 

valorizado. 

 Também não há aqui a pretensão de ser conclusivo em relação aos 

argumentos que dão sustentação à proposta, uma vez que não houve ainda a 

oportunidade de inserção das atividades previstas em nenhuma sala de aula por se 

tratar de uma proposta. 

 Entretanto, acredita-se que a combinação do tema escolhido 

(biocombustíveis) associado ao conteúdo de máquinas térmicas, a sequência de 

ensino planejada, e o material didático e experimental desenvolvidos, podem 

oferecer ao professor uma excelente oportunidade para introduzir conteúdos de 

física de forma mais contextualizada e interessante para os estudantes. 

 Por não ter a pretensão de ser prescritiva, a proposta pode, e deve, ser 

adequada à realidade da escola e das turmas onde for implementada. A decisão 

cabe ao professor, principal conhecedor dessas realidades. Nesse sentido, vale 

ressaltar que, tomando-se os devidos cuidados, identifica-se a possibilidade de 

implementação da proposta até mesmo no contexto do Ensino Fundamental.    
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7. ANEXOS 

7.1 ANEXO 1 

Adaptado do site do Ministério do Meio Ambiente 

Fonte: http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/biocombustiveis 

 

Biocombustíveis 

 

Os biocombustíveis são considerados fonte de energia limpa e renovável e 

estão disponíveis em grande abundância na natureza, além de serem produzidos 

em grande e pequena escala pela agricultura moderna. 

Biocombustível é qualquer combustível originado de espécies vegetais - isto 

é, que tem origem biológica, desde que não tenha passado por processo de 

fossilização. De acordo com a definição técnica da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 

1997, biocombustível é todo combustível derivado de biomassa renovável para uso 

em motores a combustão interna; ou, conforme regulamento, para outro tipo de 

geração de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de 

origem fóssil. 

Fonte de energia renovável, o biocombustível pode ser produzido a partir de 

diversas espécies vegetais, como a cana-de-açúcar; de plantas oleaginosas - como 

a soja, o milho, a canola, o babaçu e a mamona, por exemplo -; e de biomassa 

florestal. 

Há vários tipos de biocombustíveis: bioetanol, biodiesel, biogás, biomassa, 

biometanol - estes os mais utilizados -, bioéter dimetílico, bio-ETBE, bio-MTBE, 

biocombustíveis sintéticos e bioidrogênio. 

Os Biocombustíveis têm a tendência à expansão devido as mudanças 

climáticas, segurança energética, necessidade crescente de combustíveis e 

ausência de outras alternativas no curto prazo. 

Como ganho na área ambiental ressalta-se as emissões evitadas de CO2 no 

transporte rodoviário que foi de 13 milhões de toneladas de CO2, desde 1990. Entre 

2008/2017 a substituição do etanol à gasolina deverá evitar o lançamento de 

aproximadamente 508 milhões de toneladas de CO2, e a utilização de 

biocombustíveis em substituição aos combustíveis fósseis deverá evitar o 

lançamento de 570 milhões de toneladas de CO2. 
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Segundo a CONAB, a área atual ocupada por lavouras de cana-de açúcar é 

de 8,9 milhões de ha, inferior aos 21,3 milhões de ha de soja e 200 milhões de ha de 

pastagem. A produção de etanol foi de 23 bilhões de litros na safra 2006/07 e de 

27,08 bilhões de litros na safra 2007/08, com aumento da área plantada em SP, MG, 

GO, MS, MT. 
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7.2 ANEXO 2 

Adaptado da reportagem da BBC Brasil, 27 de março de 2008. 

Fonte: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/03/080327_timebiocombusti

veisbg.shtml 

 

Brasil vive efeito destrutivo dos biocombustíveis, diz Time 

 

A mais recente edição da revista Time afirma, em reportagem que ilustra a 

sua capa, que o Brasil oferece um exemplo "vívido da dinâmica destrutiva dos 

biocombustíveis". 

A reportagem, intitulada "O Mito da Energia Limpa", afirma que políticos e 

grandes empresas estimulam biocombustíveis como alternativas ao petróleo, mas 

isso está provocando uma alta do preço de alimentos, intensificando o aquecimento 

global e fazendo o contribuinte pagar a conta. 

A reportagem afirma que o desmatamento na Amazônia está sendo acelerado 

por uma "fonte improvável: os biocombustíveis". 

De acordo com o texto, "uma explosão da demanda por combustíveis 

agrícolas tem provocado uma alta recorde do preço mundial de colheitas, o que tem 

causado uma expansão dramática da agricultura brasileira, que está invadindo a 

Amazônia em um ritmo alarmante". 

A reportagem diz que apenas uma pequena fração da floresta vem sendo 

usada para o plantio da cana-de-açúcar que gera o etanol brasileiro, mas acrescenta 

que o desmatamento resulta de uma "reação em cadeia tão vasta que chega a ser 

sutil". 

 

Efeito em cadeia 

Esse efeito em cadeia, de acordo com a Time, tem início nos Estados Unidos, 

com o cultivo do milho usado para a fabricação da versão americana do etanol. 

Segundo a revista, os fazendeiros americanos estão destinando um quinto do 

milho que cultivam para a produção de etanol, o que obriga os produtores de soja 

dos Estados Unidos a trocarem sua colheita tradicional pela do milho. 
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Essa transição vem fazendo com que fazendeiros de soja no Brasil expandam 

seus terrenos de cultivo, tomando áreas antes destinadas a pastos de gado e 

obrigando produtores de gado a levarem suas fazendas para a Amazônia. 

O artigo afirma que "é injusto pedir a países em desenvolvimento que deixem 

de desenvolver regiões sem dar qualquer compensação". 

Mas acrescenta que, mesmo com incentivos financeiros suficientes para 

manter a Amazônia intacta, os elevados preços de commodities estimulariam o 

desmatamento em outras partes do mundo. 
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7.3 ANEXO 3 

Adaptado da versão online do jornal Folha de São Paulo, 21 de abril de 2011. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2104201114.htm 

 

Veículos leves poluem mais que a indústria em SP 

 

A emissão de gases de efeito estufa dos carros, utilitários e motos que rodam 

pelas ruas paulistas é maior do que toda a poluição do ar provocada pelo setor 

industrial. 

