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RESUMO 
 
 
 
O objetivo da Dissertação é propor o ensino do tema Evaporação a partir da 

abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) porque acreditamos que esse 

tipo de enfoque é capaz de proporcionar aos alunos uma aprendizagem mais crítica 

e consciente sobre ciência. Além disso, é possível mostrar aos alunos a importância 

do papel a ser desempenhado por eles, como cidadãos, nas tomadas de decisões 

que visem beneficiar a todos que fazem parte da comunidade a qual pertencem. 

Nessa perspectiva, aborda-se o tema Evaporação numa região caracterizada pela 

constante falta de água para o consumo, o município de Santa Cruz/RN, porque, 

apesar da criação de açudes para regularizar a vazão dos rios e aumentar a 

disponibilidade de água nos períodos de escassez, sabe-se que esses reservatórios 

apresentam uma grande superfície líquida livre que permite elevada perda de água 

por evaporação. Dessa forma, a evaporação afeta o rendimento dos reservatórios 

para abastecimento e irrigação, sendo um fenômeno de especial interesse para 

estudo. Para tal, inicialmente, foi realizada uma análise dos livros didáticos de Física 

sobre o tema. Em seguida, foi aplicado um questionário com o intuito de identificar 

as concepções prévias dos alunos sobre evaporação. Posteriormente, foi elaborado 

e realizado um Workshop voltado para os alunos da Licenciatura em Física do 

Campus Santa Cruz do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). A realização do Workshop serviu como espaço para a 

discussão sobre o tema dentro do contexto do município de Santa Cruz/RN. Como 

produto, sugerimos aos professores de Física um guia com recomendações que 

devem ser levadas em conta quando forem ensinar esse tema. 

 

 

 

Palavras-chave:  Evaporação; Ensino de Física; Abordagem Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The scope of this Dissertation is propose the teaching of the evaporation based on 

the approach Science, Technology and Society (STS) because we believe that this 

type of approach is able to provide students with a more critical and conscious 

learning about science. Moreover, with this search, it´s possible to show for students 

the importance of role to play for them as citizens in decision making aimed to benefit 

all who are part of the community to which they belong. From this perspective, 

broached the theme evaporation in a region characterized by constant lack of water 

for consumption, the municipality of Santa Cruz/RN because, despite the creation of 

dams to regulate the flow of rivers and increase the availability of water during 

periods of scarcity, we know that these reservoirs have a large free liquid surface 

allowing high water loss by evaporation. Thus, evaporation affects the performance 

of reservoirs for water supply and irrigation, being a phenomenon of particular 

interest to study. To this end, a questionnaire in order to identify students' 

preconceptions on the subject was applied. Was then prepared and conducted a 

workshop geared toward students majoring in Physics Campus Santa Cruz, Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN). The 

completion of the workshop served as a space for discussion of the topic within the 

context of the municipality of Santa Cruz/RN. As a product, we suggest to physics 

teachers a guide with recommendations to be taken into account when they teach 

this subject. 

 

 

Keywords:  Evaporation; Physics Teaching; Approach Science, Technology and 

Society. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Ensinar Física no Ensino Médio, último nível da Educação Básica no Brasil, 

é um desafio, pois o professor nesse nível de ensino além de fazer transposição dos 

conhecimentos científicos do ensino superior para o médio tem ainda que cativar e 

despertar nos alunos o gosto pela ciência. 

Mas, como enfrentar esse desafio, se a maioria de nós foi formada num 

ambiente cujo ensino de Física era conteudista, em que se primava pela 

memorização de fórmulas e pelas soluções algébricas? 

Dessa forma, podemos considerar que um aspecto crucial é exatamente a 

formação de professores, pois algumas competências básicas para a construção do 

conhecimento relativo às unidades temáticas para o ensino de Física, em muitos 

espaços de ensino, não têm sido trabalhadas adequadamente, nem costumam fazer 

parte da formação do professor nos cursos de licenciatura, mesmo presentes nas 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM). 

Uma dessas unidades compreende a Física Térmica.  Estudos recentes 

indicam que os estudantes não compreendem algumas das ideias fundamentais que 

formam a base da ciência, sendo a evaporação uma delas (COSTU; AYAS, 2005). 

Para entender o processo de evaporação, é necessária a compreensão do modelo 

de partículas, das forças de atração entre as partículas e da teoria cinética dos 

gases. 

Atualmente, sou professora do Curso de Licenciatura em Física do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio grande do Norte - IFRN Campus 

Santa Cruz, nessa realidade os alunos chegam ao curso praticamente sem terem 

visto conteúdos de Física no Ensino Médio. Na maioria das vezes, isso se deve à 

falta de professores nas escolas, ou mesmo porque, quando a escola disponibiliza 

esse professor para a disciplina, ele não é formado em Física e acaba ministrando a 

disciplina de forma desarticulada, distante do mundo dos alunos e vazia de 

significados. 
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Nessa perspectiva, decidimos abordar o tema Evaporação numa região 

caracterizada pela constante falta de água, o município de Santa Cruz/RN, porque, 

apesar da construção de açudes para regularizar a vazão dos rios e aumentar a 

disponibilidade de água nos períodos de escassez, sabemos que esses 

reservatórios apresentam uma grande superfície líquida livre que permite elevada 

perda de água por evaporação. 

Assim, neste trabalho de Dissertação, propõe-se o ensino do tema 

evaporação a partir da abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) porque 

acreditamos que esse tipo de enfoque pode proporcionar aos alunos uma 

aprendizagem mais crítica e consciente do fazer científico. Além disso, é possível 

mostrar aos alunos a importância deles, como cidadãos, nas tomadas de decisões 

que visem beneficiar a todos que fazem parte da comunidade a qual pertencem.  

O percurso metodológico desta pesquisa de dissertação tem início com a 

pesquisa bibliográfica acerca da abordagem CTS, a partir de uma questão guia: 

Como a abordagem CTS poderia contribuir para o ensino de Física, notadamente, 

para o ensino de Evaporação na Licenciatura em Física? Em seguida, situa-se à 

questão guia no espaço da pesquisa empírica, o município de Santa Cruz/RN, onde 

a pesquisa foi desenvolvida.  

