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RESUMO 
 

MINI AQUECEDOR SOLAR DE ÁGUA PARA O ENSINO DE CALOR E SUAS 

TRANSMISSÕES 

Sandro Araujo da Silva 

Orientador:: 
Dr. Luiz Telmo da Silva Auler 

UFF – Universidade Federal Fluminense 
 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação no Curso          
de Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF), como parte dos           
requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física. 
 

Nesse trabalho foi desenvolvido como produto educacional um Mini Aquecedor Solar           
de Água (MASA) como um material didático potencialmente significativo. O produto           
educacional associado a esta dissertação compreende um manual de construção e um            
guia de aplicação voltado para o público do Ensino Médio, mas o MASA pode também               
ser útil e adequado ao Ensino Fundamental. O MASA foi concebido para poder ser              
trabalhado em sala de aula de forma prática para demonstrações e contextualização            
acerca do tema calor e suas transmissões. A originalidade da proposta do MASA em              
comparação com outros protótipos de aquecedor solar para fins didáticos é a sua             
portabilidade e possibilidade de ser utilizado dentro de classe. Sendo um dispositivo            
compacto, o MASA pode ser facilmente carregado por uma pessoa de uma sala para              
outra e, além da possibilidade de ser utilizado ao ar livre, exposto ao sol, pode também                
ser usado em classe com um soprador térmico como fonte de aquecimento da sua              
placa. Um objetivo específico do trabalho foi apresentar uma prática educativa que            
permitisse aos estudantes estabelecerem uma relação entre a teoria e a prática,            
relacionando os conceitos físicos com a sua aplicação prática no cotidiano. Quanto a             
estratégia para a coleta de dados para avaliação do produto utilizou-se a técnica da              
observação participante, por ser um meio eficaz para atender aos objetivos que se             
propõe a pesquisa. Além disso, foi elaborado, aplicado e analisado em questionário            
com perguntas abertas direcionadas a levantar os conceitos prévios do estudantes, as            
observações decorrentes da demonstração com o MASA. A reaplicação do          
questionário prévio após a aula com o MASA evidenciou que os alunos puderam             
reestruturar seus conceitos prévios sobre calor e suas transmissões. A teoria da            
aprendizagem significativa de Ausubel foi a principal base teórica para a elaboração da             
proposta didática que acompanha o MASA. 
 
 

Palavras-chave: Aquecedor Solar, Calor, Ensino de Física, Demonstração. 
 

Volta Redonda 
Agosto de 2017 
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ABSTRACT 

 
MINI SOLAR WATER HEATER FOR TEACHING HEAT AND HEAT TRANSMISSION  

Sandro Araujo da Silva 

 
Supervisor: 

Dr. Luiz Telmo da Silva Auler 
UFF – Universidade Federal Fluminense 

 
Abstract of master’s thesis submitted to “Programa de Pós-Graduação no          
Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF)”, in partial           
fulfillment of the requirements for the degree “Mestre em Ensino de Física”. 
 
 

A Mini Solar Water Heater (MSWH) was developed as an educational product to be              
used as potentially significative learning material. The educational product related to           
this dissertation consists of a construction manual as well as an application guide for              
the high school level, but MSWH is also suitable for usein to the the primary school                
level public. The MSWH was conceived to be used in a portable way in the classroom                
to demonstrate heat and heat transmission in a practical and context way. The             
originality of MSWH proposal as compared to other educational prototypes of solar            
heating systems is its portability, which makes it easy to handle and suitable to be used                
in the classroom. Being very compact the MSWH can be carried by one person from               
one classroom to another, having also the advantage of being suitable for open air              
demonstrations, under natural sunlight, as well as for in class demonstrations, with a             
suitable small electric heat gun, or electric hair drier, as heating source for its plate. The                
specific purpose of this work was to present an educational demonstration that enable             
students to link theory to practice, relating physical concepts to their daily applications.             
As regards the strategy to collect observational data for the product evaluation, it was              
user the technique of participant observer. Furthermore, it was conceived and applied            
a conceptual questionnaire in order to investigate students previous concepts on heat            
and heat transmission. Also a questionnaire for after the demonstration activity is             
presented. In the tests made with two high school classes, the reapplication of the              
conceptual questionnaire after the demonstration activity with the MSWH shown that           
students were able to reformulate the previous concepts on heat and heat            
transmission. As theoretical foundation for the educational proposal and the results           
discussion we referred to the principles of the meaningful learning of David. P Ausubel. 

 
 

Keywords: Physics education, heat, solar heating system, classroom demonstrations 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

Vivemos atualmente profundas mudanças relacionadas ao manejo dos recursos         

naturais. A economia da energia elétrica, por exemplo, torna-se um grande desafio, por             

envolver a substituição de fontes não renováveis, como o petróleo, e fontes de grande              

impacto ambiental, como as hidroelétricas, ou potencial impacto, como a eletronuclear,           

por fontes renováveis e de menor impacto ambiental como unidades eólicas e unidades             

geradoras solares. 

Esse tema requer uma discussão aprofundada por parte da sociedade          

demandando que o sistema educacional forme cidadãos conscientes e aptos a participar            

de tais debates. É fundamental para o futuro da sociedade contemporânea pensarmos na             

matriz energética e nas alternativas possíveis para um desenvolvimento social e           

econômico sustentável a longo prazo. Faz-se necessário, portanto, que a educação e o             

Ensino de Física, em particular, promovam ações pedagógicas que possibilitem aos           

jovens compreender os diferentes aspectos envolvidos na geração da energia elétrica,           

desde tecnológicos até sociais, ambientais e econômicos. 

Recentemente, em 2015, o país passou por uma crise energética devido à falta de              

chuvas que afetou o abastecimento dos reservatórios do sistema hidroelétrico e também            

ameaçou o sistema de abastecimento de águas, gerando transtornos, desabastecimento          

de água, preocupações, debates e aumento substancial nas contas de luz [Galvão 2015].             

O problema da escassez de água e do encarecimento da energia elétrica não afeta              

somente a economia em nosso país, mas também as relações sociais, refletindo com             

isso, a nossa forma de viver.  

 Outra informação importante é que 73,1% das residências no Brasil utilizam o            

chuveiro elétrico, sendo ele o responsável pela maior fatia do consumo de energia de              

uma casa, representando 23,9% do consumo. Esses são dados da Procel 2006, Centro             

Brasileiro de Informação de Eficiência Energética que, entre os anos de 2004 a 2006,              

realizou uma pesquisa de campo, de natureza quantitativa, denominada “Pesquisa de           
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Posse de Eletrodomésticos e Hábitos de Consumo”.  

De acordo com o Balanço Energético Nacional do Ministério das Minas e            

Energias (2014), o gasto com energia no setor residencial é da ordem de 11,1% de toda                

a energia produzida no país. Dentro deste setor, 32,8% corresponde a energia elétrica. 

A Escola não pode estar alheia em construir novos caminhos sobre o uso das              

fontes renováveis de energia, visto que são conhecimentos indispensáveis para a           

formação do cidadão, na construção de uma sociedade politicamente justa e           

ecologicamente sustentável.  

Por outro lado, é crescente a desmotivação do aluno e o seu respectivo mau              

aproveitamento pela aprendizagem de Física. Por isso, para nós professores, um dos            

maiores desafios na educação é como promover uma aprendizagem significativa de           

forma participativa que contemple a interação entre os alunos. Diante da crescente            

demanda de um mundo em constante transformação, é importante que a discussão em             

sala de aula seja clara, objetiva e contextualizada para que a aprendizagem seja             

facilitada e possa se tornar significativa. 

Em nossa prática docente é comum ouvirmos dos estudantes lamentações em           

relação as suas dificuldades de aprenderem Física. Temas como temperatura, calor e a             

sua relação com a energia não são vistos de forma interessante e contextualizada.             

Pensando nessa necessidade, desenvolvemos nesse trabalho de Mestrado Profissional         

em Ensino de Física um produto que contribuísse para tornar o ensino dos conteúdos              

relacionados a calor e suas transmissões mais interessante e contextualizado para o            

professor da disciplina de Física. Assim, vimos a necessidade de elaborarmos um            

produto educacional acompanhado de um manual para a construção de um mini            

aquecedor solar de água (MASA), utilizando alguns materiais de fácil acesso como            

termômetros, canos, forros de PVC, entre outros materiais de custo reduzido. Além            

disso, o nosso produto educacional é complementado por um guia de aplicação            

pedagógica do mini aquecedor solar em sala de aula, tornando-o uma ferramenta            

educativa de demonstração.  

Não podemos negar a necessidade de ampliar a discussão sobre a captação e o              

uso da energia, especificamente a energia solar, como alternativa para um meio            
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sustentável de consumo. Nesse propósito, uma das alternativas que pode ser empregada            

é o uso de aquecedores solares de água de baixo custo (ASBC).  

Nessa perspectiva ficamos motivados a aprimorar o projeto ASBC, da Sociedade           

do Sol, para um trabalho de demonstração experimental em sala de aula. Assim, nasceu              

o MASA, como um modelo promissor para a prática da Teoria da Aprendizagem             

Significativa defendida por Ausubel. Do ponto de vista educativo, o MASA enfatiza            

uma aprendizagem criativa e, ao mesmo tempo, envolve uma reflexão crítica a partir da              

experiência. 

Assim, é objetivo do trabalho apresentar como o MASA pode ser trabalhado em             

sala de aula para abordar o tema calor e suas transmissões como forma de energia. Além                

disso, é um objetivo específico pensar numa proposta pedagógica de utilização do            

MASA que possa ser potencialmente significativa e que permita aos estudantes           

estabelecer uma relação entre a teoria e a prática nos conteúdos de calor e suas               

transmissões. 

Diante de uma diversidade de questionamentos que o tema sugere,          

problematizamos alguns pontos que julgamos relevantes. São eles: como trabalhar em           

sala de aula os temas temperatura, calor e suas transmissões de forma dinâmica e              

criativa? Como promover aprendizagem significativa para o Ensino de Física? Como           

produzir um mini aquecedor solar de água para ser utilizado em sala de aula? A partir                

das informações até aqui esboçadas, priorizamos investigar alguns aspectos que          

consideramos relevantes para atendermos aos objetivos desta pesquisa.  

Para uma melhor compreensão sobre o tema em estudo, dividimos o trabalho em             

sete capítulos, apresentados na seguinte sequência: 

No primeiro capítulo, apresentamos o tema e o objeto de estudo, assim como             

uma breve justificativa, os objetivos da pesquisa, os problemas que o tema sugere e a               

organização estrutural do trabalho. 

No segundo capítulo, expomos a fundamentação teórica refletindo a prática          

educativa relacionada ao conceito de aprendizagem significativa e concepções         

alternativas. Ainda neste capítulo, discorremos sobre o sentido da experimentação no           

Ensino de Física segundo o direcionamento de livros, artigos acadêmicos e documentos            
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da área. 

No terceiro capítulo, elaboramos um breve histórico sobre o aquecedor solar.           

Concluímos o capítulo fundamentando o tema calor como forma de energia e suas             

transmissões. 

No quarto capítulo desenvolvemos a metodologia do trabalho, começando da          

concepção do MASA, passando pelos procedimentos metodológicos, os sujeitos         

envolvidos, o campo da investigação, as estratégias e os materiais de coleta de dados e               

finalizando com relatos da aplicação do produto em sala de aula. 

No quinto capítulo, detalhamos o MASA em relação a sua construção em um             

passo a passo ilustrativo para a sua montagem. Para finalizar o capítulo, dissertamos             

sobre a aplicabilidade do MASA em sala de aula. 

No sexto capítulo, com o recurso de gráficos, fazemos uma análise dos            

resultados da aplicação do produto educacional a partir de um questionário com oito             

perguntas direcionado\\ aos alunos e observações colhidas na aplicação. Finalizamos o           

capítulo dissertando sobre o comportamento dos alunos nas aulas demonstrativas. 

No sétimo e último capítulo, tecemos as considerações finais. Nesse momento,           

fazemos um levantamento sobre os achados da pesquisa, discutindo se os objetivos do             

trabalho foram alcançados de acordo com o que propõe esse trabalho. 

Para finalizar o trabalho, no apêndice da dissertação apresentamos um guia           

descritivo do produto educacional MASA, assim como o manual da sua construção e             

algumas propostas para a sua aplicabilidade em sala de aula. No apêndice, expomos             

ainda o questionário utilizado durante a pesquisa. 
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Capítulo 2 

Fundamentação teórica 
 

2.1  Aprendizagem Significativa 

 

Dentre tantos teóricos da educação, achamos oportuno os estudos sobre as           

concepções alternativas de Giordan e Vecchi [Giordan 1996] e de aprendizagem           

significativa segundo Ausubel , bastante discutida por Moreira, [Moreira 2014]. Já é           1

bem estabelecido que a aprendizagem é um fenômeno que acontece desde o nascimento.             

De fato, o ato ou efeito de aprender é fator decisivo para a sobrevivência, uma vez que                 

ao relacionar-se com mundo que o cerca, o indivíduo aprende diversas formas de viver              

melhor. 

Nesse propósito, entendemos que o sentido de aprender, ligado à educação           

formal e intencional, tem como fundamento a manutenção e organização da vida do             

homem em sociedade. Libâneo defende que: “educação é um fenômeno social e            

universal, sendo uma atividade humana necessária ao funcionamento de todas as           

sociedades.” [Libâneo 1994, p. 16]. Ainda sobre o conceito de educação o mesmo autor              

adverte que: 

“A educação compreende os processos formativos que ocorrem        

no meio social, nos quais os indivíduos estão envolvidos de          

modo necessário e inevitável pelo simples fato de existirem         

socialmente [...] não há sociedade sem prática educativa e nem          

prática educativa sem sociedade.” [Libâneo 2001, p. 17] 

A educação que acontece nos espaços escolares confere ao indivíduo um           

conjunto de bens intelectuais e simbólicos. Por sua natureza, a escola é um ambiente de               

aprendizagem. Todavia, para que haja aprendizagem é preciso saber como deve ser            

trabalhada a prática educativa em sala de aula. Isso nos faz pensar o grande desafio que                

1David Paul Ausubel (1918-2008), psicólogo e teórico da educação estatunidense. 
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é o ato de educar. Não é tarefa fácil, quando a preocupação do educador é saber como o                  

conhecimento se processa e como acontece a aprendizagem.  