O primeiro inventário do estado sobre poluentes gerados pelo homem, 

divulgado ontem pelo governo, revela o quanto é gigantesco o peso do setor de 

transportes nas emissões de gases tóxicos que contribuem para o aumento do efeito 

estufa. 

Somados, carros, utilitários e motos jogaram 14,1 milhões de toneladas de 

gases de efeito estufa nos céus das cidades paulistas. Sem contar os ônibus e 

caminhões. 

Toda a indústria do estado, de acordo com números medidos em 2008, poluiu 

a atmosfera com 13,4 milhões de toneladas de gases -o dióxido de carbono é o gás 

que mais contribui para o aquecimento global. 

O inventário registra também um crescimento de 58% nas emissões. Variação 

aferida entre 1990 e 2008. 

Como o grande vilão é o setor de transporte, principalmente o rodoviário e o 

aéreo, tanto especialistas independentes quanto técnicos do governo do estado são 

unânimes em afirmar que, sem medidas contundentes contra o uso do carro ou que 

diminuam a queima de combustíveis fósseis (gasolina e diesel), será impossível São 

Paulo atingir sua meta legal de redução. 

Pela lei em vigor desde 2009, o estado tem até 2020 para reduzir em 17,8 

milhões suas emissões gerais -20% das emissões globais medidas em 2005, 

segundo diz a legislação específica. 

A meta era antiga, mas apenas ontem se soube quanto será preciso reduzir. 

"São Paulo teria que trocar toda a gasolina usada pelos carros por etanol para atingir 

a meta", diz em tom hipotético João Alves, coordenador do Proclima, programa 

estatal criado em 1995. 
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Para Bruno Covas (PSDB), secretário estadual de Meio Ambiente, outra linha 

de ação terá que ser na troca de parte da matriz energética. "Temos de estimular a 

energia eólica, por exemplo. Na área de transportes, investir em metrô, ferrovias." 
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7.4 ANEXO 4 

Adaptado do site Brasil Escola 

Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/combustiveis-fosseis.htm 

 

Combustíveis Fósseis 

 

As Revoluções Industriais promoveram alterações significativas no modo de 

produção e consumo da sociedade. A geração e distribuição de energia se tonaram 

essenciais para a obtenção de resultados satisfatórios no setor industrial, pois o 

trabalho executado pelas máquinas, que são cada vez mais comuns no processo 

produtivo, só é possível através de energia. Portanto, esse processo intensificou a 

dependência da utilização de combustíveis, em especial os de origem fóssil: 

petróleo, carvão mineral e gás natural. 

De acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE), 

aproximadamente 87% de todo o combustível consumido no mundo é de origem 

fóssil, ou seja, não renovável. Essas substâncias, formadas de compostos de 

carbono, são resultado de um longo processo de decomposição da matéria orgânica 

(depósitos fósseis, florestas soterradas, etc.), que fica submetida a condições com 

pouco oxigênio, pressão da terra e elevadas temperaturas. 

Após serem processados adequadamente para determinada utilização, essas 

fontes energéticas podem ser empregadas na produção de combustíveis (gasolina e 

diesel), lubrificantes, energia elétrica, aquecimento de caldeiras e fornos, entre 

outros. Apesar das várias vantagens, os combustíveis fósseis são extremamente 

poluentes e a sua utilização desordenada contribui para o aquecimento global, 

desencadeia chuvas ácidas, emite gases que poluem a atmosfera, contaminam os 

recursos hídricos, etc. 

Por serem de origem fóssil, esses combustíveis irão se esgotar na natureza – 

conforme a AIE. Caso não se reduza a média de consumo registrada nas últimas 

décadas, as reservas mundiais de petróleo e gás natural devem se esgotar em 100 

anos e as de carvão, em 200 anos. 
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7.5 ANEXO 5 

Adaptado do site Brasil Escola 

Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/biocombustiveis-no-brasil.htm 

 

Biocombustíveis no Brasil 

 

Os dois principais biocombustíveis no Brasil são o biodiesel e o etanol. O 

biodiesel pode ser produzido a partir de oleaginosas (entre elas a mamona, o 

algodão, o amendoim, o dendê, o girassol e a soja), além de matérias-primas 

alternativas (como gordura animal, óleos de frituras e gorduras residuais). Já o 

etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, porém pesquisas vêm sendo 

realizadas para que o milho também sirva de matéria-prima para sua produção. 

A maior experiência com o biodiesel, no Brasil, foi no estado do Piauí, na 

região Nordeste, por meio do cultivo da mamona. No município de Canto do Buriti 

está instalada a maior usina de produção de biodiesel: a Usina de Floriano. Ela tem 

capacidade de produzir sete milhões de litros por ano. Entretanto, a mamona não se 

adaptou muito bem à região, em função de suas condições edafoclimáticas. Assim, 

a principal matéria-prima do biodiesel está sendo a soja, proveniente da região 

Centro-Oeste. 

O país adotou uma política paulatina da adição de biodiesel ao diesel comum, 

como meio de inserção do produto no mercado, conforme a Lei 11.097/2005. Dessa 

maneira, ficou estabelecido um incremento obrigatório do biodiesel ao diesel de 2%, 

de 2005 a 2012; e de 5%, a partir de 2013. 

Já o etanol tornou-se uma realidade no Brasil, a partir de 1970, quando teve 

início o programa chamado de Proálcool. Em meio à crise do petróleo mundial, o 

etanol foi a alternativa econômica encontrada como combustível. O Proálcool foi o 

principal programa de incentivo à produção de etanol no país. 

Atualmente, o país produz aproximadamente dez bilhões de litros por ano. A 

produção de cana-de-açúcar no país cresceu muito e a instalação de usinas 

sucroalcooleiras deu um salto quantitativo enorme. Os estados que mais produzem 

cana-de-açúcar no país são, respectivamente, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, 

Goiás e Mato Grosso do Sul. Existem, aproximadamente, 400 usinas instaladas no 

país. 
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É importante salientar que nos últimos dez anos a quantidade de carros “flex” 

fabricados no país saiu de zero para quase três milhões. Hoje, representam pouco 

mais de 90% carros fabricados no país. 
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7.6 ANEXO 6 

 

Artigo do site Neomundo – Um olhar consciente 

Fonte: http://www.neomondo.org.br/index.php/artigos/461-os-combustiveis-e-a-

emissao-de-poluentes-atmosfericos 

 

Os combustíveis e a emissão de poluentes atmosféricos 

 

O uso dos combustíveis fósseis ganhou força com a produção do primeiro 

veículo motorizado a gasolina, que data de 1885, na Alemanha. A partir dessa 

conquista tecnológica, o panorama da emissão de poluentes atmosféricos modificou-

se para uma realidade ambientalmente catastrófica. 