Para a elaboração do produto final desta dissertação, qual seja um material 

didático instrucional para os professores de Física, denominado de Guia de 

Recomendações sobre o Ensino de Evaporação, foi feita uma revisão de literatura 

sobre o objeto de estudo – o ensino de evaporação, seguida da análise de livros 

didáticos.  

Posteriormente, foi elaborado e aplicado um questionário para verificar quais 

são as concepções prévias dos alunos da Licenciatura em Física sobre evaporação. 

De posse dos resultados planejou-se e executou-se um Workshop intitulado: A 

questão sobre a água no município de Santa Cruz . 

A dissertação está estruturada em seis capítulos: 

No Capítulo 1 – O ENSINO DE FÍSICA COM ENFOQUE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E SOCIEDADE  – discute-se sobre o surgimento do movimento CTS 

no Brasil e apontam-se suas potencialidades e fragilidades. Também se destaca os 

pontos positivos e negativos em se adotar nos currículos escolares um enfoque 
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dessa natureza. Ressaltam-se, ainda, os mitos que precisam ser superados para 

promover a aprendizagem a partir do enfoque CTS. Conclui-se explicitando as 

razões para se adotar uma abordagem CTS no ensino de Física. 

No Capítulo 2 – SITUANDO A QUESTÃO DA CARÊNCIA DE ÁGUA NO 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN  – aprofundam-se os conhecimentos sobre o ciclo 

da água e sobre a escassez de água no Nordeste brasileiro para situar a questão da 

carência de água no município de Santa Cruz/RN.  

O Capítulo 3 – APROFUNDANDO O CONCEITO DE EVAPORAÇÃO  – traz 

um estudo mais aprofundado do conceito de evaporação e dos fatores que a 

influenciam. Para isso, faz-se uma abordagem de conceitos fundamentais, como o 

de temperatura e calor, através de uma breve retrospectiva histórica.  

No Capítulo 4 – PERCURSO METODOLÓGICO – apresenta-se a 

metodologia adotada nessa dissertação para se chegar ao produto final. 

No Capítulo 5 – PANORAMA DAS ABORDAGENS DOS LIVROS 

DIDÁTICOS DE FÍSICA SOBRE O TEMA EVAPORAÇÃO  - apresenta-se uma 

análise dos livros didáticos de Física, tanto de Ensino Médio, quanto de Ensino 

Superior, sobre o tema Evaporação.  

No Capítulo 6 - A QUESTÃO DA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTA 

CRUZ/RN: REALIZAÇÃO DE UM WORKSHOP COM ÊNFASE NO ENFOQUE 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE  – Relata-se como foi realizado o 

Workshop, intitulado A questão sobre a água no município de Santa Cruz , cujo 

objetivo foi abordar o tema Evaporação, a partir da questão da carência de água no 

município de Santa Cruz. Para realização dessa atividade foi aplicado um 

questionário, que teve como objetivo verificar as concepções prévias dos alunos em 

relação ao processo de Evaporação. 

Finaliza-se propondo como produto desta dissertação um guia de 

recomendações para os professores de Física que se propuserem a trabalhar com o 

tema evaporação. 

 

 

 

 



16 
 
 

CAPÍTULO 1 – O ENSINO DE FÍSICA COM ENFOQUE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 
 

 

Neste capítulo, discute-se sobre o surgimento do movimento Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) no Brasil e, ainda, são apontadas as suas 

potencialidades e fragilidades. Também são destacados os pontos positivos e 

negativos ao se adotar um enfoque dessa natureza nos currículos escolares.  

Ressalta-se a superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, a 

perspectiva salvacionista da Ciência e Tecnologia (CT) e o determinismo tecnológico 

que são mitos que devem ser superados para promover a aprendizagem a partir do 

enfoque CTS.  

Conclui-se mostrando quais são as razões para se adotar uma abordagem 

CTS no ensino de Física e qual é o entendimento de professores e alunos sobre os 

conceitos de Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

 

 

1.1 SURGIMENTO DA ABORDAGEM DE ENSINO COM ENFOQUE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 

 

No início no século XIX, os currículos escolares europeus e norte-

americanos eram dominados pelos estudos clássicos, como a matemática e a 

gramática. No entanto, a ciência surgia como uma disciplina importante para a 

formação dos indivíduos. Porém, a introdução da disciplina de Ciências nos 

currículos de vários países só ocorreu, segundo DeBoer (2006), porque alguns 

cientistas europeus e americanos começaram a defender a ideia de que a disciplina 

de Ciências era diferente das outras. Como apresenta Baptista (2010), 

 

[...] Efetivamente, esta iniciava-se pelas observações que levavam aos 
princípios gerais, contrariamente às outras disciplinas. Assim, os alunos 
primeiramente aprendiam como observar o mundo natural e, em seguida, 
tiravam conclusões a partir das observações. Thomas Huxley (1825-1895), 
médico e biólogo, defensor das ideias evolucionistas de Darwin, como 
presidente da Royal Society foi um dos principais impulsionadores da 
introdução das ciências no currículo, justificando que davam oportunidades 
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para desenvolver a parte intelectual do indivíduo. A sua perspectiva sobre 
como a ciência deve ser ensinada promoveu o trabalho laboratorial. O 
ensino de ciências como um processo de investigação foi defendido por 
Herbert Spencer (1820-1903). Considerava que o laboratório permitia aos 
alunos desenvolverem uma concepção clara sobre os fenômenos naturais, 
que não seria possível apenas a partir do livro. Para além do referido, 
salientou a importância de tirarem conclusões a partir das observações. 
Uma abordagem indutiva da ciência foi reiterada por Jonhann Friedrich 
Herbart (1776-1841), que acreditava que a melhor forma dos alunos 
compreenderem novos conceitos era através da descoberta dos fenômenos 
e a partir da ligação desses com a sua experiência. O desenvolvimento do 
raciocínio através do trabalho laboratorial e das investigações foi, também, 
defendido Charles Eliot, químico e presidente da Universidade de Harvard. 
(BAPTISTA, 2010, p. 80-81, tradução nossa).  