Partimos do pressuposto que é a intencionalidade de aprender e o propósito de             

ensinar, que caracteriza o ato educativo. Segundo Ausubel [Moreira 2014] existem, pelo            

menos, três tipos de aprendizagem: “cognitiva”, “afetiva” e a “psicomotora”. Para esse            

autor, é na aprendizagem cognitiva que se encontra o armazenamento de informações            

que acumulamos ao longo da vida, chamada de “estrutura cognitiva”. Na aprendizagem            

afetiva, encontram-se os sinais internos dos indivíduos que são identificados nas           

experiências do prazer, descontentamento, alegria, raiva, entre outros sentimentos. Já a           

aprendizagem psicomotora diz respeito ao estímulo muscular adquirido por meio de           

treino e prática. 

Ausubel focaliza seus estudos na aprendizagem cognitiva, por ela estar presente           

nas experiências afetivas e psicomotoras. Nesse propósito, a informação organizada na           

estrutura cognitiva do indivíduo é fundamental para que ocorra a experiência afetiva e a              

psicomotora. De acordo com Moreira, “aprendizagem significativa é um processo por           

meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente           

relevante da estrutura do conhecimento do indivíduo [...]” [Moreira 2014, p16]. 

Sobre o processo de aprendizagem segundo o ponto de vista cognitivo de            

Ausubel são necessárias duas condições básicas: 

“Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para          

aprender: se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária         

e literalmente, então a aprendizagem será mecânica. Em        

segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser          

potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e          

psicologicamente significativo: o significado lógico depende      

somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é          

uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma          

filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si          

próprio.” [Ausubel apud Vasconcelos 2003, p. 38] 
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Ainda sobre o processo de aprendizagem, [Moreira 2014] esclarece que:  

“uma das condições para a ocorrência da aprendizagem        

significativa, portanto, é que o material a ser aprendido seja          

relacionável (ou incorporável) à estrutura cognitiva do aprendiz,        

de maneira não arbitrária e não literal. Um material com essa           

característica é dito potencialmente significativo.” [Moreira      

2014, p. 164] 

Portanto, se o indivíduo está predisposto a aprender de forma significativa, ou            

seja não literal, e o material apresentado é relacionável com conceitos preexistentes na             

estrutura cognitiva do aprendiz, então poderá ocorrer uma aprendizagem significativa. 

Para Yamazaki, quanto mais sabemos, mais aprendemos. Nesse sentido,         

[Yamazaki 2008, p. 1] ressalta que a “aprendizagem cognitiva pode ser definida como             

aquela na qual certo conteúdo é inserido na estrutura cognitiva de forma organizada,             

criando um complexo organizado de informações.” 

A relação ensino-aprendizagem tal como ela ocorre em sala de aula e na grande              

maioria das escolas, nem sempre acontece de maneira a promover uma aprendizagem            

crítica e duradoura. Dentre tantos problemas que poderiam ser apontados, nos chama            

atenção a desmotivação do estudante que possui dificuldade de compreender os           

conteúdos trabalhados na escola, e, em especial, os estudos da Física. No contexto da              

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel podemos atribuir essa dificuldade à           

predisposição do aluno para uma aprendizagem mecânica, não significativa, e/ou ao fato            

do material apresentado  não ser potencialmente significativo. 

Seguindo a ideia de que “quanto mais se sabe, mais se aprende” e com a               

finalidade de criar situações que favoreçam a aprendizagem significativa, nasceu o           

projeto do MASA, como um material potencialmente significativo. 

De acordo com os estudos de Moreira [Moreira 2014], defendemos o MASA            

como um produto potencialmente significativo, visto que agrega ao conhecimento          

prévio do aluno, ou seja, à sua estrutura cognitiva, informações que partem do seu              

próprio contexto de vida. Em outras palavras, a nova informação, ao interagir com as              
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informações existentes, possibilita que o aluno relacione o funcionamento do MASA           

com temas relevantes como é o caso do uso sustentável dos recursos naturais, assim              

como o entendimento sobre os conceitos físicos, entre outros. Assim: 

“O ensino deve ocorrer sempre a partir do que o aluno já sabe,             

organizando o conteúdo de acordo com essa estrutura cognitiva         

prévia. E, além disso, a predisposição para aprender passa a ser           

uma condição para aprendizagem.” [AUSUBEL apud      

MOREIRA, 165, 2014]. 

Nesse propósito, [Ausubel apud Moreira 2014] chama atenção para o que           

chamou de “conceito subsunçor” ou simplesmente “subsunçor”, existente na estrutura          

cognitiva dos indivíduos. Segundo Ausubel, existem duas condições para que aconteça           

a aprendizagem significativa sobre o “subsunçor”: em primeiro lugar, o conteúdo           

ensinado deve ser potencialmente revelador para o estudante. Em outras palavras, o            

novo conhecimento precisa ser ancorado no conhecimento já existente. Em segundo           

lugar, o estudante precisa estar disposto a aprender. Nesse sentido, se faz necessário             

trabalharmos com atividades que sejam pedagogicamente significativas, uma vez que o           

fator mais importante que influi na aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe [Moreira               

2014]. 

 

2.2  Concepções alternativas 

 

Ao refletirmos sobre o conhecimento científico aliado ao conhecimento da vida           

cotidiana, nos remetemos aos estudos de concepções alternativas de Giordan e Vecchi            

por defender que o educando é um agente ativo no processo da aprendizagem [Giordan              

e Vecchi 1996]. 

O aluno possui explicações para determinados fenômenos que, em muitos os           

casos, diferem do conhecimento científico. Essas explicações são conhecidas como          

concepção alternativa, ou seja, concepções constituídas de sentidos para explicar a vida            

cotidiana, aprendidas no convívio social, fortemente ligada ao senso comum, saberes           
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tradicionais e crenças.. 

Dessa forma, [Borges 2002] adverte que o aluno não é uma “tabula rasa”, ou um               

“banco vazio” onde se deposita o conhecimento. Sobre essa ideia, nos ensina que : 

“As pesquisas sobre ensino-aprendizagem de ciências      

produziram evidências de que as crianças trazem para a escola          

um conjunto de concepções sobre vários aspectos do mundo,         

mesmo antes de qualquer introdução à ciência escolar. Estas         

concepções alternativas são adquiridas a partir de sua inserção         

na cultura comum e da experiência cotidiana com fenômenos e          

eventos, e, freqüentemente, interferem com a aprendizagem das        

idéias científicas.” [Borges 2002, p. 302-303]  

As concepções alternativas do aluno, não coincidentes com a ciência, são           

consideradas úteis para o processo educativo e não podem ser percebidas como um erro.              

De fato: 

“A ‘concepção’, tal como a reconhecemos, não é, portanto um          

produto, mas sim o processo de uma atividade de construção          

mental do real. Essa elaboração efetua-se, é claro, a partir das           

informações que o aprendente recebe pelo intermediário de seus         

sentidos, mas também das relações que mantém com outrem,         

indivíduos ou grupos, durante sua história, e que permanecem         

gravadas em sua memória. Mas essas informações são        

codificadas, organizadas, categorizadas num sistema cognitivo      

global e coerente, em relação com suas preocupações e os usos           

que lhes dá.” [Giordan e Vecchi1996, p. 95]  

Nessa proposta, chama atenção o que Giordan e Vecchi (1996) defendem sobre a             

importância do processo ensino-aprendizagem em detrimento ao produto acabado. Para          

esses autores, o processo é uma espécie de estrutura mental posta em ação frente às               

situações-problemas particulares [Giordan e Vecchi, 1996]. 

As concepções alternativas do aluno não podem ser consideradas um amontoado           
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de ideias aleatórias, visto que elas possuem uma lógica própria e correspondem a um              

todo estruturado. Formam o que Ausubel chama de conhecimentos prévios, que estão            

organizados na estrutura cognitiva do indivíduo. Sendo assim, as concepções          

alternativas devem ser consideradas informações importantes para que, a frente de           

situações-problemas, o aluno possa retomá-las para organizar e estruturar a realidade.  

“As concepções não devem, portanto, ser interpretadas       

unicamente como coleções de informações passadas ou como os         

elementos de um estoque informativo simplesmente destinado a        

consultas posteriores. Correspondem primeiramente a uma      

mobilização do adquirido em vista de uma explicação, previsão,         

ou ainda uma ação simulada ou real.” [Giordan e Vecchi, 1996,           

p. 102] 

Assim, ficamos tranquilos em afirmar que para haver aprendizagem significativa          

se faz necessário que o professor assuma a postura de mediador do conhecimento, além              

de ser um motivador em sala de aula. É preciso ainda que o educador conheça as                

concepções alternativas de seus alunos para que não seja considerado um mero            

transmissor de conhecimento. Por fim é preciso ressaltar que nem toda concepção            

prévia do aluno, no sentido de Ausubel, é uma concepção alternativa no sentido de              

Giordan e Vecchi. Algumas concepções prévias são de fato alternativas, outras já são             

científicas, ao menos parcialmente. 

  

2.3   O sentido da experimentação no Ensino de Física 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) [Brasil 2000] orientam o ensino          

da disciplina de Física no Ensino Médio. Nesse documento encontramos definido que: 

“A Física é um conhecimento que permite elaborar modelos de          

evolução cósmica, investigar os mistérios do mundo       

submicroscópico, das partículas que compõem a matéria, ao        
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mesmo tempo que permite desenvolver novas fontes de energia         

e criar novos materiais, produtos e tecnologias.” [Brasil 2000,         

p.22] 

O documento que traz as orientações educacionais complementares aos PCN’s é           

o denominado PCN’s+ [Brasil 2006]. Em relação ao aprendizado em Física, o referido             

documento acrescenta que: 

“A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de         

competências específicas que permitam perceber e lidar com os         

fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto no cotidiano        

mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a         

partir de princípios, leis e modelos por ela construídos.” [Brasil          

2006, p.2] 

Diante da relevância sobre o estudo da Física defendemos a experimentação,           

agregada à contextualização dos temas abordados em sala de aula, como uma rica fonte              

para a aquisição do conhecimento científico. Sobre o sentido da experimentação os            

PCN’s+ esclarecem sua importância no processo educativo para o Ensino de Física. O             

documento orienta que: 

“É indispensável que a experimentação esteja sempre presente        

ao longo de todo o processo de desenvolvimento das         

competências em Física, privilegiando-se o fazer, manusear,       

operar, agir, em diferentes formas e níveis. É dessa forma que se            

pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno,         

desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre indagar,         

evitando a aquisição do conhecimento científico como uma        

verdade estabelecida e inquestionável.” [Brasil 2006, p. 37] 

Nesse contexto, há de se concordar que a experimentação é uma fonte preciosa             

de conhecimento e uma excelente possibilidade de pesquisa para o trabalho em sala de              

aula. A exemplo disso, temos o experimento do MASA que, na sua concepção, possui              
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uma rica abrangência de conhecimentos para além daqueles advindos em situações           

convencionais. 

Nesse sentido, os PCN’s sugerem que: 

“As abordagens mais tradicionais precisariam, portanto, ser       

revistas, evitando ‘experiências’ que se reduzem à execução de         

uma lista de procedimentos previamente fixados, cujo sentido        

nem sempre fica claro para o aluno.” [Brasil 2006, p. 38] 

Portanto, os PCN+ colocam que os professores devem rever sua metodologias,           

enquanto educadores, procurando fazer com que os estudantes trabalhem algumas          

competências que envolvam desafios. Assim, quando propomos trazer para a sala de            

aula um protótipo de aquecedor solar, por exemplo, isso permite que o estudante se sinta               

estimulado para quantificar e buscar soluções com fundamentação científica para os           

problemas práticos que fazem parte do seu cotidiano e afetam, de alguma forma, sua              

vida, com fundamentação científica . 

Na perspectiva da aprendizagem significativa proposta por Ausubel, optamos         

por trabalhar com um experimento que envolvesse um material de custo reduzido e             

potencialmente significativo. De acordo com os PCN’s [Brasil 200, p. 38]: “É tão             

possível trabalhar com materiais de baixo custo, tais como pedaços de fio, pequenas             

lâmpadas e pilhas, quanto com kits mais sofisticados, que incluem multímetros e            

osciloscópios.” 

Os PCN’s ainda esclarecem que:  

[...] “A questão a ser preservada, menos do que os materiais           

disponíveis, é, novamente, que competências estarão sendo       

promovidas com as atividades desenvolvidas. Experimentar      

pode significar observar situações e fenômenos a seu alcance,         

em casa, na rua ou na escola, desmontar objetos tecnológicos,          

tais como chuveiros, liquidificadores, construir aparelhos e       

outros objetos simples, como projetores ou dispositivos óptico        

mecânicos.” [Brasil 2000, p. 38] 
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Em se tratando do desenvolvimento e aprimoramento de habilidades e          

competências adquiridas com o Ensino de Física, em especial pelo uso de experimentos             

em sala de aula, listamos algumas estratégias para o enfrentamento de           

situações-problema. Vejamos o que sinaliza os PCN’s a seguir: 

“Identificar em dada situação o problema as informações ou         

variáveis relevantes e possíveis estratégias para resolvê-la       

Frente a uma situação ou problema concreto, reconhecer a         

natureza dos fenômenos envolvidos, situando-os dentro do       

conjunto de fenômenos da Física e identificar as grandezas         

relevantes, em cada caso. Assim, diante de um fenômeno         

envolvendo calor, identificar fontes, processos envolvidos e seus        

efeitos, reconhecendo variações de temperatura como      

indicadores relevantes.” [Brasil 2000, p. 10] 

Quando falarmos de novos conhecimentos advindos por um experimento,          

devemos considerar que: 

[...] “o importante não é a manipulação de objetos e artefatos           

concretos, e sim o envolvimento comprometido com a busca de          

respostas/soluções bem articuladas para as questões colocadas       

em atividades que podem ser puramente de pensamento.”        

[Borges 2002, p. 4] 

Isso posto, há se de concordar que a prática docente deve ser significativa não só               

para o educando, mas também enriquecedora para o educador. Sendo assim, cabe ao             

professor reconhecer a sala de aula como um espaço de troca, onde ao mesmo tempo               

que se ensina, se aprende. 