Na atualidade, os combustíveis mais utilizados para o funcionamento de 

motores industriais ou de veículos automotores são: o óleo diesel, a gasolina e o 

álcool, dentre os quais os dois primeiros representam 70% da energia gerada no 

mundo, enquanto que o álcool combustível (etanol) obtido a partir da cana de açúcar 

e de outros vegetais, como beterraba, mandioca e milho, ainda não tem a 

preferência entre os grandes países industrializados, exceto o Brasil que detém mais 

de 36% da produção mundial desse combustível. Outros produtores, tais como 

Tailândia, Índia, Espanha e EUA, estão ampliando a produção de etanol para uso 

interno, porém ainda são tecnologicamente deficientes para isso. 

Os impactos da queima desses combustíveis acarretam danos irreparáveis à 

integridade da camada de ozônio; causam a produção de chuva ácida por meio da 

emissão de óxido nítrico e dióxido de enxofre; o superaquecimento global e suas 

consequências ecológicas negativas, e não menos importante, os danos à saúde 

humana que incluem doenças alérgicas do trato respiratório provocadas pela 

inalação de material particulado em suspensão, como fuligem, chumbo (incluído a 

fim de aumentar a octanagem), formaldeído (o conhecido formol para conservação 

de cadáveres) e ozônio. É relevante ressaltar ainda que a inalação de 

hidrocarbonetos provenientes da combustão de gasolina e diesel foi comprovada por 

ter um importante papel na geração de cânceres do sangue, tais como linfomas e 

leucemias. 
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A frota de veículos é um importante parâmetro para a avaliação dos níveis de 

consumo de combustíveis e sua respectiva emissão de poluentes atmosféricos. No 

Brasil, segundo o último senso da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), os números ultrapassam 26 milhões de veículos, sendo que dentre os 

mesmos aproximadamente 30% são movidos a gasolina, 50% a álcool ou flex e os 

outros 20% compreendem os veículos movidos a diesel, tais como caminhões, os de 

transporte público e os de cargas. Embora pareçam razoáveis essas proporções, 

devemos considerar que a gasolina e o óleo diesel emitem cerca de 50 vezes mais 

material particulado na atmosfera se comparados ao álcool. Portanto, baseados 

nesses números, podemos concluir que a frota brasileira movida a combustíveis 

fósseis ainda é bastante exagerada. 

Porém, se considerarmos como parâmetro comparativo a emissão de 

monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2), estudos recentes 

comprovaram que os veículos de passeio movidos a álcool e gasolina representam 

os grandes vilões que prejudicam a qualidade do ar nas grandes metrópoles. A 

despeito desse fato, quando nos comparamos aos países desenvolvidos da Europa, 

da Ásia e América do Norte, o Brasil assume uma grande vantagem por possuir 

carros cuja emissão de poluentes é uma das menores do mundo. 

Esse fato se deve à produção de veículos contendo catalisadores que evitam 

a emissão de gases extremamente tóxicos pelos escapamentos, transformando tais 

poluentes em produtos menos ofensivos à atmosfera. 

Embora esforços sejam constantemente realizados para a minimização e 

controle da poluição atmosférica, não podemos deixar de considerar que para uma 

sociedade em pleno desenvolvimento é impossível que empresas deixem de 

funcionar e automóveis deixem de ser produzidos, pois não se trata somente de uma 

questão puramente ambiental, mas sim de fatores de ordem político-econômicos dos 

quais estamos intrinsecamente dependentes. Para mitigar os impactos causados 

pelos inevitáveis males do crescimento industrial, é necessário criar estratégias para 

o desenvolvimento de energias alternativas e renováveis a fim de proporcionar 

indicadores ambientais positivos. Além do mais, o maior desafio para o século XXI é 

a conscientização ambiental dos povos e nações, pois a reflexão acerca de práticas 

sustentáveis em detrimento de um contexto marcado pela degradação ambiental 
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torna-se uma poderosa ferramenta estabelecedora do mais profundo significado de 

cidadania. 
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7.7 ANEXO 7 

Adaptado da versão online do jornal Folha de São Paulo, 02 de julho de 2007. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0207200721.htm 

 

ENTREVISTA/LESTER BROWN 

"Biocombustíveis são maior ameaça à diversidade na Terra" 

 

Pioneiro no movimento ambientalista prevê "disputa épica" entre os 800 

milhões de donos de carros e os 2 bilhões mais pobres do planeta com a produção 

de álcool a partir de grãos 

A AMBIÇÃO BRASILEIRA de criar um mercado mundial para o álcool em 

parceria com os EUA encontrou um opositor de peso em um dos pioneiros do 

movimento ambientalista: o americano Lester Brown, 72, com influência suficiente 

para ser ouvido no Congresso dos EUA, no Fórum Econômico Mundial ou na 

Academia de Ciências da China. Ele diz que o uso do milho por usinas de álcool 

desencadeou uma disputa de proporções épicas entre os 800 milhões de donos de 

carros e os 2 bilhões de pessoas mais pobres do planeta. 

 

CLÁUDIA TREVISAN DA REPORTAGEM LOCAL 

O aumento da demanda por milho para fabricação de álcool tem levado à 

inflação de alimentos em todo o mundo, diz Brown, com efeitos perversos para a 

população mais pobre. 

A posição é semelhante à do ditador cubano Fidel Castro e do presidente 

venezuelano, Hugo Chávez, que vêem nos biocombustíveis uma ameaça à oferta de 

alimentos no mundo. 

A tecnologia brasileira de fabricação de álcool a partir da cana-de-açúcar não 

escapa das críticas do ambientalista. "Se eu tivesse que identificar a mais importante 

ameaça à diversidade biológica da Terra, ela seria a demanda crescente por 

biocombustíveis", disse Brown em entrevista por telefone. 