 

 

No início do século XX, a educação científica teve seu objetivo principal 

voltado aos valores sociais, devido ao crescimento da urbanização, da imigração, e 

aos problemas relacionados com a saúde pública (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

Assim, era fundamental que os alunos desenvolvessem um trabalho laboratorial, 

para diante de uma sociedade democrática, desenvolver uma postura de 

questionamento, observando o seu meio social e participando ativamente da 

sociedade (BYBEE; DEBOER, 1994).  

Durante os anos 1950, assistiu-se a um crescimento do número de cientistas 

e industriais que argumentavam que a ciência tinha perdido rigor acadêmico, já que 

o ensino estava centrado demais no aluno e enfatizando aspectos de relevância 

social (DEBOER, 2006). O lançamento do primeiro satélite artificial soviético, o 

Sputnik I, em 1957, gerou uma preocupação com a educação científica nos Estados 

Unidos, emergindo a necessidade de promover reformas curriculares, voltando-se 

ao rigor acadêmico do século XIX, com a preocupação de formar cientistas, para 

garantir a segurança dos americanos (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011).   

Esse período foi marcado pelo surgimento de “grandes” projetos como o 

BSCS (Biological Science Curriculum Study), PSSC (Physical Science Study 

Committee), SCIS (Science Curriculum Study) e ESS (Elementary Science Study), 

cujo objetivo era transformar o aluno em um mini-cientista (RODRIGUES; BORGES, 

2008), ou seja, a ciência deveria ser ensinada tal como era praticada pelos 

cientistas. No entanto, Galamba (2009) afirma que esses projetos sofreram muitas 

críticas, pois 
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Foram considerados muito difíceis para o aluno padrão devido às 
sofisticações teóricas e natureza abstrata empregadas, por não levarem em 
conta os interesses e o cotidiano dos alunos. Mesmo assim, este 
movimento apresentou um impacto sem precedentes sobre a forma de ver o 
ensino de física e influencia, ainda hoje, os nossos livros didáticos e a 
maneira como ensinamos física no Brasil. (GALAMBA, 2009, p. 9). 

 

 

Através desses projetos os Estados Unidos tentavam fortalecer militarmente 

o bloco capitalista para um confronto direto contra o bloco comunista. Por essa 

razão, esses projetos foram difundidos mundo afora, principalmente em países 

periféricos como o Brasil. No entendimento de Auler (2007), projetos como o PSSC 

tiveram no contexto educacional brasileiro a intenção de formar cientistas. 

No entanto, essa ideia não floresceu no Brasil porque, apenas uma elite 

frequentava a escola de nível médio. Quando as oportunidades se estenderam para 

que estudantes menos afortunados pudessem frequentar esse nível de ensino, o 

ensino de Ciências perdeu seu significado, foi responsável pela desmotivação dos 

alunos, bem como motivou também a evasão. 

Segundo Baptista (2010), por razões políticas e sociais, os programas foram 

submetidos a uma avaliação, que mostrou que, apesar dos investimentos, os 

professores continuavam a utilizar em sala de aula um ensino tradicional. Desse 

modo, surgiu, mais uma vez, a necessidade de repensar o currículo de Ciências. 

A necessidade de se implantar o ensino de Ciências nas escolas, fez com 

que no início da década de 1960 surgisse em alguns países da Europa, Estados 

Unidos, Canadá e Austrália o movimento de ensino com enfoque CTS. No final dos 

anos 1960 e início dos anos 1970 a formação do cidadão, bem como as habilidades 

que ele precisaria para interagir com o mundo científico, ainda era o foco da 

educação. Somente por volta dos anos 1970, essa visão de ensino, chegaria ao 

Brasil. 

É um grande prejuízo para o ensino a desvinculação que ocorre entre a 

escola e a sociedade a qual o estudante pertence. Segundo Auler (2007), as 

ideologias da sociedade influenciam sensivelmente o rumo das orientações 

pedagógicas. 
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Krasilchik [...] já na década de 80 denunciava aspectos anteriormente 
discutidos e sinalizava para novos encaminhamentos, os quais apontavam 
para a contemplação, no processo educacional, das instituições entre 
Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), postulando o papel do ensino de 
Ciências na formação do cidadão, superando a visão estreita de 
potencializar um futuro cientista (KRASILCHIK, 1985, 1992 apud AULER, 
2007, p. 173).  

 

 

Mantendo essa linha de pensamento viu-se a necessidade de se 

reestruturarem os currículos escolares. Era inadmissível um currículo que não 

atentasse para a mútua relação entre aquilo que se ensinava na escola e o que se 

vivia na vida. A não observância a essa relação gerou múltiplos problemas na 

escola, tais como: falta de motivação, baixo nível de aprendizagem, desinteresse 

dos alunos, dentre tantos outros. 

Existem movimentos que insistem no retorno da escola tradicional, nos 

mesmos moldes da década de 1960, com o argumento de que através do ensino 

tradicional e disciplinador os alunos aprendem. Contudo, não se pode esquecer que 

era apenas um pequeno grupo de pessoas ricas (elite) que frequentava o 

equivalente ao Ensino Médio hoje. 

Exigia-se um modo de ensino capaz de motivar o aluno, aguçar sua 

criatividade, além de despertar nestes um senso crítico-social sobre o mundo que os 

cerca. Fica-se diante de dois movimentos, um alicerçado no ensino tradicional e 

outro, com tendências pedagógicas que podem provocar mudanças profundas nos 

enraizados e estanques métodos tradicionais de ensino. Sobre o ensino tradicional 

Auler (2007) aponta que: 

 

Temos, de um lado, uma disciplinarização já nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. As disciplinas constituem compartimentos estanques, como 
ilhas sem comunicação. De outro, uma desvinculação entre o “mundo da 
escola” e o “mundo da vida”. As disciplinas presentes no “mundo da escola” 
não apresentam conexões com o “mundo da vida”. Ao invés de contribuir 
para significar o presente vivido pelo educando, para compreender e 
transformar sua situação existencial, estão conectadas com o futuro, 
apontam para uma utilidade futura, numa perspectiva propedêutica. Sua 
justificativa está na necessidade futura (AULER, 2007, p. 174, grifos no 
original). 
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Abordar um tema (conteúdo) e proporcionar conhecimento através do ensino 

tradicional ou por meio do movimento CTS não são garantias de uma ótima 

aprendizagem. Tanto um quanto o outro possuem pressupostos epistemológicos e 

filosóficos que precisa ser conhecido com profundidade. 