Concluindo, é necessário ampliarmos o conceito de sala de aula para além de um              

espaço tradicional e desmotivador, onde o conhecimento é trabalhado de forma           

mecânica. A experiência demonstrativa em classe, se bem conduzida, pode proporcionar           

esse ambiente de aprendizado mais rico, interativo e desafiador, como discutiremos na            

próxima seção.  
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2.4   Demonstrações no ensino de Física 

 

O “trabalho experimental”, designado por Moreira [Moreira 2006], serve para          

toda e qualquer atividade desenvolvida num ambiente para esse fim, cujo objetivo visa             

envolver o aluno em experiências de aprendizagem que o faça interagir com materiais             

para observar e compreender os fenômenos. Já para Gaspar [Gaspar 2005], a expressão             

“atividade de demonstração” refere-se a qualquer apresentação realizada em sala de           

aula, como atividades que envolvam o uso de mídias (filmes, vídeos, slides, entre outras              

coisas), não vinculada aos padrões tradicionais e que possibilitam discutir fenômenos e            

conceitos físicos. Para esse autor, a atividade de demonstração pode ser denominada de             

“experiência de cátedra” cujo objetivo é ilustrar e ajudar a compreensão das matérias             

desenvolvidas nos cursos teóricos, tornando o conteúdo interessante e agradável para           

desenvolver a capacidade de observação e reflexão dos alunos. 

É comum encontrarmos estudos que defendem a importância da atividade          

experimental em benefício do ensino em ciências. Todavia, nem sempre o recurso dessa             

proposta se traduz em melhoria para a ocorrência da aprendizagem significativa. Nessa            

perspectiva, repensamos nossa prática educativa e elaboramos o MASA para uma           

atividade de demonstração experimental sem, com isso, negligenciar as interações entre           

os alunos ou entre eles e o instrumento, evitando uma aula expositiva na qual o MASA                

fosse apenas mais um recurso audiovisual [Ferreira 1978 apud Gaspar 2005]. 

Concordamos com autores que defendem a necessidade de darmos um novo           

significado à prática do trabalho experimental sob a perspectiva construtivista social da            

natureza da ciência e da aprendizagem. Nessa perspectiva, vale destacar a psicologia            

evolutiva de Piaget ao defender que: 

"se pretendemos formar indivíduos criativos e capazes de fazer         

progredir a sociedade de amanhã, é evidente que uma educação          

baseada na descoberta activa da verdade é superior a uma          

educação que se limita a transmitir verdades e conhecimentos         
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acabados". [Piaget, apud Moreira 1969, p. 45] 

De acordo com o pensamento de Ausubel é na estrutura cognitiva do indivíduo             

que a nova informação se relaciona com um conhecimento já existente, mas segundo o              

autor, essa interação não pode acontecer de forma arbitrária [Moreira 2014]. Já Novak             

[Novak 2000] esclarece que nos primeiros anos de vida a criança aprende conceitos             

relacionados ao seu modo de vida e que para elas, esses conceitos são altamente              

significativos. Porém, ao chegar na idade escolar, a criança terá uma aprendizagem de             

definições conceituais que, por vezes, são desgarradas de acontecimentos do seu           

cotidiano, ou seja, uma aprendizagem que não propicia uma integração cuidadosa do            

significado do novo conceito ou da nova proposição na estrutura cognitiva já existente. 

A partir dessa análise, inferimos o MASA como um recurso didático           

potencialmente significativo, por se tratar de um material de fácil manuseio, em            

tamanho reduzido, que possibilita a discussão de uma variedade de tópicos de Física e              

que integra os novos conceitos aprendidos, com a informação anterior trazida pelo aluno             

na sua experiência de mundo. Dessa forma acreditamos que o novo conhecimento            

advindo das discussões em torno do funcionamento do MASA, por exemplo, estará            

ancorado no conhecimento pré-existente do aluno, configurando um material         

potencialmente significativo [Moreira  2014]. 

Consideramos pertinente a utilização e a demonstração de aparatos         

experimentais contextualizados pelos docentes em sala de aula, pois, 

“Em primeiro lugar há que sensibilizar os professores para uma          

mudança de “paradigma” de forma que um ensino de pendor          

marcadamente indutivista em que a ciência é apresentada como         

uma série de verdades inquestionáveis, evolua para um processo         

ensino-aprendizagem em que é valorizado o papel do aluno na          

construção do seu conhecimento, por rectificação de erros.”        

[Moreira 2006, p. 387] 

Diante do exposto concluímos que a demonstração experimental em classe pode           

ser de elevado valor pedagógico, podendo ser utilizado no ensino das ciências, em             
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especial no Ensino da Física. A vantagem da atividade de demonstração experimental é             

que seu uso não requer um laboratório específico, além de um único aparato poder ser               

utilizado para todos os alunos em classe, simultaneamente com a discussão e sem             

descontinuidade na aula [Gaspar 2005]. O estímulo ao interesse, à curiosidade, e a             

interação entre os alunos e dos alunos com o experimento, são outras características             

alcançadas com a atividade de demonstração em sala, enfatizando a aprendizagem do            

conhecimento científico e tornando possível uma aprendizagem significativa. Nossa         

proposta nesse trabalho é proporcionar esse tipo de experiência pedagógica, através do            

MASA, cuja concepção e aplicação teste passamos a discutir na sequência. 
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Capítulo 3 

Calor e o aquecedor solar 
 

3.1 Breve histórico do aquecedor solar 

 

De um modo geral, “aquecedor solar” é um equipamento utilizado para aquecer            

ar ou água e, em muitos casos, se utiliza energia elétrica para este fim. Todavia, diante                

da crescente demanda do uso da eletricidade para outros fins, em consonância com a              

escassez dos recursos naturais, o aquecedor solar tornou-se um importante mecanismo           

para poupar energia elétrica, uma vez que seu funcionamento acontece por meio da             

energia solar que, além de ser essencialmente inesgotável, não causa impacto ao meio             

ambiente e é gratuita. 

No século XVIII, o vidro foi utilizado como matéria-prima para captar a energia             

solar. O precursor dessa descoberta foi o cientista suíço Horace de Saussure que, em              

1767, comprovou ser possível capturar e armazenar energia solar por um determinado            

tempo. O invento de Saussure consiste num aparato que ele chamou de “caixa quente”.              

Trata-se de uma caixa de madeira quadrangular, com isolamento térmico, revestida de            

cortiça e pintada por dentro com tinta na cor preta. A caixa possuía alguns centímetros               

de altura e era coberta com três lâminas de vidro, separados um do outro. A caixa foi                 

exposta durante um dia no sol e registrou uma temperatura de 118ºC. Com isso, nasciam               

as primeiras experiências da utilização de energia solar para o aquecimento da água             

[Sprenger 2007]. 

Para [Sprenger 2007, p. 41] “o processo de aquecimento da água aproveitando a             

energia solar consiste basicamente em absorver a radiação solar e transferi-la para um             

reservatório térmico na forma de calor.” Em outras palavras, o princípio desse            

funcionamento é baseado na transmissão de calor que acontece através de um simples             

sistema composto por um reservatório térmico, conhecido como boiler, e um coletor            

solar, através de placas.  

De acordo com Oliveira [Oliveira 2014], as experiências para o aquecimento de            

18 



 

água com o aproveitamento da energia solar não pararam por aí. No ano de 1830, o                

astrônomo e policientista inglês e John Herschel (1792 – 1871), ao fazer uma expedição              

pela África do Sul, utilizou uma caixa preta, coberta por vidros, para aquecer alimentos.  

A economia trazida pelo aquecimento da água por meio da energia solar tem             

como contrapartida o seu custo elevado de instalação, tornando-se uma opção           

inacessível às classes sociais que mais teriam benefício desse sistema. Com o objetivo             

de torná-los mais baratos muitos projetos surgiram e diversas soluções foram cogitadas.            

Uma dessas iniciativas levou ao sistema que é chamado de Aquecedor Solar de Água              

de Baixo Custo (ASBC) proposto por uma ONG chamada Sociedade do Sol [SoSol             

2017]. Dentre tantas instituições que implantaram o ASBC, chama atenção a           

Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), que no primeiro semestre do ano de 2016               

instalou 2.136 aquecedores solares para as pessoas de baixo poder aquisitivo,           

beneficiando mais de duas mil famílias [CPFL 2016]. 

 

 

 

(a) (b) 

 

Figura 3.1 (a) Esquema do ASBC da Sociedade do Sol com duas placas coletoras, uma               

caixa d'água única e conexões [SoSol 2017]. (b) Esquema de um aquecedor solar comercial              

[Energiatecsolar 2017]. 

  

A principal característica do ASBC, mostrado na Figura 3.1 (a), é a redução do              

custo do equipamento em relação aos aquecedores industrializados, substituindo os          
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materiais de componentes por aqueles mais acessíveis e de custo reduzido,           

economizando no investimento inicial. Outra característica muito importante é a          

utilização de uma caixa d'água única, eliminando o reservatório de água quente            

termicamente isolado, que é muito caro, e tornando a instalação bem mais simples e              

barata ao economizar as conexões entre duas caixas e também a tubulação especial em              

cobre. A Figura 3.1(b) mostra o esquema de um aquecedor solar tradicional. 

 

3.2  Calor como forma de energia  

 

Para entendermos o funcionamento de um aquecedor solar é necessário          

compreendermos os conceitos de temperatura, calor e as formas de transmissão de calor.  

No senso comum, a temperatura é associada ao quão quente está um corpo,             

sendo comum também que diga que o corpo contém “caloria”, ou seja, é comum              

associar temperatura com uma medida de calor. Sabemos, no entanto, que a temperatura             

de um corpo está diretamente relacionada ao movimento das partículas (átomos e            

moléculas) desse corpo e que esse movimento pode ser rotacional ou translacional.            

Hewitt [Hewitt 2015, p. 268] explica que “a quantidade que informa quão quente ou frio               

é um objeto em relação a algum padrão é chamada de temperatura.” Portanto,             

temperatura mede o grau de movimentação das partículas de um corpo, em outras             

palavras temperatura mede a “agitação térmica” das partículas do corpo.  

Para entender melhor o que se entende por grau de agitação das partículas de um               

corpo devemos, em primeiro lugar, ter claro que não é a energia cinética total das               

partículas do corpo que determina a sua temperatura, mas sim a energia cinética média              

dessas partículas. Sendo assim, um litro de água fervente possui mais energia que meio              

litro de água fervente, embora estejam na mesma temperatura. Sobre esse aparente            

paradoxo, Nussenzveig [Nussenzveig 1987, p. 251] destaca que: “não tem sentido           

perguntar qual é a temperatura de um sistema de 2 ou 3 átomos isolados!”.  

O conceito de temperatura relaciona-se também ao equilíbrio térmico entre          

corpos. Nesse sentido, o termômetro determina a temperatura entrando em equilíbrio           

térmico com o corpo que desejamos conhecer a temperatura. O processo que leva ao              

20 



 

equilíbrio térmico envolve uma troca de energia: o corpo de temperatura mais elevada             

perde energia para o corpo a uma temperatura mais baixa. Isso permite que a energia               

flua entre eles e o resultado é que o corpo que cede energia fica com suas partículas                 

menos agitadas (a temperatura cai) enquanto que o corpo que recebe energia fica com              

suas partículas mais agitadas (a temperatura se eleva). O equilíbrio térmico é atingido             

quando as temperaturas se igualam, ou seja, quando a agitação térmica das partículas se              

iguala, i.e., a temperatura é igual nos dois corpos quando a energia cinética média das               

partículas dos dois corpos é a mesma. A energia trocada nesse processo é chamada de               

calor. Calor é, então, a energia que é trocada entre dois corpos em temperaturas              

diferentes no processo que leva ao equilíbrio térmico. Nessa perspectiva, calor pode ser             

entendido como uma forma de energia em trânsito que é transferida de um corpo com               

maior temperatura para outro de menor temperatura. 

Nesse contexto, surge um método não confiável de verificação de temperatura           

que é a sensação subjetiva de quente e frio. Em dias frios, temos a sensação que a                 

temperatura de um objeto metálico é menor que a de um objeto de madeira, embora os                

dois objetos estejam à mesma temperatura. Esse paradoxo surge porque o que            

descrevemos como quente e frio é o resultado de uma sensação fisiológica associada             

com a troca de calor do nosso organismo com o ambiente. Dizemos, segundo o senso               

comum, que a madeira está mais quente que um metal, quando ambos estão à mesma               

temperatura, porque nossa mão perde calor mais facilmente para os metais, dando a             

sensação que chamamos de frio. Neste caso, energia é removida da nossa mão para o               

objeto metálico muito rapidamente, sendo essa sensação fisiológica desagradável (frio)          

um alerta para que o organismo se proteja (de uma hipotermia). Quando a mão pousa na                

madeira (à mesma temperatura que o metal) a sensação agradável (quente) sinaliza ao             

organismo que aquele objeto não representa perigo de hipotermia. 

O uso do termômetro como medidor de temperatura é garantido pela Lei Zero da              

Termodinâmica. A Lei Zero, ilustrada na Figura 3.2, assegura que se dois sistemas             

isolados A e B, independentes, estão em equilíbrio térmico com um terceiro sistema C              

(situação 1), então, A e B também estão em equilíbrio térmico entre si (situação 2). Isto                

exclui a necessidade de se colocar A e B em contato para verificar se estão à mesma                 
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temperatura. O sistema C seria o nosso termômetro. 

 

 

 

 
Figura 3.2 - Lei zero da termodinâmica: na situação 1 A e B estão isolados, mas estão 

ambos em equilíbrio térmico com o corpo C; na situação 2 A e B estão em equilíbrio térmico 
entre si. Fonte da ilustração: Wikipédia , autor: Grupo térmicos/CC BY-SA 4.0. 2

 

 

Quanto ao calor, é comum relacioná-lo com algo inerente ao corpo.           

Historicamente, acreditava-se que o calor era uma substância indestrutível que          

preencheria os poros dos corpos e que escoava de um corpo mais quente para um mais                

frio. Essa substância foi chamada de calórico por Lavoisier. Na teoria, haveria uma lei              

de conservação do calor. A ideia de calor no senso comum é muito próxima da teoria do                 

calórico. 

Oposta à ideia do calórico e defendida, entre outros, por Francis Bacon e Robert              

Hooke, temos a teoria expressa por Newton em 1704, na qual o calor consiste no               

movimento vibratório das partículas que constituem os corpos: “O calor consiste num            

minúsculo movimento de vibração das partículas dos corpos.” [Nussenzveig, 1987, p.           

269, 1987] 

A teoria do calórico, embora explicasse diversos fenômenos envolvendo troca de           

calor, encontrou grande dificuldade para explicar fenômenos onde calor era gerado           

2https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_zero_da_termodin%C3%A2mica#/media/File:Troca_de_calor
.jpg.  Acesso em: 21/05/2017 
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continuamente. Um dos pioneiros a verificar a incoerência dessa teoria foi o            

anglo-americano Benjamin Thomson (1753 – 1814), que veio a se tornar Conde de             

Rumford. Thomson fez diversos experimentos onde a mudança no peso dos corpos não             

era detectada apesar da existência de grandes trocas de calor. Além disso, no ano de               

1798, em Munique, local onde supervisionava a construção de canhões nas oficinas            

militares, Thomson se convenceu da impossibilidade do calor ser transmitido como uma            

substância material, pois o calor liberado pelo atrito era inesgotável, concluindo que:            

“...o calor não passa de um movimento vibratório que tem lugar entre as partículas do               

corpo.” [Rumford apud Nussenzveig 1987, p. 271]. 