O ambientalista afirma que a Terra não terá como acomodar milhões de 

chineses com o mesmo padrão de consumo dos norte- americanos. Se crescer a 8% 

ao ano, afirma, a China terá em 2031 renda per capita igual à dos Estados Unidos 

hoje. 
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Caso os chineses do futuro consumam como os americanos de hoje, o país 

asiático terá 1,1 bilhão de carros em 2031, mais que os 800 milhões existentes hoje 

no mundo. Para alimentar sua frota e seu crescimento, precisará de 99 milhões de 

barris de petróleo/dia, mais que a produção mundial atual, de 85 milhões de 

barris/dia.   

FOLHA - O Sr. tem uma posição distinta da maioria dos ambientalistas em 

relação ao uso do álcool como combustível. Por quê? 

LESTER BROWN - Muitos ambientalistas estão mudando de posição em 

relação a essa questão. O cenário de um ano atrás não é mais o mesmo hoje, pelo 

menos não nos Estados Unidos. Se utilizarmos quantidades crescentes de grãos 

para dar combustível aos carros, isso levará à alta no preço de alimentos e será uma 

ameaça à população mais pobre do planeta. 

Os ambientalistas estão retirando apoio ao álcool e falando em carros 

híbridos [movidos a gasolina e eletricidade] que podem ser recarregados em uma 

tomada, vistos cada vez mais como a solução para os Estados Unidos. O Toyota 

Prius é o carro híbrido mais popular nos Estados Unidos. 

Se for agregada a ele uma segunda bateria com tomada, será possível 

recarregá-la à noite em casa. Com isso, os percursos de curta distância seriam 

realizados totalmente com eletricidade. Se fizermos isso nos Estados Unidos, 

poderemos reduzir nosso consumo de petróleo em cerca de 80%. 

Se, ao mesmo tempo, investirmos em centenas de usinas eólicas [movidas a 

vento], agregaríamos energia barata à nossa rede de transmissão, o que nos 

permitiria ter energia equivalente a um galão de gasolina por US$ 1. Está surgindo 

uma grande coalização entre companhias de eletricidade, corporações, 

ambientalistas e governos municipais e estaduais para encorajar a adoção desse 

caminho. 

FOLHA - O Sr. fala em um "confronto épico" entre os 800 milhões que têm 

carros e as 2 bilhões de pessoas mais pobres do mundo, que vêem os preços dos 

alimentos subirem. Os vencedores desse confronto, pelo menos até agora, parecem 

ser os 800 milhões de motorizados, considerando os pesados investimentos na 

produção de álcool. 

BROWN - Por enquanto, os 800 milhões têm sido vitoriosos, porque houve 

enormes investimentos em usinas de álcool nos Estados Unidos. A capacidade de 
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produção em construção é maior que a capacidade de todas as usinas criadas 

desde o início do programa [de fabricação de álcool], em 1978. 

Até o fim do próximo ano, quase 30% da colheita de grãos irá para usinas de 

álcool, reduzindo a quantidade disponível para exportações. Como o mundo 

depende fortemente dos Estados Unidos, que é um dos maiores exportadores de 

milho e de trigo, isso vai criar problemas graves aos importadores de grãos, como 

Japão, Índia, Egito, Nigéria, México. 

FOLHA - A recente inflação nos preços de alimentos no mundo pode ser 

atribuída ao álcool? 

BROWN - Há outros fatores, como falta de água, mas a causa principal da 

inflação nos últimos seis meses tem sido o aumento no preço de grãos. Isso ocorre 

em todos os lugares do mundo: no preço do porco na China, da tortilha no México, 

da cerveja na Alemanha. 

FOLHA - Com tantos investimentos no setor, é possível uma reversão no uso 

de álcool nos Estados Unidos? 

BROWN - Ninguém sabe. O que começamos a ver é uma reação dos 

consumidores. Estamos em uma situação inusual, na qual subsidiamos a alta do 

preço de alimentos. Como contribuintes, estamos dando os subsídios que vão para 

a produção do álcool. Perdemos nas duas pontas, como contribuintes e como 

consumidores. 

FOLHA - Além disso, a produção de álcool com milho é pouco eficiente. 

BROWN - Sim, especialmente se comparado ao álcool produzido por cana-

de-açúcar. Para cada 1 unidade de energia usada na produção de álcool a partir do 

milho, é obtida 1,3 unidade de energia, o que dá um ganho de 30%. No caso da 

cana-de-açúcar, para cada 1 unidade de energia utilizada, são obtidas 8 unidades 

de energia. 

FOLHA - O álcool produzido a partir da cana-de-açúcar é uma opção viável 

aos combustíveis fósseis? 

BROWN - Poderia ser nos países que podem plantar cana-de-açúcar. Nós 

não podemos plantar muito, porque estamos no hemisfério Norte. Mas, se países 

que já são grandes produtores, como o Brasil, tentarem satisfazer não apenas seu 

mercado interno mas também exportar, haverá desmatamento, pela expansão da 
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produção de cana-de-açúcar ou porque a expansão da cana toma espaço de outras 

culturas, como soja [que ocupariam outras áreas]. 

A preocupação que está emergindo na comunidade internacional de 

ambientalistas em relação aos biocombustíveis é o efeito que eles estão tendo no 

desmatamento na Amazônia brasileira e no sudeste asiático, onde Malásia e 

Indonésia são os principais produtores de óleo de palmeira, que é usado como 

biodiesel. 

Se eu tivesse que identificar a mais importante ameaça à diversidade 

biológica da Terra, ela seria a demanda crescente por biocombustíveis-álcool no 

caso do Brasil ou biodiesel no caso do sudeste asiático. 

Eu não diria que o Brasil deve interromper sua produção de álcool. A minha 

sugestão é que o Brasil comece a desenvolver outras fontes de energia, incluindo a 

solar e a eólica, em que tem grande potencial. 

FOLHA - A China acaba de superar os Estados Unidos como o maior emissor 

de gases de efeito estufa. A Terra é grande o bastante para acomodar os milhões de 

emergentes consumidores chineses? 

BROWN - Eu sempre escutei que os Estados Unidos, apesar de terem 

apenas 5% da população mundial, consumiam quase 40% dos recursos da Terra. 

Isso não é mais verdadeiro. 

A China hoje consome mais da maioria dos recursos básicos do que os 

Estados Unidos, com exceção de petróleo. O consumo de carne da China hoje é o 

dobro do registrado nos Estados Unidos. O de aço é o triplo. 