Além da metodologia a ser utilizada, outros fatores também contribuem para 

a garantia de um ensino de qualidade. Dentre os fatores mais importantes encontra-

se o currículo, cuja elaboração não pode isolar a escola do contexto social. Nesta 

dissertação há o interesse em mostrar como seria o ensino numa perspectiva de 

abordagem CTS. 

Já que se ressalta a importância do currículo para o ensino, então, como 

seria um currículo com ênfase em CTS? Estudiosos como Roberts (1991); Bybee 

(1987); Hofstein, Aikenhead e Riquarts (1988) citados por Santos e Mortimer (2002), 

abordam sobre a elaboração de um currículo com ênfase em CTS. Veja, a seguir, o 

entendimento de cada um deles sobre essa questão. 

Roberts (1991) faz uma reflexão sobre currículo do ponto de vista social, 

para ele: 

 

Tais currículos apresentam uma concepção de: (i) ciência como atividade 
humana que tenta controlar o ambiente e a nós mesmos, e que é 
intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais; (ii) sociedade 
que busca desenvolver, no público em geral e também nos cientistas, uma 
visão operacional sofisticada de como são tomadas as decisões sobre 
problemas sociais relacionados à ciência e a tecnologia; (iii) aluno como 
alguém que seja preparado para tomar decisões inteligentes e que 
compreenda a base científica da tecnologia e a base prática das decisões; 
(iv) professor como aquele que desenvolve o conhecimento de e o 
comprometimento com as inter-relações complexas entre ciência, tecnologia 
e decisões (ROBERTS, 1991 apud SANTOS, MORTIMER, 2002, p. 3). 
 

 

No entendimento de Bybee (1987) o enfoque CTS tem como característica a 

orientação curricular e o desenvolvimento de currículos que contemplem: 

 

(i) a apresentação de conhecimentos e habilidades científicos e 
tecnológicos em um contexto pessoal e social; (ii) a inclusão de 
conhecimentos e habilidades tecnológicos; (iii) a ampliação dos processos 
de investigação de modo a incluir a tomada de decisão e (iv) a 
implementação de projetos de CTS no sistema escolar (BYBEE, 1987 apud 
SANTOS, MORTIMER, 2002, p. 3-4). 
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Para os autores Hofstein; Aikenhead e Riquarts (1988), 

 

CTS pode ser caracterizado como o ensino do conteúdo de ciências no 
contexto autêntico do seu meio tecnológico e social, no qual os estudantes 
integram o conhecimento científico com a tecnologia e o modo social de 
suas experiências do dia-a-dia (HOFSTEIN, AIKENHEAD, RIQUARTS, 
1988 apud SANTOS, MORTIMER, p. 4). 
 

 

Dessa forma, a proposta CTS, segundo os autores López e Cerezo (1996, 

apud SANTOS; MORTIMER, 2002), uniria educação científica, tecnológica e social 

com a discussão sobre seus aspectos históricos, éticos, políticos e 

socioeconômicos. Essa proposta se devia ao fato de que os cidadãos careciam de 

uma formação em ciência e tecnologia, o que não vinha sendo oferecido 

adequadamente pelo ensino tradicional. 

 

Para Cuticliffe (1990) os estudos CTS são um reflexo de uma época em que 
se busca exercer uma influência social e política mais forte e deliberada 
sobre a ciência e a tecnologia. Aspecto também destacado por Auler (2002), 
ao apontar que a origem do Movimento CTS está ligada ao questionamento 
do modelo de decisão tecnocrático, postulando uma participação da 
sociedade no direcionamento dado à atividade científico-tecnológica, 
reivindicando assim, decisões mais democráticas (CUTICLIFFE, 1990, 
AULER, 2002 apud STRIEDER, 2012, p. 25). 
 

 

O mundo no qual se vive é dominado pela ciência e tecnologia. Existe, em 

todas as esferas do comportamento humano, uma espécie de automatização da 

razão científica (SANTOS; MORTIMER, 2002). A ciência tornou-se supervalorizada 

e a humanidade passou a acreditar que todos os seus problemas seriam resolvidos 

pela ciência. 

Outra consequência do domínio científico e tecnológico diz respeito à crença 

na mitificação da neutralidade científica na tomada de suas decisões. É a partir 

dessas crenças que surge a ideia de formar o mini-cientista por meio da vivência do 

“método científico” (SANTOS; MORTIMER, 2002). 

Strieder (2012) afirmou que até os anos 1980 ainda não havia um consenso 

sobre o significado do movimento CTS, e somente em 1982, durante o Simpósio da 

IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) isso foi 
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decidido. Tal decisão contou com a participação de professores de ciências de 

várias partes do mundo, desde Austrália, Itália, Inglaterra, Holanda e Canadá. 

Descontentes com o ensino de ciências esses educadores se dedicaram 

durante anos ao desenvolvimento de currículos, no intuito de inovar a educação 

científica, influenciados por movimentos acadêmicos e sociais. Foi assim que, dentro 

da IOSTE, teve início um grupo, cujo lema era CTS. 

 

[...] a influência mais poderosa na eleição de “CTS” como lema para esse 
novo movimento de renovação foi o livro de John Ziman (1980), Teaching 
and learning about science and society. Nesse, Ziman refere-se 
constantemente à STS (Science-Tecnology-Society, sigla traduzida para o 
português como CTS, Ciência-Tecnologia-Sociedade), deixando claro que 
com essa denominação iria se referir a todos os movimentos que buscam 
uma nova função para a educação científica (STRIEDER, 2012, p. 28-29).  