A primeira máquina a vapor, a eolípila, foi inventada por Heron de Alexandria,             

no século I. Posteriormente, na Inglaterra, no início do século XVIII, a máquina a vapor               

foi desenvolvida para retirar água de minas, e posteriormente foi aperfeiçoada pelo            

escocês James Watt (1736 — 1819), que melhorou seu desempenho e permitiu a             

diversificação de suas aplicações. A chamada Revolução Industrial, portanto, e todas as            

mudanças que dela advieram na sociedade, foi consequência da capacidade de se            

construir máquinas capazes de transformar calor em trabalho (mecânico) útil. 

O fato de calor poder ser convertido em trabalho nas máquinas e, em             

contrapartida, ser possível gerar calor a partir do atrito (portanto, trabalho mecânico),            

sugeria que calor era de fato uma forma de energia. Essa conexão entre calor e energia                

levou o médico alemão Julius Robert Mayer (1814 – 1878) a concluir que o sangue               

venoso dos marinheiros era mais vermelho nos trópicos do que no clima frio da Europa               

porque no clima mais quente havia menor dispêndio de energia. Com base nessas             

observações Mayer enunciou pela primeira vez um Princípio da Conservação da           

Energia, em 1841, mas seu artigo foi rejeitado por conter erros conceituais em física              

[Martins 1984]. Apesar do dissabor, Mayer se manteve interessado por Física e realizou             

experimentos que o levaram a determinar o valor do equivalente mecânico da caloria             3

com uma diferença de 10% do valor correto, publicando esse resultado em 1842. Apesar              

dessas contribuições fundamentais, a importância de Mayer para a física não foi            

devidamente reconhecida à época.  

3 1J = 4.181 cal 
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O equivalente mecânico da caloria foi medido também pelo inglês físico James            

Prescott Joule (1818 – 1889) de forma independente, com melhor precisão, mas            

publicado posteriormente, em 1843. Oriundo de uma abastada família de cervejeiros, a            

primazia de Joule sobre Mayer quanto ao equivalente mecânico ficou estabelecida           

quando o seu nome foi atribuído para a unidade de energia do Sistema Internacional de               

unidades (o Joule, abreviado por J). Esse episódio ilustra como a história da ciência é               

uma construção coletiva de uma época, sujeita a disputas e mesmo a injustiças. 

O Princípio da Conservação da Energia foi enunciado de forma definitiva em            

1847 pelo físico-matemático Hermann von Helmholtz (1821 – 1894). Helmholtz          

observou que a conservação da energia aplicava-se a todos os fenômenos conhecidos e,             

usando expressões “força” no lugar de “energia” e “força viva”, em substituição a             

“energia cinética”, disse que: 

“[...] chegamos à conclusão de que a natureza como um todo           

possui um estoque de energia que não pode de forma alguma ser            

aumentado ou reduzido; e que, por conseguinte, a quantidade de          

energia na natureza é tão eterna e inalterável como a quantidade           

de matéria.” [Helmholtz apud Nussenzveig 1987, p. 273-274] 

 

3.3  O aquecedor solar e o mecanismo de transmissão de calor 

 
Como visto na seção anterior, calor é uma forma de energia em trânsito, e são               

três as formas de transmissão de calor: radiação, condução e convecção. No caso do              

aquecedor solar, essas transmissões são encontradas em seu funcionamento quando          

exposto diretamente ao Sol. Passamos agora a descrever o funcionamento do aquecedor            

solar em conjunto com as transmissões de calor presentes que são responsáveis por sua              

dinâmica.  

O aquecimento da água se dá pelo aproveitamento da radiação solar para que             

haja a produção de calor, seja na forma de luz visível, seja na forma de radiação                

infravermelha, ou qualquer outra faixa do espectro eletromagnético, conforme mostrado          
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na Figura 3.3. Mesmo na ausência da atmosfera terrestre, a radiação eletromagnética,            

assim como a luz visível, poderia ser aproveitada pela placa coletora do MASA, pois a               

transmissão de calor por radiação transfere calor de um ponto a outro independente de              

um meio material, uma vez que as ondas eletromagnéticas se propagam mesmo no             

vácuo. De fato, a radiação solar é a principal fonte de energia para a Terra, responsável                

pelo clima e também a fonte de energia das plantas, por meio da fotossíntese. As               

plantas, por sua vez, constituem os produtores primários da base da cadeia alimentar e              

também produzem oxigênio e gás carbônico para a atmosfera.  

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3 -Espectro eletromagnético. Fonte da ilustração: Wikipédia , autor: NASA/Domínio 4

público (CC BY-SA 3.0). 
 

Recebida a radiação solar, a água contida no interior da placa coletora será             

aquecida, diminuindo sua densidade. Surge, então, uma força de empuxo empurrando o            

líquido aquecido para cima. A água mais fria, contida na tubulação do aquecedor, irá              

4https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum#/media/File:EM_Spectrum_Properties_edit.svg 
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ocupar o espaço deixado pela água ascendente mais quente, ocorrendo o que chamamos             

de corrente de convecção. Por envolver deslocamento de massa, a convecção é uma             

forma de transmissão de calor que ocorre somente nos fluidos (líquidos ou gases).  

 

 

 

 
Figura 3.4 - O funcionamento do aquecedor solar se dá por um processo chamado termossifão: 
a água fria, mais densa, desce para as placas e empurra a água quente, menos densa, para a parte 

superior do reservatório de água. Fonte: Wikipédia. Autor: JWH Ferguson/ Domínio 
público(CC0 1.0) . 5

 
 
 

A função da placa coletora, esquematizada na Figura 3.4, é similar ao que             

acontece quando colocamos uma panela com água sobre chamas. O material da placa             

transmite a energia absorvida pela radiação solar, à água, por condução. Em seguida, a              

água aquecida e menos densa sobe, dando lugar a água mais fria, gerando uma corrente               

de convecção. A quantidade de calor , transmitida pela placa coletora para a água      QΔ          

em seu interior, em um intervalo de tempo é: (1) diretamente proporcional à        tΔ       

diferença de temperatura entre a chama e a água, (2) inversamente proporcional à   TΔ            

espessura da parede frontal da placa coletora e, (3) proporcional à área de contato xΔ            A    

através da qual o calor está fluindo. Vemos, com isso, que a quantidade de calor trocado                

5https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_solar#/media/File:Thermosiphon2.jpg 
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é proporcional ao que chamamos de gradiente de temperatura ( ). Assim, se o         T /ΔxΔ     

calor é conduzido por uma chapa de espessura ínfima durante um intervalo ,         xd    td  

obtemos: 

 

=  ,dt
dQ  A − κ dx

dT (1) 

 
onde é a condutividade térmica do material transmissor do calor. Salientamos que o  κ              

sinal (-) na equação (1), vem do fato de que o calor flui da maior para a menor                  

temperatura e que, se o gradiente de temperatura for negativo, o fluxo térmico        T /dxd      

será positivo. Esse mecanismo de transmissão de calor é chamado de transmissãoQ/dtd              

por condução e não envolve deslocamento de massa, apenas as vibrações das partículas             

são transmitidas às camadas de partículas vizinhas. 
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Capítulo 4 

Metodologia 
 

4.1 A concepção do produto 

 

A ideia de construir um Mini Aquecedor Solar de Água (MASA) nasceu no ano              

de 2012 por ocasião de um Projeto Escolar intitulado “Ciência e Natureza” na mesma              

escola onde foi aplicado nosso produto educacional. Naquele tempo, faziam parte do            

projeto professores das disciplinas de Física, Química e Biologia. Os alunos elaboraram            

um protótipo de aquecedor solar de água utilizando garrafas PET e conduítes de             

instalações elétricas. O objetivo do projeto era mostrar a utilidade de materiais            

descartáveis na sua reutilização em benefício da pesquisa sobre as alternativas de            

economia na energia elétrica. 

A partir dessa experiência inicial, fomos motivados a construir um produto de            

menor tamanho, com materiais de medidas padronizadas, mais resistente e que pudesse            

ser exposto em sala de aula, independente das condições climáticas. Tal produto deveria             

ser capaz de reproduzir o mesmo resultado de aquecimento da água e também ser              

facilmente analisado com os alunos em sala de aula. 

 

4.2 Os sujeitos da pesquisa e o campo da investigação  

 

A pesquisa aconteceu no primeiro bimestre do ano de 2017. Os sujeitos            

envolvidos são 31 estudantes de duas turmas do 2º ano que cursam o Ensino Médio               

regular, na rede pública estadual, moradores da cidade de Mesquita, região da baixada             

fluminense (estado do Rio de Janeiro), com faixa etária entre 14 a 16 anos de idade. A                 

escolha desse grupo teve como critério a boa relação entre eles e o nível de estudo que                 

os mesmos se encontram. Vale ressaltar que os alunos foram bem receptivos, uma vez              

que se tratava de uma aula diferenciada do ponto de vista educativo. Numa das turmas               
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havia vinte alunos e na outra turma onze alunos. 

O local escolhido para a realização da pesquisa foi o Centro Integrado de             

Educação Pública (CIEP) 100 - Escola São Francisco de Assis, localizada no bairro             6

BNH, na cidade de Mesquita, Estado do Rio de Janeiro-RJ. Nessa escola lecionamos a              

disciplina de Física no Ensino Médio desde de 2008.  

A escola possui boa infraestrutura, com amplas e climatizadas salas de aulas e             

conta com boas instalações elétricas com as tensões de 110V e 220V. Conta também              

com espaços como biblioteca, cozinha e refeitório, quadra esportiva, auditório equipado           

com mídias, além da secretaria, salas da direção da escola e dos professores. 

 

4.3 Estratégias de avaliação do produto 

 

Para descrevermos as diferentes modalidade da pesquisa experimental nos         

remetemos aos estudos de Fonseca [Fonseca 2002], que aponta pelo menos dois tipos             

mais comuns de pesquisas: as pesquisas experimentais com dois grupos homogêneos,           

onde se aplica um estímulo em um dos grupos para que ao final seja avaliado as                

alterações a partir do método comparativo, e, as pesquisas experimentais “antes-depois”           

com um único grupo, definido previamente em função de suas características e            

geralmente reduzido. Em nosso caso, a pesquisa experimental teve como tipo de análise             

o “antes-depois” em relação aos aprendizados alcançados pelos estudantes envolvidos.  

Na pesquisa de campo realizamos um encontro nas duas únicas turmas de 2º ano              

do Ensino Médio, turmas 2001 e 2002, no turno da manhã. O encontro teve a duração                

de cem minutos, equivalente a duas aulas de cinquenta minutos. A intenção foi a de               

seguir a orientação do currículo mínimo da rede estadual de ensino, cuja proposta             

trabalha o conceito de calor e suas alternativas, assim como a compreensão da             

6 Instituições idealizadas no Brasil para a experiência de escolarização em tempo integral, voltadas para as                
crianças das classes populares. Os CIEPs foram criados na década de 80 por Darcy Ribeiro, quando era                 
Secretário da Educação no Rio de Janeiro, no governo de Leonel Brizola. Fonte:             
http://www.educabrasil.com.br/cieps-centros-integrados-de-educacao-publica/  Acessado em 24/05/2016. 
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influência das cores, em particular a branca e a preta, na absorção e reflexão da luz                

solar. Trata-se de uma pesquisa que nasceu da experiência da construção de um             

aquecedor solar de água, ou como chamamos aqui o MASA, com material alternativo e              

de custo reduzido.  

Quanto à estratégia de coleta de dados, de imediato apontamos a observação            

participante, por ser um meio eficaz para saber ouvir, ver e fazer uso de todos os                

sentidos. Nessa proposta, o planejamento de uma observação estruturada foi de extremo            

valor, uma vez que incluiu a indicação do campo (população observada), a circunstância             

(quando observar), o local (onde observar) e o tempo (duração da observação). 

Sobre a observação participante, alguns autores advertem sobre seus desafios.          

Afirmam que:  

 

“A técnica de observação participante se realiza através do         

contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para         

obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seus          

próprios contextos. O observador, enquanto parte do contexto de         

observação, estabelece uma relação face a face com os         

observados.” [Minayo 2002, p. 59]   

 

Ainda como estratégia para a obtenção de dados, fizemos uso de um            

questionário direcionado aos estudantes, com oito questões abertas, sendo quatro          

questões de conhecimento geral, aplicadas no início do encontro e retomadas ao final do              

encontro, e, quatro questões específicas sobre as características de funcionamento do           

MASA, aplicadas após a sua apresentação. Com a análise do questionário, foi possível             

conhecer as concepções alternativas de cada aluno e o que aprenderam após a exposição              

e discussão do funcionamento do MASA.  

Outro instrumento de coleta de dados de muito valor foi o diário de campo, peça               

fundamental que serviu para registrar as experiências ocorridas em sala de aula. Vale             

destacar que o uso do diário de campo ajudou-nos com informações preciosas que, no              

momento da ação, passaram-se despercebidas. As fotografias relatando o momento da           
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demonstração do MASA com os alunos, também nos possibilitou observar a grande            

curiosidade e envolvimento que os docentes tiveram na aula.  

Após as observações realizadas em sala de aula, e com a finalização do             

preenchimento dos questionários, partimos para a segunda etapa, momento do          

processamento e da contabilização das informações. Foram comparados e apresentados,          

por meio de imagens e gráficos, os prévios conhecimentos dos alunos e os             

conhecimentos que os mesmos construíram ao longo do encontro, com suas respectivas            

observações.   
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Capítulo 5 

O Produto Educacional 
 

5.1  O Mini Aquecedor Solar de Água 
 

Ao projetar o MASA nos preocupamos com a eficácia da sua utilização como             

um produto educacional. Para tanto, o MASA deveria ter dimensões e possibilidade de             

utilização prática em classe. A ONG Sociedade do Sol, que projetou e dissemina o              

Aquecedor Solar de Baixo Custo (ASBC), possui um projeto de aquecedor solar            

didático, mas esse “kit-escolar” é incompatível com a utilização em classe pois            

necessita de exposição ao Sol e é grande demais para ser transportado de uma classe               

para outra, conforme ilustrado na Figura 5.1. O nosso projeto do MASA utiliza os              

princípios desse projeto da Sociedade do Sol com adaptações, entre outras,           

diminuindo-se o reservatório de água para 3 litros, para torná-lo mais compacto e tornar              

sua utilização em classe mais didática e prática. 