O que acontecerá se a China alcançar os Estados Unidos em consumo per 

capita? Se o crescimento chinês se reduzir para 8% ao ano, em 2031 a renda per 

capita da China será a mesma da dos Estados Unidos hoje [com valores ajustados 

pela Paridade do Poder de Compra]. 

Se os chineses tivessem o mesmo padrão de consumo dos americanos, em 

2031 a população de 1,4 bilhão ou 1,5 bilhão da China consumiria o dobro da atual 

produção de papel de todo o mundo. Se houver três carros para cada grupo de 

quatro pessoas, como nos Estados Unidos hoje, a China teria 1,1 bilhão de carros. 

Em todo o mundo hoje há 800 milhões. O consumo de petróleo seria de 99 milhões 

de barris ao dia. A produção atual de petróleo é de 85 milhões de barris por dia. 
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O que a China está nos ensinando é que o modelo econômico ocidental, 

centrado em combustíveis fósseis, no uso de carros e no desperdício, não vai 

funcionar para o país. Se não funcionar para a China, não vai funcionar para a Índia, 

que em 2031 deverá ter uma população maior que a da China. Há 3 bilhões de 

pessoas nos países em desenvolvimento sonhando o sonho americano. 

FOLHA - A questão é essa: todos sonham o sonho americano. 

BROWN - Sim, e em uma economia cada vez mais integrada, na qual todos 

nós dependemos dos mesmos grãos, petróleo e aço, esse modelo também não vai 

funcionar para os países industrializados. O que temos que fazer é pensar em uma 

nova economia, com fontes renováveis de energia, que tenha um sistema de 

transporte diversificado e que reúse e recicle tudo. 

FOLHA - Há disposição entre os líderes chineses para mudar o padrão de 

desenvolvimento do país? 

BROWN - Eles publicam quase tudo o que eu escrevo. O primeiro-ministro 

Wen Jiabao começou a me citar em alguns de seus discursos. As coisas mais 

estimulantes que aconteceram em energia renovável nos últimos anos aconteceram 

na China. Até o fim deste ano, 40 milhões de casas terão água aquecida por energia 

solar, captada por painéis colocados nos telhados das casas, e o número deve 

quadruplicar até 2020. 

FOLHA - É possível para a China mudar o padrão de desenvolvimento e 

caminhar na direção de fontes renováveis de energia sem sacrificar o crescimento 

econômico? 

BROWN - Se não reestruturarmos a economia mundial, o crescimento 

econômico será insustentável. Precisamos reestruturar a economia muito mais 

rapidamente do que a maioria das pessoas imagina. 

Os números que mencionei sobre a China como nação consumidora se 

referem a 2031, quando eles estariam consumindo mais recursos do que o mundo 

possui. 

Se não reestruturarmos a economia no mundo, o progresso econômico 

provavelmente não se sustentará. 
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7.8 ANEXO 8 

Adaptado da Revista Galileu 

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDR83925-7837,00.html 

 

Biocombustível ou comida? 

 

Antes uma luz no fim do túnel, o etanol hoje é acusado pela alta nos preços e 

pela falta de alimentos. Será um mundo pequeno demais para os dois? 

Juliana Tiraboschi 

México, janeiro de 2007: o povo sai às ruas contra o aumento de 400% da 

tortilha. O prato nacional mexicano é feito com milho branco, mas o preço 

acompanha o do milho amarelo, valorizado pelas usinas de etanol dos EUA. Egito, 

março de 2008: uma multidão se acotovela em uma padaria no Cairo atrás de pães 

subsidiados pelo governo. Haiti, abril de 2008: protestos contra a fome resultam em 

cinco mortos, 50 feridos e na renúncia do primeiro-ministro Edouard Alexis. Mianmar, 

maio de 2008: o ciclone Nargis devasta 65% das lavouras de arroz. Indiferentes, os 

militares que governam o país aproveitam a alta do grão para exportar seu estoque. 

Todas essas histórias estão relacionadas à pior crise de preços de alimentos 

dos últimos 40 anos. E quem - ou o quê - seria o culpado? Para Jean Ziegler, 

especialista em direito e consultor independente da ONU, são os biocombustíveis, 

que estariam tomando o espaço destinado à produção de comida. A questão já virou 

até verbete na Wikipédia, "Fuel vs. Food". Isso inclui o etanol de cana-de-açúcar 

brasileiro, o popular álcool. Se há dois anos o mundo todo elogiava nosso 

investimento nesse combustível renovável, hoje surgem críticas de organizações 

não-governamentais e governamentais. 

Diplomacia: George W. Bush irritou os indianos ao apontar a população 

daquele país como culpada pelos altos preços dos grãos 

Para alegria dos produtores e do presidente Lula, que tem no etanol uma das 

suas principais bandeiras, muitos pesquisadores, empresários e políticos discordam 

do consultor da ONU. A democrata Hillary Clinton disse durante a campanha à 

Presidência americana que é exemplar a iniciativa dos brasileiros de reduzir sua 

dependência de petróleo. Até a União Européia isentou os biocombustíveis da culpa 
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pela alta dos alimentos, responsabilizando a demanda por comida e a subida do 

preço do petróleo, que afeta toda a economia. 

 Reação em cadeia 

Mas afinal: para abandonar o petróleo, é preciso esvaziar um pouco o prato? 

A questão é complexa. Sílvio Porto, diretor de logística e gestão empresarial da 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), afirma que, apesar de não ser a 

única causa, o que alavancou a crise foi mesmo o deslocamento de 80 a 90 milhões 

de toneladas de milho para a produção do etanol nos EUA. "O que acontece em 

Washington pauta o mundo", diz. "O crescimento da área para o milho afeta a oferta 

de soja, algodão, entre outros, e influencia todo o mercado internacional", reforça 

André Nassar, diretor-geral do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações 

Internacionais (Icone). Outros americanos contribuíram para a crise: aqueles que 

pegaram empréstimos que não podiam pagar para construir suas casas. O estouro 

da bolha no mercado imobiliário dos EUA fez com que investidores migrassem para 

as commodities agrícolas (termo de economês para designar os "best sellers" da 

lavoura), agitando ainda mais a panela. Outros fatores apontados pelos especialistas 

são o apetite de China, Índia e Rússia, que estão crescendo alucinadamente, e 

eventos naturais incontroláveis, como o ciclone que atingiu Mianmar, que contribuem 

um pouco mais para bagunçar a produção de alimentos. 

O ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz 

Fernando Furlan classifica como natural a alta nos preços. Em entrevista à revista 

"Época", disse que acha que até que demorou para o preço dos alimentos subirem, 

já que eles mantiveram-se estagnados durante 40 anos, enquanto tudo inflacionou. 

Já se tornou um clichê entre especialistas em aviação dizer que um acidente 

aéreo nunca acontece por apenas um motivo, mas por uma série de falhas que, 

juntas, afetam um vôo em diferentes proporções. "Com o preço dos alimentos é a 

mesma coisa: são vários fatores que causam a alta", diz Ariovaldo Fellet, 63 anos, 

que desde 1987 planta alimentos em Itaberá, no interior paulista. Ele toca a fazenda 

Sementes Lagoa Bonita, junto com as filhas Vanessa e Andréa, ambas agrônomas. 

Para a família Fellet, a produção de alimentos é um bom negócio. Desde 2001, 

quase triplicaram a área plantada. Inicialmente dedicados à pecuária, hoje seus 

2.500 hectares abrigam grãos como feijão, soja, milho e trigo. Mesmo entre os anos 
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2004 e 2005, temporada difícil pela seca e excesso de oferta, eles continuaram 

prosperando. Nem pensam em sucumbir à euforia pela cana. 

Todo mundo em cana 

A 155 km para o leste, em Itapetininga (SP), o produtor Vilson Barreti conta 

uma história diferente. Há cerca de dois anos ele substituiu sua plantação de feijão 

pela de cana. Em 2007, com o primeiro corte, Barreti conseguiu recuperar toda a 

grana investida na transição de culturas. "Feijão é uma lavoura ingrata", diz. 

Segundo Barreti, a cana é menos suscetível ao clima e às pragas. Além disso, há 

uma usina a apenas 2 km do sítio. Aos 68 anos, ele está muito otimista com seu 

novo ramo de atuação (ele também cria 200 cabeças de gado e planta grama, além 

de cultivar soja e milho, que vende para indústrias de ração animal). O produtor 

lamenta apenas "não ter uma bola de cristal": largou o feijão e o preço subiu, 

enquanto a tonelada da cana caiu de R$ 51 para R$ 35 em um ano. "Mas não me 

arrependo. Fazia cinco anos que o feijão não dava lucro, eu não dormia de 

preocupação." 

Barreti tem razão para ter um sono tranquilo. Na região de Itapetininga, onde 

vive com a esposa e um casal de filhos, muitos outros estão se bandeando para o 

lado da cana, principalmente ex-pecuaristas. Barreti aguarda ansioso a época de 

corte da cana, no segundo semestre, quando prevê um lucro de 200 mil reais. Torce 

para que o Brasil aumente sua exportação de etanol e planeja, futuramente, instalar 

um sistema de irrigação para aumentar sua produção. 

Um estudo recente do Ministério de Minas e Energia mostra que os derivados 

de cana-de-açúcar já geram 17% da energia do Brasil. São os vice-campeões: 

ultrapassaram as hidrelétricas (15%) e já são quase a metade dos derivados de 

petróleo (37%). Enquanto a área de pastagem no Brasil permaneceu estável nos 

últimos anos, em média, a de cana cresceu cerca de 800 mil hectares (ou cinco 

municípios de São Paulo), só na última safra. É um salto de 11,7%, segundo dados 

da Conab, totalizando 7,8 milhões de hectares. Desses, 4 milhões são dedicados à 

produção de álcool, incluindo o etanol. 

 

Biocombustíveis para iniciantes 

O que você precisa saber (ou relembrar) sobre a energia que vem da matéria 

orgânica: 
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>>> Biocombustível é qualquer combustível produzido a partir de plantas ou outras 

biomassas. O álcool etanol, o biodiesel e a biomassa são tipos de biocombustíveis 

>>> Os maiores produtores de biocombustíveis no mundo são União Européia (75%) 

e EUA (13%) 

>>> O biodiesel pode ser produzido com grãos ou sementes e frutos oleaginosos, 

como soja, mamona, coco, algodão, amendoim e colza (um tipo de repolho ) 

>>> O etanol é feito da fermentação dos açúcares de gramíneas e grãos como 

milho, cana-de-açúcar e sorgo. Os maiores produtores de etanol são EUA, a partir 

de milho (46%), e Brasil, de cana (42%) 

>>> Madeira, resíduos agrícolas e até lixo também podem ser convertidos em 

biocombustíveis 

>>> Em muitos casos, combustíveis fósseis como o carvão são usados para 

fornecer energia para as usinas, tornando-os menos sustentáveis. No Brasil, o 

próprio bagaço da cana é fonte de energia para as usinas, mas combustíveis fósseis 

entram em outras etapas da produção, como o transporte 

>>> O etanol polui menos que a gasolina. Mas, no Brasil, as queimadas para o corte 

da cana e as más condições de trabalho em muitas plantações geram 

preocupações. 

.  
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Pessimismo saudável            

O Brasil ainda tem espaço para aumentar sua produção, seja para nos 

alimentar ou nos transportar. Segundo um cálculo de André Nassar, do Icone, 

descontando as áreas de conservação, reservas legais e indígenas, ainda dispomos 

de 36 milhões de hectares (quase um Maranhão inteiro) para cultivo. Mas uma 

cultura que em cinco anos cresce o equivalente aos estados do Rio de Janeiro e 

Sergipe somados pode causar problemas.  

Para Sérgio Porto, da Conab, ainda não é possível afirmar que a cana está 

"empurrando" a pecuária para a região amazônica, como dizem alguns analistas, 

mas a possibilidade é alarmante e deve ser observada.  

O governo federal está estudando um zoneamento da cana, e já estão em 

prática algumas iniciativas municipais. Em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a 

lei determina que a cana só pode ocupar 10% do espaço produtivo, para evitar a 

desestruturação da agroindústria regional (leia-se soja, outro lobby forte).  