 

 

Para Santos e Mortimer (2002), a discussão sobre a inovação curricular no 

Brasil ocorreu no período de 1950 a 1985 e na década de 1970 a ciência seria vista 

como um produto do contexto econômico, político e social. Já na década de oitenta, 

a renovação do ensino de ciências passou a se orientar pelo objetivo de analisar as 

implicações sociais do desenvolvimento científico e tecnológico (KRASILCHIK, 1987 

apud SANTOS, MORTIMER, 2002, p. 4). 

Em sua tese, Strieder (2012) afirma que os estudos de Cutcliffe foram 

direcionados para a Europa e América do Norte. No entanto, surgiu na América 

Latina, conforme os autores Dagnino; Thomas e Davyt, um movimento denominado 

PLACTS, ou seja, Pensamento Latino Americano em CTS, cujo objetivo também era 

o de promover uma discussão sobre ciência, tecnologia e sociedade. 

 

O PLACTS caracteriza-se não somente por questionar as consequências 
sociais do desenvolvimento CT ou seus antecedentes, mas, principalmente, 
por criticar o modelo de PCT 1  adotado nos países Latino-Americanos, 
baseado em países de “Primeiro Mundo” e, assim, contrário às 
necessidades regionais. De acordo com o PLACTS, torna-se necessário a 
consolidação de um projeto de PCT nacional claro e coerente, que 
estabelecesse diretrizes para o desenvolvimento dos países latino-
americanos, isso estaria na base da constituição de uma demanda social 
por conhecimento, o que puxaria o avanço científico e tecnológico 
possibilitando, dessa forma, o desenvolvimento econômico e social dos 

                                                           
1
 Pensamento Científico e Tecnológico.  
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países da América Latina (DAGNINO, 2003 apud STRIEDER, 2012, p. 25-
26). 
 

 

No Brasil muitos materiais didáticos foram escritos na perspectiva CTS, em 

Física, por exemplo, existe o Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF). 

Além disso, no ano de 1990, foi realizada no país a Conferência Internacional Ensino 

de Ciências para o Século XXI. O objetivo era proporcionar alfabetização científica 

aos cidadãos, sobretudo nos campos da ciência e tecnologia (SANTOS; 

MORTIMER, 2002). 

A importância de movimentos como CTS consiste na possibilidade de 

ruptura com o pensamento pragmático, no qual a ciência é ensinada como sendo 

linear; é proporcionar aos estudantes uma tomada de consciência sobre os 

acontecimentos catastróficos, sociais e ambientais. 

O ensino CTS possui uma perspectiva de formação do cidadão dentro de um 

contexto social do seu conteúdo; na formação do indivíduo capaz de tomar decisões 

que beneficiem a todos, de um indivíduo que adquira conhecimentos básicos de 

ciências, mas que sejam suficientes para que ele compreenda o papel da ciência na 

sociedade. Por esses e outros motivos, abordaremos os desafios e as expectativas 

na utilização da abordagem CTS. 

 

 

1.2 DESAFIOS E EXPECTATIVAS NA UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 

 

Neste ponto, discorre-se sobre os desafios em incorporar a abordagem CTS 

no âmbito educacional. Depois serão abordadas as expectativas do uso desta, bem 

como o significado e a relação existente entre ciência, tecnologia e sociedade, não 

esquecendo também do enfoque que é dado às questões ambientais. 

Um dos maiores desafios enfrentados pelo professor, consiste em ensinar 

ciências num momento em que a história da humanidade está imersa numa 

profunda revolução tecnológica. O movimento CTS, segundo Peruzzi e Tomazello 
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(1999), tem sido apontado como uma possibilidade de ensino capaz de contribuir 

com a formação de cidadãos conscientes e participativos numa sociedade marcada 

cada vez mais pelas realizações da Ciência e da Tecnologia. 

Outro grande desafio está, justamente, em se fazer entender o significado da 

tríade Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), pois o que se tem notado é uma 

ineficiente ou nenhuma interpretação do conceito desta. A sociedade, em geral, 

credita maiores virtudes à Ciência e Tecnologia (CT) sem, contudo, perceber a tão 

intrincada dimensão social, histórica e cultural intrínseca à própria Ciência e 

Tecnologia (PERUZZI, TOMAZELLO, 1999). 

Portanto, traz-se o significado dessa tríade na concepção de alguns autores. 

Para Santos e Schnetzler (2003) “a Ciência deve ser considerada como uma busca 

de conhecimentos socialmente construídos que sofre influência tanto da tecnologia – 

facilitando ou limitando as pesquisas científicas – como da sociedade, que pode 

direcionar os rumos dessa ciência”.  

“A Tecnologia enquanto fazer humano, socialmente contextualizado não 

exclui a teorização, mas volta-se a resolução de problemas e diferente da ciência 

seu objetivo não é o de explicar o objeto, e sim transformá-lo, à medida da 

necessidade.” (NUNES, 2010). 

A Sociedade pode ser entendida enquanto instituição humana que é “obra 

do grande imaginário coletivo anônimo” (CASTORIADIS apud SANTOS, 1999), 

alicerçado na cultura.  

A Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas (CENP), nos anos de 

1980, elaborou uma discussão sobre Ciência e Tecnologia aplicada à educação que 

foi incorporada nas propostas curriculares para o 1° Grau das escolas do Estado de 

São Paulo, com o apoio da Secretaria de Educação desse mesmo Estado. 

Nos estudos realizados por Peruzzi e Tomazello (1999), encontra-se que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), editados pelo governo brasileiro em 

1997, mostram a complexa relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, bem 

como evidenciam, através do seu contexto histórico, uma imagem autêntica da 

própria Ciência. 

Outros documentos oficiais trazem à baila o tema discutido nos parágrafos 

anteriores; é o caso das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
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(Resolução CEB Nº 3, 26/6/98). Além disso, os PCNs trazem para o Ensino Médio 

uma perspectiva inovadora, adotando uma concepção ampliada de 

conhecimento/aprendizagem atrelada à noção de tecnologia. 