 

                                         

Figura 5.1 - Kit escolar do ASBC da Sociedade do Sol [SoSol 2013]. 
 

Por princípio, um aquecedor solar necessita de radiação solar para funcionar,           

mas pensando na utilização do MASA em classe, nem sempre isso seria possível, seja              

por questões logísticas com a turma, seja devido a um dia nublado ou chuvoso. Sendo               
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assim, o MASA foi projetado com dimensões bem reduzidas para ser facilmente            

transportado e utilizado em classe, com sua placa coletora podendo ser aquecida com             

auxílio de um soprador térmico. Dessa forma o MASA pode ser usado ao ar livre,               

exposto ao sol, ou em classe. Quando o MASA estiver exposto ao funcionamento do              

soprador térmico, a placa coletora receberá calor pela radiação da incandescência da            

resistência do aparelho, mas também da convecção térmica produzida pelo ventilador do            

soprador que desloca o ar quente do seu interior em direção à placa coletora,              

contribuindo para aquecê-la. 

Ao absorver a energia, seja pela radiação da exposição ao Sol, seja pela corrente              

de radiação ou pela convecção artificial gerada pelo soprador térmico, o material de             

PVC da placa coletora transmitirá essa energia por condução para a água contida no seu               

interior. Esse processo ocorre devido às colisões das moléculas de água com as placas,              

recebendo dessas energia que aumenta a energia cinética média das moléculas de água,             

portanto aumentando sua temperatura. O fato do material das placas ser o PVC, que é               

mau condutor de calor, não impede que a troca de calor ocorra. 

Fornecida energia térmica às placas do MASA, pela exposição solar ou pela            

exposição ao soprador térmico, a água mais quente ficará menos densa e será deslocada              

para a parte alta do reservatório de água à medida que a água fria desse mesmo                

reservatório descerá para as placas para ser aquecida. Essa dinâmica do movimento da             

água é denominada termosifão e nada mais é do que uma corrente de convecção, ela               

ocorre devido à gravidade e à diferença de densidade da água quente (menos densa) e               

da água fria (mais densa). 

Durante a sua construção, submetemos o MASA a testes de funcionamento para            

aferir se o aquecimento da água seria suficiente para a percepção ao tato, se haveria ou                

não registro de aumento de temperatura nos termômetros do MASA, se algum            

vazamento de água seria detectado, entre outras coisas. Os termômetros na entrada e na              

saída de água foram introduzidos para uma apreciação científica, permitindo que os            

alunos observassem a diferença na temperatura da água com o MASA em            

funcionamento. Após esses testes e ensaios, o MASA finalmente pôde ser apresentado            

com eficiência em sala de aula. 
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Para a escolha dos materiais que compõem o MASA, pensamos inicialmente na            

utilização de mangueiras e conexões de ar comprimido para serem acoplados aos tubos             

de PVC, pois temíamos que o aquecimento da água não fosse suficiente para registrar a               

elevação da temperatura nos termômetros. Todavia, esses materiais se mostraram          

frágeis à utilização com água e difíceis de serem acoplados aos tubos de PVC. 

A caixa d’água inicial tinha capacidade para 500 ml de água e também foi              

trocada devido a sua fragilidade e a incapacidade de receber os flanges (conexão             

utilizada em caixa d’água para esse propósito). No projeto final, a caixa ficou com              

capacidade para 3 litros de água para poder receber um melhor encaixe dos flanges,              

permitindo ainda o desnivelamento entre eles, viabilizando com isso um melhor fluxo            

de água quente e fria.  

Em relação aos termômetros verificadores da água circulante, quente e fria,           

fizemos a troca dos termômetros de etanol para os termômetros culinários digitais, pois             

esses últimos nos deram uma visualização mais imediata no aumento da temperatura da             

água, além de serem mais seguros pois não são de vidro. 

Dentre tantos desafios, o maior deles foi, sem dúvida, a escolha do material             

(forro de PVC) da placa coletora e a sua fixação nos tubos de PVC. Inicialmente,               

tentamos fixar a placa pela parte externa do corte do tubo, utilizando massa adesiva              

plástica com catalisador, o que não foi suficiente para a sua vedação, pois a água               

minava através das frestas entre o tubo e a placa. 

O corte feito no tubo de PVC com o molde da placa foi outro desafio. A                

princípio fizemos um rasgo “passante” com uma serra de 7 mm, mas esse procedimento              

precisou ser mudado, pois a medida que o tampão era acoplado, o rasgo era pressionado               

e deixava folga entre as peças, originando novos vazamentos. Assim, optamos por            

desenhar o corte utilizando o próprio molde do forro de PVC. 
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Figura 5.2 - O MASA em construção. Fonte: autor. 
 
 

 

Para uma melhor fixação da placa de PVC aos tubos de água, contamos com              

ajuda de um profissional de pintura automotiva . Com um grande conhecimento em            7

materiais utilizados na reforma automotiva, esse profissional nos sugeriu o uso de um             

material líquido que fizesse o mesmo percurso da água no interior do tubo e que, ao                

secar, se tornasse um sólido resistente. Foi assim que resolvemos o problema da             

vedação e fixação da placa coletora, assim como o seu acabamento em preto fosco              

vinílico. 

Para a confecção do suporte em MDF contamos com a ajuda de outro             

profissional , que trabalha com a fabricação e montagem de móveis planejados. Com            8

chapas de 20 mm em MDF confeccionamos o suporte. Posteriormente posicionamos a            

caixa d’água e a placa coletora numa altura desejada e com isso fizemos a medição das                

chapas a serem cortadas. As medidas foram pensadas para dar uma boa sustentação ao              

MASA e para não elevar seu peso. 

Fizemos a completa montagem do MASA para posteriormente verificarmos se          

7Flávio Santana Mendes, conhecido como “Baianinho”. 
8Gilberto Gualberto, conhecido como “Dudu”. 
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as medidas finais dos tubos seriam adequadas para sua fixação na placa coletora, assim              

como um paralelismo entre a tubulação de água quente e fria fosse atingido. Embora              

não tenha sido objeto da nossa discussão, o ângulo de inclinação da placa coletora no               

uso real de aquecimento da água, também pode ser um assunto discutido pelo docente              

com os estudantes, ou um trabalho complementar, como um projeto bimestral, possa ser             

explorado com a turma. 

 

 

 

 

            Figura 5.3 - O MASA pronto. Fonte: autor. 
 

Após a observação de todas essas etapas, chegamos a um resultado satisfatório            

na construção do MASA. Atualmente, ele pode ser reproduzido por um guia de             

montagem (apêndice) pelo docente, o que não elimina a possibilidade do seu construtor             

em propor mudanças que aperfeiçoem a montagem e o seu funcionamento, ou ainda, em              

propor novos temas para serem discutidos através do seu uso em sala de aula. 
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5.2 O encontro de aplicação 

 

Com conhecimentos prévios de escalas termométricas e dilatação térmica,         

trabalhados com os alunos no 1º bimestre de 2017, a aplicação do produto se deu em                

dois encontros de cinquenta minutos, em cada uma das duas turmas de avaliação. As              

turmas eram de 2º ano do EM, e o professor responsável pela disciplina de Física dessas                

turmas era o próprio autor. O encontro inicial se deu no 1º bimestre do período letivo,                

quando o assunto da disciplina era a calorimetria. Ambos os encontros inicial e final se               

deram em classe, fazendo uso do MASA, conforme explicaremos a seguir. 

Organizamos o espaço da sala de forma que todos pudessem ter boa visão do              

MASA, que foi colocado sobre uma mesa. Em seguida, apresentamos o tema da aula e,               

simultaneamente, um questionário (apêndice A) cujo objetivo foi sondar o          

conhecimento prévio que os alunos possuíam sobre o tema calor e suas transmissões. A              

Figura 5.4 mostra uma classe preenchendo esse questionário com o MASA posicionado            

para as demonstrações. 

Ao término das quatro primeiras questões, os questionários foram recolhidos e,           

em seguida, preparamos as extensões de tomadas para o funcionamento do soprador            

térmico, assim como o preenchimento da caixa d’água. Nesse momento, demos início a             

abordagem do tema de aula, refletimos os conceitos de calor como forma de energia,              

suas transmissões e sua diferenciação em relação à temperatura. Essa etapa da aula é              

mostrada na Figura 5.5. 

Previamente havíamos preenchido uma garrafa PET de três litros com água da            

torneira, antes que entrássemos em sala de aula. De um modo geral, todos os alunos se                

envolveram nas atividades, mas dois deles, em particular, tiveram um maior           

envolvimento transportando todo o material para a sala de aula e mostrando maior             

interesse. 
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Figura 5.4 - O MASA pronto para ser usado em classe enquanto a turma trabalha o questionário 

inicial. Fonte: autor. 
 

 

 

Demos sequência à aula colocando algumas questões conceituais envolvendo         

calor e temperatura para que os alunos respondessem. Tais questões foram: 

● “num sistema isolado de duas esferas metálicas, cada uma a 100º C, existe troca              

de calor?”;  

● “e se agora, uma esfera estivesse a -10º C e a outra a -20º C, existiria troca de                  

calor?”; 

● “calor é inerente ao corpo?”; 

● e “temperatura é inerente ao corpo?”. 

 As respostas foram as mais diversas, como verificado a seguir:  

● “sim professor! Pois, 100º C está quente” (aluno A., entrevista realizada em            

12/04/2017);  

● “não, porque -10º e -20º está congelado” (aluno B, entrevista realizada em            

12/04/2017);  

● “calor é do corpo quando está um dia quente” (aluno C, entrevista realizada em              

12/04/2017); 

● “sim, porque se a gente encosta na esfera a 100º C a gente se queima, porque a                 
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gente sente o calor” (aluno C, entrevista realizada em 12/04/2017). 

Na sequência, apresentamos o funcionamento do MASA para a turma.          

Apontamos as entradas e saídas de água no interior da caixa d’água. Mostramos como a               

água da CEDAE chega na caixa d’água e como ela é estancada pela torneira de bóia.                9

Apresentamos ainda a finalidade da maior captação da radiação solar devido a cor preta              

da placa coletora e a sua inclinação, o desnível entre os flanges e deixamos em aberto                

como seria a captação da água quente na superfície, para a principal utilização nos              

chuveiros. 

 

 

 

 
 

Figura 5.5 - Aquecimento da placa do MASA com auxílio de um soprador térmico.  Fonte: 
autor. 

 

Os alunos foram convidados a verificar as temperaturas iniciais nos dois           

termômetros do MASA e constataram que o termômetro superior registrou uma leitura            

0,1º C maior que o termômetro inferior. Comentamos com os discentes se tratar de um               

comportamento normal visto que os aparelhos de medição apresentam uma tolerância           

em suas medidas.  

Demos início ao aquecimento da água direcionando o soprador térmico na placa            

coletora, sempre com movimentos circulares e, ao final de aproximadamente um           

9 A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) foi fundada com o objetivo de                   
prestar serviços de saneamento no estado do Rio de Janeiro. Fonte: www.google.com.br, acesso em              
30/04/2017. 
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minuto, ficou notória a maior elevação de temperatura registrada no termômetro           

superior. Os alunos também puderam notar que o termômetro inferior permaneceu por            

alguns minutos fornecendo a mesma leitura inicial. 

Após cinco minutos de aquecimento da água, os alunos, em duplas, foram            

convidados a mergulharem lentamente seus dedos no interior da caixa d’água. Os            

alunos puderam perceber uma notória diferença entre a temperatura da água na            

superfície e no fundo do reservatório, mesmo sem a utilização de termômetros. Esse             

momento está ilustrado  na Figura 5.6. 

 

 

 

Figura 5.6 - Alunos verificando ao tato, a variação de temperatura da água.  Fonte: autor. 
 

Algumas indagações foram surgindo no decurso da apresentação do MASA,          

como veremos a seguir:  

● “Professor, como a gente vai pegar a água quente pra tomar banho?” (aluno A,              

entrevista realizada em 12/04/2017); 

● “Acontece convecção dentro da caixa d’água?” (aluno B, entrevista realizada em           

12/04/2017); 

● “O calor do soprador é o mesmo do sol?” (aluno C, entrevista realizada em              

12/04/2017); 

● “Se não encher tudo com água, a água quente também sobe?” (aluno D,             

entrevista realizada em 12/04/2017); 
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● “Por que a placa tem que ficar na laje se no chão também pega sol?” (aluno E,                 

entrevista realizada em 12/04/2017). 

● “À noite a água vai esfriar e não vou tomar banho quente. De que adianta?”               

(aluno F, entrevista realizada em 12/04/2017). 

 

Ficamos instigados com a discussão e levantamos alguns pontos pertinentes à           

essas questões, por exemplo, o fato de o calor transmitido pelo soprador ser,             

principalmente, devido à corrente artificial de convecção, ou ainda, que a placa coletora             

deveria ficar em cima da laje para não ficar submetida a uma demasiada pressão              

hidrostática danificando o equipamento, além da conservação da água quente no período            

noturno, utilizando estratégias de isolamento térmico na caixa d’água.  

Terminada a demonstração do funcionamento do MASA e após discutidas as           

dúvidas surgidas, os alunos retomaram seus assentos para responderem às perguntas da            

quinta à oitava questão, assim como as quatro questões iniciais, que foram respondidas             

novamente.  
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Capítulo 6 

Análise dos resultados  
 

6.1 Questionário prévio 

Os questionários foram respondidos em classe de forma individual e para a            

análise das respostas separamos as mesmas em grupos de respostas semelhantes, ou            

seja, que fossem conceitualmente equivalentes. Vale lembrar que as quatro primeiras           

questões foram inicialmente respondidas com as concepções alternativas de cada aluno           

e retomadas ao final da discussão. Essa ação possibilitou fazer uma análise comparativa             

entre as respostas dos alunos, antes e após a discussão suscitada pela apresentação do              

MASA.  