O otimismo com relação aos biocombustíveis também é questionado por 

alguns pesquisadores. "Já vi várias alegações de que o etanol de cana fornece nove 

vezes mais energia do que a usada para a sua produção. Gostaria que isso fosse 

verdade", diz David Pimentel, professor de ecologia e agricultura da Universidade de 

Cornell (EUA). De acordo com ele, o saldo é bem menor: 1,38 kcal de etanol para 

cada 1 kcal de combustível fóssil. Ainda assim, é um índice melhor que do etanol de 

milho, próximo de um para um, de acordo com diversas pesquisas, ou com saldo 

negativo, de acordo com os estudos de Pimentel. 

Ou seja, para produzir o "álcool americano" gasta-se a mesma quantidade de 

energia ou até mais do que ele é capaz de oferecer. Isso se deve a vários fatores, 

como a necessidade de grandes quantidades de herbicidas, inseticidas e 

fertilizantes à base de nitrogênio (produzido a partir do petróleo) e uso de diesel para 

o transporte. 

DEBATE QUE RENDE: Efeito do combustível e da comida 

no bolso 

   CANA*  FEIJÃO*  
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Investimento inicial  R$2.750/ha** R$2.160/ha** 

Despesa por safra  R$820/ha R$1.600/ha 

Frete (500km)  R$60/ton R$66/ton 

Retorno  1 ano 3 1/2 anos 

Seqüestro anual de 

carbono  
1,6 ton/ha 1,3 ton/ha 

* Lavoura sem irrigação ** ha = hectare  

Fontes: Estância São Pedro, Fazenda Lagoa Bonita, IBGE, 

Camil, João Carlos Sá/UEPG, Telmo Amado/UFSM, Cimélio 

Bayer/UFRGS e Humberto Zomer  

 

Contas controversas 

 Os dados de pesquisas variam significativamente. Para Dan Kammer, co-

diretor do Instituto do Ambiente da Universidade de Berkeley, na Califórnia, o etanol 

emite entre 10% e 15% menos CO2 do que a gasolina em seu processo produtivo. 

"É melhor cultivarmos o milho para produzir etanol para nossos carros do que usar a 

gasolina e outros combustíveis fósseis", diz. É bom lembrar que, tanto no Brasil 

quanto nos EUA, a indústria do álcool é subsidiada pelo governo.  

O professor de Cornell insiste que a maioria dos biocombustíveis não é 

sustentável. De acordo com seu estudo, publicado na revista "Natural Resources 

Research", são necessários 7 mil litros de água para cultivar os 12 quilos de cana 

usados para a produção de um litro de etanol. E cada litro de etanol gera 10 litros de 

água contaminada residual. O pesquisador também critica a queima da cana, que 

gera poluição atmosférica, e as péssimas condições de trabalho dos bóias-frias - 

problema que vem sendo resolvido, em parte, pela mecanização do processo de 

colheita.  

Por todos esses motivos, Pimentel defende a queima de biomassa como uma 

alternativa mais barata e eficiente à gasolina. "A produção de energia termal por 

esse método produz cerca de 10 kcal por 1 kcal de biomassa de madeira investida", 

diz o pesquisador, que estima que hoje os EUA obtenham cerca de 3% de sua 
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energia da queima de resíduos de madeireiras e de indústrias de móveis. Nova 

geração 

O desenvolvimento de novas tecnologias é o maior aliado para a evolução 

dos biocombustíveis. A empresa americana Amyris desenvolveu um método que usa 

a fermentação produzida pela bactéria Escherichia coli, uma das mais comuns no 

nosso intestino. Ela transforma o açúcar da cana em compostos de átomos de 

carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, gerando um novo tipo de biodiesel. Como 

essa é a mesma estrutura molecular dos combustíveis de petróleo, pode "pegar 

carona" no mesmo sistema de oleodutos. "O diesel de cana polui 80% menos que o 

convencional", diz o engenheiro químico Neil Renninger, que, ressalte-se, é co-

fundador da Amyris. A empresa planeja construir uma usina no Brasil em 2009 e 

colocar seu produto no mercado em 2011. Outros "biocombustíveis de segunda 

geração" sendo produzidos são os de celulose, alga, madeira e biometano (veja 

quadro abaixo).  

Mas a disputa entre combustível e comida vai muito além do universo 

energético. Temos de refletir sobre nossos hábitos de consumo. "Trocar gasolina por 

etanol é importante, mas não o suficiente. Temos de qualificar o transporte coletivo e 

avaliar o uso dos espaços urbanos e rurais", diz Sergio Porto, da Conab. Isso inclui 

repensar nossa concentração de culturas agrícolas. No Brasil, quase 95% da 

produção é dedicada a apenas três produtos: soja, milho e arroz. Avaliar nosso 

modelo de desenvolvimento e olhar mais para a área de frutas e outros produtos 

hortigranjeiros é um dos caminhos para diversificar nossa base. O que também 

contribui para reduzir problemas atrelados às monoculturas, como maior 

necessidade de produtos químicos para controle de praga. "Temos de estabelecer 

regras para minimizar o impacto", diz. 

A conclusão é que a solução para esse problema global pode ser regional. O 

problema da fome no Brasil continua sendo muito mais fruto de má distribuição de 

renda do que de escassez. "Nós acreditamos no cultivo de alimentos", diz a 

agrônoma Andréa Fellet, enquanto dirige pela fazenda Lagoa Bonita e observa o 

milho que logo será colhido. "A população não pára de crescer, vamos produzir para 
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essas pessoas." Se o mercado continuar lucrativo e a expansão da cana for 

sustentável, não vão faltar arroz e feijão em nossos pratos.  

SACIEDADE ALTERNATIVA  

Conheça outras fontes que podem gerar biocombustíveis. 

Alguns já estão no mercado, e outros que devem chegar nos 

postos nos próximos anos 

 DIESEL DE CANA 

>>>O que é: usa a bactéria Escherichia coli para 

fermentar o açúcar da cana e transformá-lo em 

hidrocarbonetos, mesma estrutura do petróleo  

>>>Vantagens: o diesel de cana emite 80% menos CO2 do que o 

diesel tradicional. A centrifugação dos hidrocarbonetos gasta até 

cinco vezes menos energia do que a destilação do etanol e tem 

como subproduto um gás que também pode ser usado como fonte 

de energia  

GORDURA ANIMAL 

>>>O que é: a gordurinha que dá sabor às carnes pode 

levantar aviões. Um método desenvolvido por 

engenheiros da Universidade do Estado da Carolina do Norte, EUA, 

transforma esse óleo em biodiesel para aeronaves. 