Ricardo (2007) entende que o uso de CTS no ensino enfrenta vários 

obstáculos, sendo necessário, num primeiro momento, compreender esse 

movimento em sua dimensão sociológica e os riscos consequentes da sua 

transposição para a educação formal. 

 

A Educação CTSA 2  transposta para o contexto escolar implica novas 
referências de saberes e práticas. Historicamente as disciplinas científicas 
do currículo escolar (biologia, física, química) estariam mais propensas a 
integrar os objetivos formadores desse movimento. Todavia, seus 
programas preservam conteúdos oriundos unicamente, ou 
predominantemente, da ciência correspondente. Assim, os saberes da física 
escolar provêm da ciência e assim por diante. É verdade que existem 
iniciativas para articular mais de uma área, mas ainda se encontram em 
estágios rudimentares (RICARDO, 2007, p. 8). 
 

 

A escola e o ensino clássico (tradicional) parecem deixar muitos espaços 

vazios na formação do aluno e percebe-se isso quando os discentes vivenciam em 

seu cotidiano, por exemplo, uma modernidade de aparelhos eletrônicos (celulares e 

computadores), mas sentem dificuldades em estabelecer qualquer tipo de relação 

entre estas invenções e aquilo que é ensinado nas aulas de Física (RICARDO, 

2007). 

O Quadro 1 diferencia as discussões feitas sobre ciência numa abordagem 

clássica/tradicional do ensino e no ensino CTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), foi acrescentado o “A” ao Movimento CTS por causa da 

preocupação com as questões ambientais, na década de 1990.  
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Quadro 1. Ensino Clássico de Ciências e Ensino CTS. 
ENSINO CLÁSSICO DE CIÊNCIA ENSINO C.T.S. 

1 - Organização conceitual da matéria a ser 

estudada (conceitos de Física, Química e Biologia). 

1 - Organização da matéria em temas 

tecnológicos e sociais. 

2 - Investigação, observação, experimentação, 

coleta de dados e descoberta como método 

científico. 

2 - Potencialidades e limitações da Tecnologia 

no que diz respeito ao bem comum. 

3 - Ciência, um conjunto de princípios, um modo de 

explicar o universo com uma série de conceitos e 

esquemas conceituais interligados. 

3 - Exploração, uso e decisões são submetidos 

a julgamento de valor. 

4 - Procurar a verdade científica sem perder a 

praticabilidade e aplicabilidade. 

4 - Prevenção de consequências a longo 

prazo. 

5 - Ciência como um processo, uma atividade 

universal, um corpo de conhecimento. 

5 - Desenvolvimento tecnológico embora 

impossível sem a Ciência, depende mais das 

decisões humanas deliberadas. 

6 - Ênfase na teoria sobre a prática, no 

crescimento e na mudança de teorias. 

6 - Ênfase sobre a prática para chegar à teoria. 

7 - Lida com fenômenos isolados usualmente do 

ponto de vista disciplinar, análise dos fatos exata e 

imparcial. 

7 - Lida com problemas verdadeiros no seu 

contexto real (abordagem interdisciplinar). 

8 - Busca principalmente novos conhecimentos 

para a compreensão do mundo natural, um espírito 

caracterizado pela ânsia de conhecer e 

compreender. 

8 - Busca principalmente implicações sociais 

dos problemas tecnológicos; tecnologia para a 

ação social. 

Fonte: Wildon, 1992, apud Peruzzi, Tomazello, 1999, p. 3. 

 

Uma possível solução para esse problema seria integrar a tecnologia aos 

programas e conteúdos, para que a ciência ensinada na escola deixasse de 

representar, apenas, o mundo ideal explicitado pelos professores através de 

ilustrações.  

No entanto, essa tarefa não é simples de se realizar, pois a inserção de uma 

abordagem CTS no ensino exige modificação nos currículos do ensino básico e 

atualização na formação dos docentes. Além disso, quais saberes se pode ou se 

deve ensinar com esse tipo de abordagem? 
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Em relação aos saberes a ensinar em uma perspectiva de Educação CTSA, 
as questões que se colocam não são menos complexas. O que ensinar? A 
ponte entre os saberes presentes nos programas escolares e os objetivos 
de formação impostos por essa nova orientação curricular não é simples de 
fazer. Dito de outro modo: quais saberes oriundos da ciência, da tecnologia, 
da sociedade, do ambiente seriam transpostos, e como o seriam, para a 
sala de aula?  
Os saberes ensinados passam por um processo de didatização e sofrem, 
por conseguinte, transformações e são exilados de suas origens e 
deslocados de seu contexto histórico. Chevallhard (1991) já evidenciou 
algumas transformações por que passam os saberes de referência até 
chegarem à sala de aula, o que ele chama de transposição didática. Trata-
se de uma denúncia, no sentido de que os saberes ensinados não são os 
mesmos daqueles das instâncias produtoras dos saberes e, portanto, não 
desfrutam das mesmas legitimações e justificativas epistemológicas e 
culturais (CHEVALLHARD, 1991 apud RICARDO, 2007, p. 7). 

 

 

Outro obstáculo diz respeito à formação do professor que é disciplinar, 

enquanto o ensino por CTS requer uma perspectiva interdisciplinar, bem como a 

confusa visão prévia de professores e alunos sobre como a ciência se desenvolve e 

para quê ou para quem ela se desenvolve. Fala-se também em alfabetizar 

cientificamente o cidadão, mas o que significa alfabetização científica e o que deve 

ser feito para que alguém seja alfabetizado cientificamente? 

Peruzzi e Tomazello (1999), entendem que o indivíduo com esse tipo de 

educação é capaz de pensar criticamente sobre o uso da ciência e da tecnologia, 

mas sem necessariamente adotar uma postura de oposição à tecnologia e à ciência. 

A maneira como se enxerga a ciência, a tecnologia e seu uso influencia em sua 

postura como professor, consequentemente na forma como conduz a disciplina em 

Física. 