Na primeira questão, foi perguntado aos estudantes o que eles entendiam por            

calor. Nesse momento, esperávamos que os alunos relacionassem calor com a sensação            

térmica, ou algo que representasse alta temperatura como, por exemplo, Sol, estufa,            

fogo, etc.  Sobre essa questão obtivemos as respostas típicas mostradas na Figura 6.1 
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Figura 6.1 - Conceito prévio dos alunos sobre calor.  
A partir do gráfico, ficou evidente que mais de 84% dos estudantes            

desconheciam o calor como uma forma de energia em fluxo. Desses, 68% associaram o              

calor com o sol, corpos em alta temperatura, ou sensação térmica de quente e frio. Cerca                

de 16% dos alunos concluíram com êxito que o calor é uma das formas de energia                

existente na natureza. Uma fatia de 16% dos alunos não tiveram, ou não souberam              

expressar, nenhuma concepção acerca do tema calor.  

Na segunda questão foi perguntado o que eles entendiam por temperatura. O            

objetivo da questão era detectar se os alunos eram capazes de distinguir calor de              

temperatura. As respostas típicas foram as mostradas na Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 - Conceito prévio dos alunos sobre temperatura.  
 

De acordo com o gráfico, 49% fizeram a correlação com calor e o restante, 51%               

dos estudantes, não souberam definir temperatura. Exemplificando essa correlação,         

tivemos 39% dos estudantes da pesquisa conceituando a temperatura como uma           

grandeza medidora do calor e 10% disseram se tratar de uma relação diretamente             

proporcional entre tais grandezas. 

Na questão seguinte os estudantes foram convidados a relacionar os tipos de            
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transmissões de calor conhecidas por eles, e as respostas obtidas estão mostradas na             

Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 - Conceito prévio dos alunos sobre transmissão de calor.  
 

O resultado da análise foi que cerca de 81% dos alunos não soube responder ou               

relacionou o calor com o Sol, fogo e calor humano, por exemplo. Contudo, 10% dos               

alunos conheciam a radiação, mas trocaram a palavra, chamando de “irradiação” e 7%             

soube responder apenas duas das três formas: a condução e a convecção. No entanto, é               

preciso ressaltar que um aluno respondeu corretamente as três formas de transmissão do             

calor. 

A quarta questão teve a finalidade de medir a compreensão do aluno em relação              

as cores preta e branca e a radiação que o corpo é capaz de absorver ou refletir. O                  

intuito principal não era o de analisar o espectro Solar e sim, o de escolher a cor mais                  

eficiente para a pintura da placa coletora do MASA, o que não impedirá o professor, no                

momento de sua aplicação, de usar o material da presente pesquisa para esse objetivo.  
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Figura 6.4 -  Concepção alternativa da influência das cores na absorção e emissão de energia.  
 

Como mostra a Figura 6.4, cerca de 77% dos alunos concorda, mesmo que             

intuitivamente, que a cor preta, segundo palavras dos próprios alunos, “atrai mais o             

calor que a cor branca”. Dentre eles, 48% aponta que o aquecimento se dá por conta da                 

absorção maior do calor, pela cor preta, mas o restante de 29% não soube explicar o                

motivo. Contudo, destacamos um percentual de quase 23% dos alunos que           

desconheciam a influência das cores na reflexão e na absorção de energia por radiação.              

Apenas um aluno não respondeu à quarta questão. 

6.2 Questionário final 

Terminado o tempo para a resolução das quatro primeiras questões, abrimos a            

discussão apresentando o funcionamento do MASA, assim como a abordagem dos           

conceitos físicos envolvidos no produto educacional. Nessa etapa do encontro          
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percebemos a motivação e o envolvimento dos alunos no tema da aula e no              

funcionamento do MASA. Ficaram intrigados quando perguntamos como a água mais           

quente na superfície seria coletada ou como poderíamos melhorar o isolamento térmico            

da caixa d’água.  

Ao final do debate, os alunos retomaram o questionário para responderem da            

quinta à oitava questões pertinentes ao funcionamento do MASA e, para finalizar,            

responderam as quatro questões iniciais uma segunda vez. 

Na quinta questão, os alunos deveriam identificar a influência da cor das placas na              

reflexão e na absorção da energia. A Figura 6.5 mostra os grupos de respostas obtidos               

para essa questão.

 

Figura 6.5 – Conceito sobre a melhor pintura para absorver mais calor com as placas do 
aquecedor solar.  

 

Cerca de 87% dos alunos apontou corretamente que uma superfície polida, ou            

refletora, influenciam negativamente na absorção da radiação. Destes, 68% explicou          

corretamente que o acabamento fosco é mais eficiente na absorção da radiação e, 19%              

apontou que o preto fosco seria mais eficiente na captação da energia, porém não              

conseguiram uma explicação para responder a questão. Mesmo após a discussão em            
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classe, 13% dos alunos ainda não souberam responder à questão.  

A sexta questão diz respeito às medidas nos termômetros do MASA. O objetivo             

da questão era o de medir o conhecimento do aluno em relação a transferência do calor                

pela corrente de convecção na água.  

 

Figura 6.6 – Sobre o registro de temperatura nos termômetros.  
 

Com base nas informações do gráfico da Figura 6.6, averiguamos que 94% dos             

alunos responderam corretamente que o termômetro de cima registrava temperatura          

maior que o termômetro de baixo, devido à água quente que subia. Desse total, 45% não                

concluiu a explicação, 39% apontou a convecção como a causa do movimento            

ascendente da água quente e 10% caracterizou a diminuição da densidade da água como              

causa da sua elevação. Apenas 6% dos alunos não identificaram o correto conceito             

físico determinante para o registro da maior temperatura na camada superior da água. 

A questão de número sete dizia respeito às formas de transmissão de calor             

presentes no MASA. Os alunos, além de identificarem a forma de transmissão, ainda             

deveriam apontar onde elas aconteceriam. Na aplicação do questionário, foi orientado           

aos alunos que considerassem o funcionamento do MASA, tanto em sala de aula com o               

funcionamento do soprador térmico, quanto sob exposição ao Sol, representando uma           
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situação cotidiana de aquecimento da água.  

 

 

 

 

Figura 6.7 – Sobre as transmissões de calor presentes no MASA.  
 

O gráfico da Figura 6.7 mostra que a fatia maior de respostas, de 32%, foi dos                

alunos que se concentraram no funcionamento do MASA em sala de aula, destacando             

apenas a transmissão por condução do calor através do soprador térmico. Outra parcela             

importante de respostas, de 26%, foi de alunos que priorizaram o funcionamento interno             

do MASA, apontando a transmissão de calor por convecção e por condução.            

Destacaram as três formas de transmissão de calor cerca de 16% dos estudantes, sem,              

contudo, apresentar os argumentos para as suas respostas. Por fim, um grupo 19% citou              

duas das três formas de transmissão, também com a ausência de justificativa. Cerca de              

7% dos alunos não responderam. 

Já a oitava e última questão se referiu a uma importante proposta do nosso              

trabalho que foi a utilização dos recursos naturais como uma alternativa ao uso de              

energia elétrica. A questão traz à tona a discussão sobre a importância da             
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conscientização do uso de materiais alternativos capazes de promover, com eficiência, a            

captação e a transformação da energia. Nesse propósito, os alunos deveriam relacionar o             

MASA com uma grandeza física. 

 

   

Figura 6.8 – Sobre a relação entre aquecedor solar e energia.  

 

Os dados do gráfico da Figura 6.8 mostram que 97% dos alunos associaram             

corretamente a utilização do MASA com a economia de energia. Desse grupo, 84% não              

especificou o tipo de energia, 10% indicou a energia elétrica e 3% apontou a energia               

solar. Apenas um aluno não respondeu essa última questão. 

6.3 Revisão dos conceitos prévios: o questionário inicial reaplicado 

A seguir apresentaremos os resultados das novas opções de respostas          

apresentadas para as quatro primeiras questões (questionário inicial), respondidas         

novamente pelos alunos após a aula e os debates suscitados com o MASA. Conforme              

nossa metodologia de aula essa repetição dessas questões conceituais serve para o aluno             

reorganizar seus os conceitos em função da experiência, dos debates e do material             
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potencialmente significativo que lhe foi passado. Ao mesmo tempo o professor poderá            

avaliar se a turma, com a metodologia proposta, apresentou mudança conceitual,           

permitindo planejar novas estratégias de ensino para consolidar os novos conceitos. 

 

 

 

Figura 6.9 – O conceito de calor após a aula com o MASA. 
 

Na Figura 6.9 o grupo majoritário de 92% respondeu corretamente que o calor é              

uma forma de energia. Esse grupo é composto de uma parcela de 48% que incluiu em                

suas respostas que o calor é uma forma de energia em trânsito, e outra parte de 44% que                  

citaram ser apenas uma forma de energia. Apenas dois alunos não souberam responder,             

deixando a resposta em branco. 

Na segunda questão obtivemos novos grupos de respostas em relação ao           

entendimento de temperatura, conforme o gráfico da Figura 6.10. Observamos nos           

novos grupos de respostas o conceito de temperatura associado com agitação térmica e             

com energia cinética das moléculas. 
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Figura 6.10 – O conceito de temperatura após a aula com o MASA. 
 

Nota-se no gráfico da Figura 6.10 que 52% dos alunos associaram temperatura            

com a agitação das moléculas, enquanto um grupo de 14% apontando que a temperatura              

é algo intrínseco ao corpo, sem associar ao calor, o que nos mostra uma melhoria em                

relação à resposta inicial. Uma fatia de 18% conseguiu desvincular temperatura de calor             

e uma parcela de 14% não soube responder essa questão. 

Na terceira questão, sobre as formas de transmissão de calor, obtivemos           

novamente um novo grupo de respostas, conforme ilustra o gráfico da Figura 6.11. 

51 



 

 

Figura 6.11 – As formas de transmissão de calor após a aula com o MASA. 
 

Após as discussões em sala suscitadas pela demonstração com o MASA, as três             

formas de transmissão de calor foram citadas corretamente por 65% dos alunos.            

Todavia, um grupo de 22% dos alunos mencionaram apenas duas das três formas de              

transmissão, desse grupo, 6% respondeu radiação e condução. Outros 6% respondeu           

condução e convecção e os 10% restante respondeu radiação e convecção. Finalizando            

essa análise temos um grupo de 13% dos alunos que não souberam responder a essa               

terceira questão.  

Já na quarta e última questão, coletamos mais uma vez novas informações            

acerca da influência das cores na reflexão e na absorção da radiação. Os novos grupos               

de respostas estão mostrados no gráfico da Figura 6.12. 
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Figura 6.12 – A influência da cor na absorção de calor por radiação, após a aula com o MASA.  
 

Nessa nova análise, o gráfico da Figura 6.12 indica que todos acertaram a             

questão, mas com diferentes pontos de vista. Numa abordagem, 84% dos alunos            

reconheceram que o carro de cor preta aquece mais do que o de cor branca. Desse                

percentual, temos a soma de 68% que soube explicar a maior absorção da radiação,              

enquanto que 16% não identificou o fator relevante para tal fato. A parcela restante, de               

16%, constatou que o preto aquece mais, optando por destacar a maior reflexão da luz               

na cor branca. 

Como uma das formas de averiguar o aprendizado dos alunos fizemos um            

comparativo entre as respostas iniciais e àquelas obtidas após a discussão. Nessa análise             

será possível verificar se houve ou não mudança conceitual, ou seja, se as concepções              

alternativas dos estudantes foram ou não modificadas. 
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Figura 6.13 – Comparação do índice de referências corretas entre o questionário inicial e o 
mesmo questionário aplicado após a aula com o MASA. 

 

De acordo com as informações do gráfico da Figura 6.13, na primeira questão             

obtivemos um aumento no índice de acertos de 16% para 94%, do que acreditamos ser a                

resposta mais desejável e pertinente para a associação, por parte do aluno,            

posteriormente, do calor com uma forma de energia em trânsito. Verificamos ainda, que             

após a discussão em sala houve a diminuição do percentual de alunos que não souberam               

responder à questão de 16% para 6%. 

Para fazer um comparativo do índice de acerto da segunda questão, tomamos            

como amostragem a resposta mais satisfatória para conceituar temperatura. Antes da           

discussão em sala, nenhum aluno soube associar temperatura com a agitação das            

moléculas e, após o diálogo, um grupo de 58% de alunos conseguiu fazer essa              

associação. Ainda, segundo o comparativo mostrado nesse gráfico, houve uma redução           

de 48% para 13% do grupo de estudantes que não souberam conceituar temperatura.  

Nos dados sobre a terceira questão, que trata de uma pergunta mais direta sobre              

o conhecimento das formas de transmissão do calor, tivemos preliminarmente uma           

única resposta correta, representando um total de 3% dos alunos, e, após a aula com o                
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MASA, o gráfico aponta um aumento significativo para 65% de acertos nessa questão.             

Quanto ao percentual de alunos que não souberam responder a essa questão,            

verificamos a diminuição de 19% para 13% dos alunos.  

Em relação à quarta e última questão a ser comparada, percebemos que as             

concepções prévias acerca da associação feita entre a cor preta e o aquecimento dos              

corpos já foi notável, de 78% do grupo analisado. Contudo, esse índice aumentou para              

a totalidade dos alunos mediante a aplicação do produto educacional, objeto da            

pesquisa. Aliado a esse fato, vimos a redução de 22% para 0% de alunos que não                

souberam, minimamente, responder que a cor preta aqueceria mais.  

6.4 Comportamento dos alunos nas aulas demonstrativas 

É cada vez mais comum nós, docentes, observarmos nossos alunos utilizando           

seus aparelhos eletrônicos portáteis como celulares e tablets em sala de aula com             

finalidades diversas. O motivo para o uso indiscriminado desses aparelhos pode estar            

relacionado, entre outros aspectos, com a desmotivação do aluno com a forma com que              

as aulas são ministradas. Nessa perspectiva, constatamos uma positiva mudança de           

comportamento referente à atitude dos alunos ao conduzirmos a aula com o auxílio do              

produto educacional MASA, a começar pelo espanto e curiosidade causada pela nossa            

entrada em sala com o material didático notoriamente inovador. Quanto a isso            

lembramos que Rubem Alves dizia que “a missão do professor é provocar a             

inteligência, é provocar o espanto, é provocar a curiosidade” [Alves 2017]. 

Foi notável a participação ativa de alguns alunos que tinham por hábito sentar             

mais ao fundo da sala, distante do professor, que indagaram sobre o funcionamento do              

MASA e propuseram aperfeiçoamentos ao MASA. Eles se mostraram bastante          

atenciosos e entusiasmados com a discussão em sala, o que não acontecia em aulas nas               

quais não fazíamos uso de material didático semelhante. Notamos também que o nível             

da discussão acerca do tema foi muito proveitoso, visto que as questões trazidas pelos              

alunos não faziam menção ao questionário aplicado e sim, ao melhor aproveitamento da             

energia solar captada pelo aquecedor e como a água aquecida seria coletada para a              

utilização dos chuveiros.  