>>>Vantagens: segundo os pesquisadores, o processo é 100% 

verde, já que não usa combustíveis fósseis. O produto também pode 

ser usado como aditivo para automóveis com motores a 

diesel 

ALGA 

>>>O que é: várias universidades e empresas estudam a 

alga como matéria-prima de biodiesel. "Ela está entre as plantas 

mais eficientes na fotossíntese", diz Michael Briggs, da Universidade 

de New Hampshire 

>>>Vantagens: as "fazendas" de alga podem ser instaladas em 

terras que não servem para o cultivo de alimentos, eliminando a 
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concorrência de espaço. Em abril foi inaugurada no Texas a primeira 

usina de biodiesel de alga do mundo 

PINHÃO-MANSO 

>>>O que é: uma das sementes que ganha espaço nas 

pesquisas brasileiras, já usado para automóveis na Índia 

e testado pela montadora DaimlerChrysler 

>>>Vantagens: essa oleaginosa é resistente à seca, pouco 

suscetível a pragas, tem boa produtividade e não requer o uso de 

agrotóxicos. Em março a BE Agroenergia anunciou que vai instalar 

uma fábrica de biodiesel de pinhão-manso em Colatina, Espírito 

Santo 

MADEIRA 

>>>O que é: o diesel de madeira é dos "biocombustíveis 

de segunda geração". Criado por pesquisadores da 

Universidade da Geórgia, EUA, o novo processo aquece lascas de 

madeira na ausência de oxigênio, resultando em um gás que é 

condensado em óleo combustível  

>>>Vantagens: usa resíduos agroindustriais como palha, cortiça e 

folhas, que, por serem subprodutos das madeireiras, não competem 

com a produção de alimentos. 

MAMONA  

>>>O Que é: feito a partir da oleaginosa, foi estimulado 

pela lei que obriga que o diesel brasileiro tenha 2% de 

biodiesel. A partir de 2013, serão 5%  

>>>Vantagens: apesar de não ter rendido o que se esperava nos 

últimos anos, a mamona ainda é promissora. Em novembro passado 

a empresa americana de biotecnologia Terasol LABS instalou-se no 

Brasil em parceria com o Sebrae do Ceará para pesquisar e 

desenvolver novas variedades mais produtivas da semente 
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BIOMETANOL 

>>>O que é: combustível líquido que pode ser usado em 

motores a diesel e é produzido a partir de biogás 

coletado de variadas fontes de matéria orgânica, como esterco, 

esgoto e lixo 

>>>Vantagens: em 2003, a empresa Smithfield Foods, maior 

produtora de alimentos a base de carne de porco nos EUA, 

construiu uma usina experimental para extrair biogás das fezes dos 

bichos 

CELULOSE 

>>>O que é: outro biocombustível de segunda geração, 

feito a partir de vários vegetais. A grande promessa na 

área é o sorgo, gramínea de rápido crescimento  

>>>Vantagens: No Brasil, a Petrobras montou uma unidade 

experimental com a UFRJ para produzir etanol de celulose de 

bagaço de cana. O plano é construir uma usina semi-industrial em 

2010. Mas a produção cara ainda inviabiliza sua 

comercialização 

COLZA 

>>>O que é: semente das flores desse tipo de repolho é 

a principal matéria-prima de biodiesel na Europa.  

>>>Vantagens: apesar de os investimentos serem criticados por 

especialistas, já que os países europeus não têm muita área livre 

para expandir suas plantações, a colza apresenta alta produtividade. 

Além disso, é importante na rotação de culturas, já que torna os 

nutrientes do solo disponíveis durante várias safras e reduz a 

incidência de pragas 
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7.9 ANEXO 9 
 

Proposta de experimento demonstrativo 
 

O EXPERIMENTO A SEGUIR DEVE SER REALIZADO PELO PROFESSOR E EM 
LOCAL SEGURO. DE PREFERÊNCIA EM LABORATÓRIO QUE TENHA AS 
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS, NÃO SENDO RECOMENDADO 
O MANUSEIO POR PARTE DOS ESTUDANTES. 
 
Objetivo: Verificar que podemos utilizar o calor para realizar trabalho mecânico 
produzindo uma máquina térmica simples, similar à máquina de Heron. 
Material necessário: 

 1 Lata de refrigerante; 

 2 Canudos encurvados de metal; 

 1 Prego ou parafuso; 

 Água; 

 Fio resistente; 

 Seringa descartável sem agulha; 

 Cola do tipo durepox; 

 Lamparina ou similar. 

Procedimento de montagem: Verifique a montagem nas figuras. 
 

 
 

 Faça um pequeno furo na lateral da lata para retirar o refrigerante e em 

seguida coloque um pouco de água com o auxílio da seringa para lavar o seu 

interior. Retire a água suja; 
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 Faça outro furo na lateral oposta do primeiro feito na lata. Atente para que os 

furos tenham aproximadamente o diâmetro dos canudos.  

 Cole os canudos de modo que fiquem bem vedados com a cola do tipo 

durepox. As pontas dos canudos devem ficar apontadas em sentidos opostos.  

 

 

 
 

 Coloque aproximadamente 150ml de água com o auxílio da seringa; 

 Prenda o fio na parte central do lado de cima da lata; 

 Acenda a lamparina; 

 Segure o fio com a lata pendurada acima da lamparina, com cuidado para 

não se queimar; 

 Observe o que acontecerá com a latinha. 

 

Observação 1: Pode ser utilizado material de sucata como, por exemplo, antenas 
antigas de TV para obtenção dos canudos encurvados de metal. 
 
Observação 2: Fica a recomendação da montagem de um suporte para o fio, o que 
possibilita ao operador (professor) a manutenção de uma distância de segurança do 
aparato antes que a água comece a ferver. 
 
Resultado previsto: 
 Quando a água recebe energia térmica proveniente da fonte quente 
(lamparina), ela passa do estado líquido para o gasoso. Este vapor de água sai da 
lata pelos canudos encurvados, dispostos em sentidos opostos. Este vapor, por sua 
vez, realiza trabalho, fazendo girar a latinha e formando um binário. 
 