 

Conforme Acevedo Díaz (1998, 410), as concepções que se têm da Ciência 
e a Tecnologia, assim como as suas relações e diferenças, condicionam as 
finalidades e os objetivos da educação científica e a educação tecnológica, 
o que por sua vez, conduz às expressões alfabetização científica e 
tecnológica, formando estudante/cidadãos capazes de participar no 
processo democrático de tomada de decisões em meio a uma 
complexidade social crescente e de promover ações encaminhando a 
resolução de problemas (DÍAZ, 1998, apud PERUZZI, TOMAZELLO, 1999, 
p. 4). 
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A inserção do enfoque CTS nos currículos escolares terá de superar vários 

obstáculos de natureza conceitual, assim como os três principais mitos que existem 

sobre ciência e tecnologia. Esses mitos, de acordo com Auler (2002), são: 

superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, perspectiva salvacionista da CT 

e determinismo tecnológico. 

 

Refletir, problematizar esses mitos, não significa, de forma alguma, uma 
posição anti-ciência e anti-tecnologia. Pelo contrário, pode contribuir para a 
construção de uma imagem mais consistente sobre a atividade científico-
tecnológica. Além disso, mitos não combinam com posições democráticas. 
Nesse sentido, os denominados parâmetros sobre as interações entre CTS 
postulam a democratização na tomada de decisão em temas envolvendo 
CT, apontando para mitos a serem problematizados e, se possível, 
superados. Assim, neste trabalho e, particularmente neste capítulo, são 
objeto de discussão três mitos, já citados: superioridade do modelo de 
decisões tecnocráticas, perspectiva salvacionista da CT e o determinismo 
tecnológico (AULER, 2002. p. 99). 

 

 

Sobre esses mitos, mais adiante, haverá um momento para explicitá-los. 

Quanto à inserção desse tipo de abordagem nos currículos escolares brasileiros, a 

escola, que naturalmente exerce influência nas concepções dos discentes, parece 

não mais conseguir o mesmo resultado. 

Peruzzi e Tomazello (1999) concordam com Acevedo Díaz (1998), quando 

este diz que: 

 

[...] apesar de todos os esforços empreendidos, desde a década de 80, para 
que os currículos tenham uma orientação CTS, em geral não têm sidos 
suficientes para esclarecer com certo rigor as relações e as diferenças entre 
Sociedade e Tecnologia. [...] os atuais currículos dirigidos a proporcionar 
uma cultura científica e tecnológica para todos os cidadãos e orientados por 
finalidades educativas centradas no aluno, na Ciência, na Tecnologia e na 
Sociedade não podem deixar à margem, a análise das relações e 
diferenças entre Ciência e Tecnologia, tanto no passado como no presente. 
É necessário,portanto, provocar uma reflexão sobre os impactos que a 
Ciência e a Tecnologia exercem no sistema de valores sociais dominantes 
(ACEVEDO DÍAZ, 1998 apud PERUZZI, TOMAZELLO, 1999, p. 8). 

 

 

Ricardo (2007) explica que falta conexão entre a tecnologia e o que se 

estuda na escola, também explica que existe uma desvinculação entre a tecnologia 

e a sociedade. Peruzzi e Tomazello (1999) entendem que essa influência tem sido 
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escassa, mesmo havendo um discurso progressista e referências ao uso de 

metodologias que rompem com a concepção de que a Ciência exerce uma atividade 

que, além de ser teórica é isenta de valores e preocupada com a busca 

desinteressada de conhecimentos empíricos. 

Pode-se adicionar nessa discussão a falta de conhecimento dos professores 

de Física sobre a própria natureza da ciência. Ricardo (2007) aponta problemas em 

se usar CTS, pois segundo ele os professores apresentam uma visão simplista 

sobre o uso das tecnologias e sentem dificuldades em fazer distinção entre ciência e 

tecnologia. Os professores também defendem o uso do CTS, no entanto, não sabem 

como utilizar esse tipo de abordagem. 

Sobre o uso do CTS Ricardo (2007), afirma que existem, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), orientações complementares sobre os objetivos da 

educação não tradicional que estaria alicerçada em três grandes competências: 

representação e comunicação, investigação e compreensão, contextualização socio-

cultural. 

Na opinião de Ricardo (2007) a Educação CTS e a ACT (Alfabetização 

Científica e Tecnológica) se aproximariam das três competências elencadas no 

parágrafo anterior. Também seria uma maneira de se aproximar da realidade vivida 

pelos discentes, docentes e escola. Esse autor entende que é muito difícil partir de 

situações didáticas idealizadas nos livros didáticos e depois tentar analisar as 

situações reais do cotidiano do aluno. 

O caminho a ser percorrido pelo CTS seria o oposto. Nesse caso, o 

professor buscaria saberes disciplinares (técnico-científicos), possíveis respostas, 

modelos e esquemas que orientassem discentes e docentes na análise de situações 

reais vividas pelos estudantes. Ricardo (2007) esclarece que: “Nesse sentido, os 

alunos terão que saber mais e melhor acerca da ciência e da tecnologia e emitir 

juízo de valor ultrapassando as limitações do sendo comum (RICARDO, 2007, p. 

19)”. 

Para o autor, trabalhar essas três competências ajudaria a proporcionar um 

ensino que fosse além do acúmulo de informações disciplinares, muitas vezes 

desvinculadas da realidade em que o estudante está inserido. Ele ainda esclarece 

que o uso do CTS não significa abandono dos saberes teóricos, dos conceitos e dos 
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modelos científicos. Muito pelo contrário, uma abordagem CTS exigirá maior 

profundidade dos temas escolhidos para estudo. 

Ricardo (2007), explica qual seria a formação pretendida com a Educação 

CTS. Para ele, uma formação com Educação CTS, 

 

Poderia ser a de preparar os jovens para o mundo do trabalho, ou para 
utilizarem a ciência e a tecnologia de modo consciente. Ou ainda, para 
compreenderem os aspectos sociais e humanistas envolvidos na ciência e 
na tecnologia. É possível também aderir a objetivos mais específicos, como 
o funcionamento de artefatos, máquinas simples, dispositivos eletrônicos e 
de comunicação (RICARDO, 2007, p. 16). 