Foi possível observar que a aula com a demonstração prática do MASA            
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despertou a maior participação dos alunos, com destaque para a maior atenção            

dispensada a ouvir a dúvida dos colegas de classe e debatê-las. Como consequência             

notamos um nível de dispersão bem menor comparado com as aulas tradicionais onde             

não são utilizados recursos didáticos como o MASA. O resultado geral foi muito             

satisfatório sob o ponto de vista dos alunos e do professor, com maior integração dos               

alunos entre si, com o professor e com a disciplina. 
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Capítulo 7 

Considerações finais  
 

 
Lembrando que o objetivo do nosso trabalho foi apresentar o MASA como um             

produto educativo prático de ser usado em classe e ao mesmo tempo atrativo para os               

alunos, estamos satisfeitos por constatar, após analisar os resultados da aplicação, que            

nossos objetivos foram alcançados. Ao comparar o mesmo questionário respondido          

pelos alunos previamente e após a aplicação do MASA em uma aula prática             

demonstrativa, encontramos indícios de que nosso produto se mostrou um material           

potencialmente significativo, uma vez que ficou evidente a intensa reformulação das           

concepções prévias dos alunos sobre os conceitos estudados, permitindo, possivelmente,          

um processo de aprendizagem significativa. 

Com a análise das respostas comprovamos que os alunos conseguiram          

diferenciar os conceitos de calor e temperatura, assim como desvincularam o conceito            

físico de calor de objetos ou temperaturas elevadas. Outros conceitos importantes que os             

alunos tiveram a oportunidade de identificar foram as três formas de transmissão do             

calor e as suas principais características. Eles conseguiram ainda, na sua maioria,            

apontar o tipo de transmissão do calor e em qual etapa se dava, no funcionamento do                

MASA. 

Conseguimos também iniciar o diálogo, com base em fundamentos físicos em           

sala de aula, sobre a relação entre as cores preta e branca e o acabamento liso ou rugoso                  

de superfícies receptoras de radiação, relacionando a energia absorvida por radiação           

nelas. A pesquisa mostrou ainda que os alunos conseguiram, satisfatoriamente,          

compreender o principal propósito do uso de um aquecedor solar de água nas             

residências, que seria a economia de energia elétrica mediante a utilização da energia             

solar, abundante e gratuita. 

A utilização do MASA como um produto para demonstrações práticas de trocas            

de calor permitiu relacionar os conceitos físicos envolvidos num aquecedor solar com            
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problemas práticos e cotidianos dos alunos, favorecendo seu envolvimento com a           

disciplina e despertando a curiosidade prática e teórica. Acreditamos por isso que houve             

um favorecimento para uma aprendizagem significativa, pois ficou evidente que os           

alunos reelaboraram seus conceitos prévios após os debates suscitados pela          

demonstração com o MASA.  

Do ponto de vista da teoria da aprendizagem significativa, Ausubel ressalta que            

no ato de ensinar o fator mais importante é levar em consideração o conhecimento              

prévio do aluno, e que a não observação desse aspecto é um passo para o fracasso na                 

aprendizagem, com tendência a gerar um ensino mecânico e descontextualizado          

[Moreira 2014]. Para tanto, há de se pensar que para haver uma aprendizagem             

significativa, o novo conhecimento precisa ser ancorado no conhecimento já existente.           

Em outras palavras, há de se considerar as concepções prévias (muitas vezes            

alternativas) do aluno para que, a partir delas, seja possível um entendimento e uma              

reelaboração de novos conceitos, de novos conhecimentos. 

Dentre tantos benefícios relacionados ao uso do MASA, um deles nos chamou            

atenção como o caso do envolvimento e do comprometimento dos estudantes com a             

aula demonstrativa. Essa aproximação com o artefato e com a disciplina nos motivou e              

trouxe um novo sentido para a sala de aula, tornando nosso encontro mais prazeroso,              

interativo e produtivo. Podemos mesmo afirmar que aulas com esse tipo de recurso             

prático/demonstrativo permite um estreitamento da relação aluno-professor,       

aluno-disciplina e mesmo aluno-aluno, pela interatividade permitida. 

A aceitação ao tema e ao produto aplicado foi significante ao ponto de um grupo               

de alunos, solicitar que fizéssemos a ampliação e o aprimoramento da discussão no             

projeto de feira de ciências da escola. O pedido nos motivou a ampliar novas              

abordagens acerca de outros conceitos físicos que podem ser extraídos da aplicação do             

MASA em sala de aula, tais como: a análise do espectro solar utilizando novas cores na                

placa coletora e observando a variação de temperatura da água em função do tempo de               

exposição ao Sol; o estudo da quantidade de calor sensível recebida pela massa de água               

no interior do MASA num intervalo de tempo de exposição; o aproveitamento do efeito              

Seebeck gerando ddp com a diferença de temperatura nas tubulações de água quente e              
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fria no MASA, entre outros. 

Outra revelação que a aplicação do MASA nos trouxe foi que, com a             

participação mais ativa dos estudantes nas aulas, o nível motivacional em classe, tanto             

de alunos como de professor, se elevou, mostrando ser possível praticar um ensino de              

qualidade, atrativo e contextualizado. A possibilidade de associar teoria e prática,           

simultaneamente, relacionando saberes e fazeres do nosso cotidiano mostrou-se um          

caminho promissor  para buscar uma aprendizagem significativa e contextualizada.  

O presente trabalho permitiu-nos constatar que quando as aulas são mais           

dinâmicas, torna-se mais fácil criar na escola um ambiente mais agradável e motivador,             

não só para o aluno, mas também para o professor e para todos aqueles que participam e                 

se envolvem com esse espaço. Isso nos leva a reforçar a ideia de que a prática educativa                 

é um desafio diário por parte de todos que são comprometidos com a educação, sendo               

reservado ao professor o papel de ousar ir além com seus alunos, buscando sempre uma               

aprendizagem significativa, com metodologias atraentes e motivadoras. Assim, ao final          

desse trabalho, ficamos satisfeitos de ter desenvolvido o MASA enquanto um produto            

que atendeu nossas expectativas educacionais.  

O sucesso observado na aplicação do MASA como produto educacional nos leva            

a acreditar que ele poderá ser útil aos professores de Física, não apenas do nível médio                

de ensino, mas também ao ensino fundamental, propiciando meios práticos de promover            

uma discussão rica e contextualizada com seus alunos acerca dos conceitos de energia,             

de calor e das suas formas de transmissão. 
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Apêndice A - Sequência didática e montagem do MASA 
 

Mini aquecedor solar de água  para o ensino de calor e suas 

transmissões 
 

 

Sandro Araujo da Silva 

Orientador: 
Dr. Luiz Telmo da Silva Auler 
UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

A.1 Apresentação 
 

Apresentamos ao colega professor um Mini Aquecedor Solar de Água (MASA)           

como um material didático potencialmente significativo para o ensino de calor e suas             

transmissões. Esse produto compreende um manual de construção e um guia de            

aplicação voltado para o público do Ensino Médio, mas o MASA pode também ser útil               

e adequado ao Ensino Fundamental. O MASA foi concebido para poder ser trabalhado             

em sala de aula de forma prática para demonstrar e contextualizar os conteúdos             

relacionados a temperatura, calor e suas transmissões. Sendo um dispositivo compacto o            

MASA pode ser facilmente carregado de uma sala para outra e, além da possibilidade              

de ser utilizado ao ar livre, exposto ao sol, ele pode também ser usado em classe com                 

um soprador térmico como fonte de aquecimento da sua placa.  

O produto educacional será apresentado em dois momentos. No primeiro, o           

leitor terá acesso ao manual de construção do MASA; no segundo momento,            

apresentamos uma proposta didática para trabalhá-lo em sala de aula no no Ensino             

Médio. 
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A.2 Manual de Construção do Mini Aquecedor Solar de Água  

 

Antes de apresentarmos o manual de construção do mini aquecedor solar de            

água (MASA), se faz necessário listar e enumerar de forma ilustrativa cada objeto que              

compõe o MASA. A seguir, apresentamos a lista de material utilizado na montagem do              

MASA. 

 

PEÇA CÓDIGO DA 
PEÇA 

QUANTIDADE 

Chapa 15 mm de MDF 31 cm x 40 cm  A 1 

Chapa 15 mm de MDF 4 cm x 24 cm B 1 

Chapa 15 mm de MDF 10 cm x 22 cm C 2 

Caixa de isopor de 3 litros D 1 

Flange de 20 mm E 2 

Tubo ∅ 20 mm x 3cm F 2 

Joelho de 20 mm G 1 

Joelho de 32 mm H 1 

Redução de 32 mm para 20 mm I 1 

tudo ∅ 20 mm x 36,5 cm J 1 

“T” de 20 mm K 1 

Tubo ∅ 20 mm x 2 cm L 1 

Tubo ∅ 20 mm x 13 cm M 1 

Redução de 32 mm para 20 mm N 1 

Joelho de 32 mm O 1 

Placa de 20 cm para forro em PVC x 26 cm P 1 

Tubo ∅ 32 mm x 26 cm Q 2 

Cap (Tampão) de 32 mm R 1 
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Cap (Tampão) de 32 mm X 1 

 

Cap (Tampão) de 20 mm  W 1 

Termômetro culinário de haste metálica  Y 2 

 

Além do material apresentado, será necessário o material complementar         

utilizado na construção do MASA. 

 

MATERIAL Qtd 

Adesivo líquido com catalisador para laminação (Resina) 900 ml 

Tinta em spray preto fosco vinílico 1 

Fita adesiva automotiva 1 

Lixa a seco nº 400 1 

 

Para uma melhor compreensão sobre essa montagem, organizamos a construção          

em cinco grupos, separados da seguinte forma: 

 

1. suporte de madeira; 

2. caixa d’água; 

3. tubulação de água quente e fria; 

4. placa coletora; 

5. termômetros. 

 

 O suporte de Madeira é o objeto que servirá de apoio para a placa coletora, para                

a caixa d’água e para tubulação de água circulante quente e fria. Na sua construção               

utilizaremos chapa de MDF, pregos de tamanho 12x12 com cabeça, ou cola instantânea,             

conforme sugerimos a seguir: 

 

1) 1 chapa de MDF de 15 mm de espessura com medida l = 31 cm e C = 40 cm; 
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2) 1 chapa de MDF de 15 mm de espessura com medida l = 4 cm e C = 24 cm; 

3) 2 chapas de MDF de 15 mm de espessura com medida l = 10 cm e C = 22 cm. 

 

Inicie colando ou pregando as duas chapas (C) com suas faces maiores, uma com              

a outra. Caro professor, o suporte exige apenas que as chapas (B) e (C) sejam fixadas                

tangencialmente e centralizadas em lados opostos ao longo da largura da chapa (A) e              

que permaneçam em posição vertical, finalizando com alturas de 4 cm (chapa B) e 22               

cm (chapa C), respectivamente, conforme a Figura A.1: 

 

Figura A.1 – Suporte do MASA. 
 

 Para o conjunto da caixa d’água utilizaremos o seguinte material: 

 

1) 1 caixa de isopor de 3L. 

2) 2 flanges de 20 mm. 

3) 2 tubos de PVC de 20 mm de diâmetro para água medindo 3 cm de               

comprimento. 

 

 Para a montagem da caixa d’água se faz necessário fixar os tubos (F) nos flanges               

(E) utilizando para isso cola adesiva para PVC. Na sequência serão feitos dois furos na               

caixa de isopor (D) para a fixação dos dois flanges (E). Para o flange inferior (E), basta                 
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forçá-lo com movimentos circulares (rosqueamento) em uma das paredes internas da           

caixa de isopor (D) até que a mesma seja perfurada, conforme mostrado na Figura A.2.               

Remova o flange (E), desenroscando-o para instalá-lo de forma correta, pois a parte             

móvel (porca) do flange deverá permanecer na parte interna da caixa de isopor (D).              

Consulte o guia de instalação do fabricante contido no flange.  

 

Figura A.2 – Introdução do flange (E) pela parte interna da caixa d’água.  
 

 Para que o aba (moldura) , geralmente encontrada nas caixas de isopor (D) não              

prejudique a montagem do flange (E) superior usaremos como gabarito o próprio flange             

(E) e faremos a marcação do local a ser perfurado. Faça a perfuração utilizando o               

próprio parafuso do flange (E). Aperte o flange na caixa, observando que a borracha de               

vedação contida no flange (E) deverá permanecer na parte externa da caixa de isopor              

(D). Não é necessária a utilização de nenhum tipo de cola para a fixação do flange (E).                 

Segue abaixo, o conjunto da caixa d’água finalizado numa visão interna, na Figura A.3,              

e externa, na Figura A.4. 
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Figura A.3 – Vista superior interna da caixa d’água com flanges montados. Note que um dos 
flanges (E) encontra-se mais próximo ao fundo da caixa, enquanto o outro, encontra-se mais 

próximo à parte superior. 
 

 

Figura A.4 – Vista frontal externa da caixa d’água montada.  
 

 Para as tubulações de água quente e fria utilizaremos apenas tubos e conexões             

em PVC e cola adesiva para PVC.  

 A tubulação na qual irá circular a água fria é composta pelos seguintes materiais: 

 

1) 1 joelho de 20 mm; 

2) 1 joelho de 32 mm; 

3) 1 tubo de 20 mm com 36,5 cm de comprimento. 

 

 Para a montagem, é preciso fixar o joelho de 20 mm (G) em uma das               

extremidades do tubo (J). Na outra extremidade desse tubo (J) fixe a redução (I) e na                
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sequência acople a redução (I) ao joelho (H), sempre utilizando cola adesiva para PVC              

entre as peças, conforme ilustra a Figura A.5. 

 

Figura A.5 – Tubulação de água fria descendente.  
 Já para a tubulação na qual irá circular a água quente, utilizaremos os seguintes              

materiais: 

 

1) 1 “T” de 20 mm;  

2) 1 tubo de 20 mm com 2 cm de comprimento; 

3) 1 tubo de 20 mm com 13 cm de comprimento;  

4) 1 redução de 32 para 20;  

5) 1 joelho de 32 mm.  

 

 Para a montagem, fixe com cola adesiva nessa sequência: o joelho (O) à redução              

(N), uma das extremidades do tubo (M) à redução (N) e, por fim, na extremidade oposta                

do tubo (M), acople o “T” (K), procurando manter um paralelismo entre o “T” (K) e o                 

joelho (O). Finalize fixando o tubo (L) no “T” (K), como exemplificado na Figura A.6. 

 

 

Figura A.6 – Tubulação de água quente ascendente.  
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 Na sequência, faremos a montagem da placa coletora. Essa etapa será mais            

cuidadosa, pois é a parte do MASA que exigirá uma adaptação cuidadosa na conexão              

dos materiais pois são utilizados para outros fins. Os materiais a serem utilizados nessa              

etapa são: 

 

1) 1 placa de 20 cm de forro de PVC com 26 cm de comprimento;  

2) 2 tubos de 32 mm com 26 cm de comprimento;  

3) 1 Cap (tampão) de 32 mm;  

4) Adesivo líquido com catalisador para laminação (resina para fibra de vidro);  

5) Tinta em spray preto fosco vinílico;  

6) Fita adesiva automotiva;  

7) Lixa a seco nº 400.  

 

 É preciso fazer a marcação nos dois tubos (Q) para o encaixe do forro de PVC                

(P). Para isso, colocaremos o forro de PVC (P) sobre o tubo (Q) e faremos o tracejado                 

utilizando um lápis para obter uma linha visível e contínua, para assim, ser utilizada              

como gabarito na obtenção do corte. Faça este procedimento nos dois tubos (Q)             

observando a posição da placa que servirá de frente e verso, conforme ilustrado na              

Figura A.7. 
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Figura A.7 – Gabarito para o corte do tubo (Q). 
 

 Faça o corte seguindo a marcação a lápis, utilizando como recurso uma furadeira             

e broca de 5 mm de aço rápido ou, preferencialmente e cuidadosamente, utilizando serra              

mármore com disco de corte contínuo, como ilustra a Figura A.8. 

 

 

 

Figura A.8 – Corte do tubo (Q) com serra mármore para acoplagem da placa. 
 

 Caro professor, este procedimento requer atenção e cuidado especial, pois          

trata-se do manuseio de uma ferramenta potente de corte. Por esta razão é             

imprescindível trabalhar com o tubo (Q) fixado a uma morsa de bancada. Na             

indisponibilidade de uma morsa, trabalhe com o tubo (Q) em um comprimento maior e              

72 



 

terminado o corte, serre as extremidades até que atinja o comprimento desejado de 26              

cm.  

Na sequência, encaixe as duas extremidades do forro de PVC (P) em cada corte               

do tubo (Q), aprofundando 1 cm, como mostra a Figura A.9. Faça uma linha de               

referência na placa coletora para servir de base na obtenção de um paralelismo nesse              

encaixe, como pode ser visualizado na Figura A.10. 

 

 

Figura A.9 – Vista interna do tubo (Q) com a placa encaixada.  

 

 

Figura A.10 – Placa coletora encaixada nos tubos de forma paralela.  
 

 Utilize a fita adesiva automotiva (U) para isolar a passagem de resina (S) no              

corte, entre o forro de PVC (P) e o tubo (Q). Deixe um isolamento em forma de “meia                  

lua” nas extremidades do tubo (Q) por onde a resina (S) será introduzida, conforme              

ilustrado na Figura A.11. 
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Figura A.11 – Isolamento preparatório para preenchimento com resina.  
 
 

 Prepare a resina em um recipiente descartável (metal ou vidro) com 50 ml de              

resina e 10 gotas de catalisador. Importante não usar recipientes como copos            

descartáveis pois a resina contém solventes e pode derreter materiais frágeis. Devido à             

presença dessa resina tóxica em contato permanente com a água no interior do MASA,              

o professor deverá alertar seus alunos, que o uso da água aquecida se destinará,              

exclusivamente, à utilização nos chuveiros das residências e que a ingestão dessa água             

não é apropriada.  

 Misture com algum objeto (descartável) e despeje na abertura do tubo (Q) até             

que o líquido fique distribuído uniformemente no interior do tubo (Q) e na iminência de               

cobrir o forro de PVC (P). Incline o tubo somente o necessário para a introdução da                

resina, como na Figura A.12, procurando manter o tubo (Q) na posição horizontal             

evitando o escorrimento da resina pela extremidade oposta do tubo. Espere secar por 10              

minutos para injetar outros 50 ml de resina catalisada no segundo tubo (Q), observando              

os mesmos procedimentos anteriores. 
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Figura A.12 – Introdução de resina no tubo (Q).  
 

 É comum o escorrimento de resina pelo isolamento, mas após dez minutos de             

secagem a sua remoção é simples. O escorrimento por alguns orifícios também propicia             

uma melhor vedação da água que circulará pelo MASA. Retire o isolamento e faça um               

teste aprisionando água nos tubos (Q), pressionando com a palma das mãos nas             

extremidades dos tubos (Q), um de cada vez. Verificando algum vazamento, faça a             

correção aplicando com pincel uma camada de resina catalisada sobre o local            

observado. Lixe e pinte a placa coletora. Após a secagem da tinta, fixe o tampão (R) na                 

extremidade superior esquerda do tubo (Q), como mostra a Figura A.13. 

 

 

Figura A.13 –Conjunto da placa coletora terminada. 
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 É possível optar por não pintar a placa coletora para discutir com seus alunos              

também sobre este assunto e sugerir uma atividade de pesquisa sobre o estudo das cores               

e a influência na emissão e na absorção da radiação.  

 Montaremos, na sequência, os termômetros verificadores das temperaturas da         

água quente e fria. Para isso, será utilizado o seguinte material: 

 

1) Cap de 20 mm (tampão);  

2) Cap de 32 mm (tampão); 

3) Dois termômetros de haste metálica para uso culinário.  

 

 Para a montagem, fure cada tampão (W) e (X) com uma furadeira e uma broca               

de aço rápido de 5 mm. Tente encaixar o termômetro à esses furos e, na inviabilidade,                

alargue mais o furo com a broca. Encaixe um termômetro (Y) em cada furo, deixando o                

visor do termômetro (Y) voltado para a face convexa dos tampões (W) e (X).  

 Prepare a resina (S) na proporção de 10 ml para 2 gotas de catalisador e misture.                

Despeje a resina, pela metade, na parte interna dos tampões (W) e (X), para fixar os                

termômetros e evitar vazamentos pelos furos. Deixe secar por 2 horas. Não será             

necessário usar cola para PVC na fixação desse conjunto de termômetros no MASA, o              

que facilitará sua substituição sem prejuízo dos demais componentes. O conjunto de            

termômetros está ilustrado na Figura A.14. 
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Figura A.14 – Conjunto de termômetros removíveis.  
 

 Para finalizar, faremos a acoplagem dos cinco grupos que formam o MASA.            

Siga cuidadosamente os passos da montagem a seguir, pois eles nortearão a posição e a               

inclinação da placa coletora e da tubulação de água quente e fria de forma correta.  

 

1. Coloque a caixa d’água (grupo 2) sobre as chapas (C) do suporte de madeira              

(grupo 1). 

2. Apoie o tubo (Q) da placa coletora (grupo 4) na chapa (B) do suporte de madeira                

(grupo 1). 

3. Encaixe, simultaneamente e usando cola para PVC, o “T” (K) no tubo (F)             

superior da caixa d’água (grupos 2 e 3) e o joelho (O) com o tubo (B) superior                 

da placa coletora (grupos 3 e 4) conforme a Figura A.15. 
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Figura A.15 – Junção da tubulação de água quente com a placa coletora e caixa d’água. 
 

 A etapa seguinte é a acoplagem da tubulação de água fria na caixa d’água e na                

placa coletora. Como mostrado na Figura A.16: 

● fixe, simultaneamente o joelho (G) da tubulação de água fria com o tubo (F)              

inferior da caixa d’água e o joelho (H) com o tubo (Q) inferior da placa coletora. 
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Figura A.16 – Tubulação de água fria fixada na placa coletora e caixa d’água. 
 

 Termine a montagem do MASA fixando os dois termômetros: 

● fixe, sem o uso de cola adesiva, os caps (W) e (X) nos tubos (L) e (Q), da                  

tubulação de água quente e da placa coletora, respectivamente, conforme          

ilustramos na Figura A.17. 
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Figura A.17 – Finalização da montagem com a fixação do grupo de termômetros.  
 

A.3 Proposta didática de aplicação do MASA 

 

Caro professor, após a montagem do MASA, daremos início a algumas           

sugestões para a sua prática em sala de aula. Vale ressaltar que essas informações não               

impedem que cada docente construa sua proposta de aula, pois o produto, objeto desta              

pesquisa, tem como finalidade ser mais um recurso didático, dentre tantos outros,            

facilitadores do trabalho do professor em sala de aula. 

A proposta que segue pode ser aplicada numa aula de dois tempos consecutivos             

e compreende as etapas e instrumentos que seguem: 

  

1º Momento: avaliação de conhecimentos prévios 

 

● Duração: 20 minutos 

● Objetivo: Avaliar os conceitos prévios dos alunos sobre calor 
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Nossa proposta visa uma aprendizagem significativa, ou seja, que os novos           

conceitos possam ser relacionáveis com os conceitos prévios dos alunos, promovendo           

uma reelaboração destes. Para tanto salientamos a importância de uma rápida pesquisa            

sobre os conceitos prévios dos seus alunos, por meio de um questionário. Tal             

questionário não é para avaliação e deve ser salientado aos alunos que não vale ponto na                

nota, ele é constituído de apenas 4 questões e pode ser respondido em duplas, para               

facilitar a sua análise. Sendo assim, recomendamos ao professor que: 

1. Explique aos seus alunos que nesta aula será mostrado como funciona um            

aquecedor solar, e que a metodologia da aula envolve responder a questionários,            

que não valem nota e que servirão apenas para que eles reelaborem seus             

conceitos sobre calor, temperatura e transmissão de calor. 

2. Aplique as quatro primeiras perguntas do questionário (Anexo A1),         

disponibilizando 15 minutos para que os alunos possam respondê-las. A          

proposta é apresentar o tema em estudo. Nessa etapa inicial, os alunos            

responderão, a partir de suas concepções prévias, o que entendem sobre calor e             

temperatura.  

 

2º Momento: demonstração com o MASA 

● Duração: 40 minutos 

● Objetivo: Demonstração do funcionamento do aquecedor solar  

 

Na sequência da aula o professor reservará 40 minutos para apresentar o MASA             

e trabalhar os conceitos de calor como forma de energia, assim como a sua              

diferenciação em relação a temperatura e as formas de transmissão do calor. Nessa             

ocasião, cabe ao professor discutir os conceitos físicos de calor e temperatura, citando             

exemplos que os diferenciam e trazendo à discussão as formas de transmissão do calor.              

É importante desmistificar a ideia de que o calor é inerente aos corpos e que não está                 

relacionado com a sensação térmica de quente ou frio. Sugere-se ainda que o professor              

pode destacar a importância das cores na reflexão e na absorção do calor na forma de                

luz. Nesse momento as etapas são as seguintes: 
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1. Com o MASA já preenchido previamente com água da torneira, e posicionado            

em posição central na sala, sugira aos alunos que se posicionem frente ao MASA              

para observarem as temperaturas iniciais nos dois termômetros.  

2. Na sequência, o professor deve colocar o soprador térmico em posição de            

funcionamento, aproximadamente com 5 cm de distância da placa coletora,          

fazendo movimentos circulares para evitar que a mesma não seja danificada. O            

professor deve destacar ao seu aluno que a transmissão do calor recebido pela             

placa coletora através do soprador térmico (radiação + convecção forçada), é           

diferente daquela recebida pela exposição da luz solar (radiação). Agregue          

riqueza à sua discussão mencionando que a incandescência da resistência          

elétrica do soprador térmico também gera a transmissão de calor por radiação. 

3. À medida em que os termômetros forem apresentando maiores diferenças de           

temperaturas, sugira para um pequeno grupo de alunos que coloquem seus dedos            

lentamente no interior da caixa d’água do MASA. Através da sensibilidade dos            

dedos, eles apreciarão uma notória variação de temperatura entre a água na            

superfície (mais quente) e a água no fundo da caixa d’água (mais fria).  

Durante essa fase da aula é importante que o professor instigue seus alunos com              

perguntas que surgirão no decorrer da sua aula, no sentido de provocá-los a fazerem              

também suas perguntas. Para tanto, é importante que você, professor, tenha           

conhecimento também do funcionamento da rede de água que chega nas residências,            

pois a proposta do uso do aquecedor é distribuir água quente, principalmente nos             

chuveiros.  

 

3º Momento: Questionário final 

● Duração: 20 minutos 

● Objetivo: Que os alunos reportem suas observações da demonstração com o           

MASA e reelaborem seus conceitos sobre calor. 

 

Nessa fase final da aula os alunos sistematizam as observações e os conceitos             

apreendidos respondendo a um questionário e retomando as questões do questionário           
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inicial. Dessa forma propõe-se que: 

 

1) Logo após as discussões suscitadas pela demonstração, os estudantes         

responderão da quinta à oitava questão e retomarão as quatro primeiras           

questões para respondê-las novamente. O objetivo dessa retomada visa         

observar o aluno em relação a reelaboração dos seus conceitos envolvendo           

calor, assim como o uso desse conhecimento científico adquirido nas          

aplicações práticas do seu cotidiano.  

2) Para estimular os alunos e facilitar a consolidação dos conhecimentos          

adquiridos, sugerimos propor uma atividade (em grupo) envolvendo a         

problemática da melhoria do sistema de aquecimento solar de água, assim           

como a coleta e o armazenamento da água quente. Essa atividade poderá ser             

entregue ao final do encontro. Poderia ainda, ser contabilizada como nota de            

avaliação parcial para cada aluno. 

 

A.4 Questionário dos estudantes 

 

● As quatro primeiras questões constituem o questionário prévio, que é respondido           

novamente ao final da aula, após a demonstração e as discussões. 

 

1) O que você entende por calor?  

 
 
 

 

2) O que você entende por temperatura? 
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3) Quais as formas de transmissão de calor que você conhece? 

 
 
 

 

4) Carros pretos e brancos aquecem igualmente, expostos ao sol? 

 
 
 

 

● As questões 5 - 8 também são respondidas após a demonstração e as discussões. 

 

5) Para um melhor aquecimento, devemos pintar a placa coletora com preto fosco ou              

brilhoso? 

 
 
 

 

6) Após o funcionamento do MASA, porque o termômetro de cima registrou            

temperatura maior que o debaixo? 

 
 
 

 

7) Quais as formas de transmissão de calor você conseguiu observar no MASA? 

 
 
 

 

8) O uso do aquecedor solar visa a economia de qual grandeza física? 
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