 

 

Peruzzi e Tomazello (1999) destacam que, em geral, alunos e professores 

possuem uma visão ingênua sobre a Ciência, assim como apresentam percepções 

distorcidas sobre Tecnologia e Sociedade. Os posicionamentos de professores e 

alunos, em face à Ciência e à Tecnologia estão diretamente relacionados aos mitos 

apontados anteriormente. 

 

Os mitos são histórias que procuram viabilizar ou reafirmar sistemas de 
valores, que não só dão sentido à nossa existência como também servem 
de instrumento no estudo de uma determinada cultura. Segundo Matthews 
(1994), as ideologias de classe, raça e religião têm afetado o 
desenvolvimento da Ciência [...] (MATTHEWS, 1994 apud PERUZZI, 
TOMAZELLO, 1999, p. 7). 

 

 

Para Auler (2002), o primeiro mito diz respeito à superioridade do modelo de 

decisões tecnocráticas. No entendimento da maioria dos professores e dos alunos: a 

ciência descobre, a indústria aplica e o homem se conforma. Esse mito propala a 

ideia de que somente algumas poucas pessoas especializadas podem decidir sobre 

o futuro da humanidade. Nesse modelo tradicional de ensino o progresso científico é 

posto como se fosse linear e sem a interferência da sociedade; mesmo quando a 

ciência discute a melhoria das condições de vida da humanidade, ou seja, quando 

se discute o bem-estar social. 

Auler (2002) no seu trabalho afirma que, no entendimento de Pacey (1990), 
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[...] a perspectiva tecnocrática refere-se a uma visão de mundo que quase 
não deixa espaço para a democracia nas decisões que afetam a tecnologia, 
considerando que esta está presa a uma visão de progresso, de resolução 
de problemas que exclui ambiguidades. A intolerância frente a 
ambiguidades inviabiliza o debate sobre o futuro: só há uma forma de 
avançar e o especialista, melhor do que ninguém, pode comandar o 
processo. A participação pública, na escolha, entre enfrentamentos 
possíveis a uma determinada situação, introduz, segundo a perspectiva 
tecnocrática, um elemento de incerteza, inaceitável nessa visão (AULER, 
2002, p. 103). 

 

 

O problema da visão tecnocrata é que a ciência passa a ser entendida como 

instância absoluta, tal como Deus é visto na Igreja. No passado os padres 

queimavam hereges na inquisição com o argumento de que estavam fazendo a 

vontade de Deus. Hoje, os tecnocratas tomam algumas decisões, sob o argumento 

de que não são eles os responsáveis por essas decisões, e sim, a ciência (AULER, 

2002). 

Ricardo (2007) aponta que existe uma incompreensão, da maioria dos 

professores de Biologia, Física, Matemática e Química, sobre a Natureza da Ciência. 

Além disso, eles ainda mantêm uma visão simplista sobre o uso das tecnologias, 

sobretudo no ensino de ciências. Os professores entendem que o uso de tecnologia 

na educação se restringe ao mero uso de recursos audiovisuais e instrucionais, tais 

como computadores ou notícias a respeito de aplicações da ciência. 

A verdade é que não conseguem fazer distinção entre Ciência e Tecnologia. 

E quando se pensa numa abordagem CTS isso é bastante preocupante, uma vez 

que este enfoque exige do professor o conhecimento acerca do que sejam Ciência, 

Tecnologia e Sociedade. 

Sobre o conceito que os professores têm de Tecnologia e de sua distinção 

da Ciência, Ricardo (2007) explica que: “A tecnologia envolve, além da planificação 

e da realização de determinado artefato, ajustes, manutenção, testes e 

monitoramentos à luz dos saberes científicos.” (RICARDO, 2007, p. 11-12). 

 

Talvez, um ponto de partida para distinguir a ciência e a tecnologia seja a 
intencionalidade que orienta suas atividades. A tecnologia está associada à 
utilidade e à funcionalidade, enquanto que as pretensões das ciências são 
menos imediatas. Uma alternativa seria entender a ciência aplicada como 
uma ponte entre a ciência básica e a tecnologia, pois os resultados da 
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ciência aplicada, embora tenham uma utilização direta na tecnologia, são 
saberes e não artefatos (RICARDO, 2007, p. 12). 
 

 

Peruzzi e Tomazello (1999) ratificam e ampliam a discussão sobre o 

significado de tecnologia e suas implicações na sociedade, quando afirmam que: 

 

O fato de nossa sociedade estar fortemente baseada na Ciência e na 
Tecnologia tem implicações sócio-políticas importantes, pois se a população 
não compreende nada de Ciência ou se permanece muda de admiração 
diante das maravilhas que podem realizar os cientistas, ela será pouco 
capaz de participar de debates relacionados às questões que lhe 
interessam [...]. No entanto, a transferência de tecnologia a lugares 
estranhos, pode produzir mais perturbações sociais e econômicas do que 
melhorar a qualidade de vida. A tecnologia, portanto, não é autônoma em 
um duplo sentido: não se desenvolve de forma independente dos fatores 
sociais, e, por outro lado, não é separada da sociedade na qual está 
integrada e sobre a qual atua. A tecnologia, forma uma parte integrante da 
sociedade, contribui para a sua formação e ao mesmo tempo, é formada por 
ela. A desestabilização é produzida com a introdução de qualquer outro 
elemento novo sem levar em conta o equilíbrio prévio de quando se busca 
soluções reducionistas e unidimensionais (PERUZZI, TOMAZELLO, 1999, 
p. 6-7). 
 

 

Para os autores Bunge (1985) e Simon (2004), a Tecnologia cuida do objeto 

pronto, acabado e este objeto é artificial, enquanto a Ciência se ocupa em estudar 

os fenômenos da natureza. 

Numa abordagem CTS as tecnologias não são vistas apenas como o estudo 

das máquinas e equipamentos, mas são consideradas saberes escolares que 

podem estabelecer, durante a construção do conhecimento, uma relação entre os 

mundos artificial e natural, bem como a aplicação destas diretamente na sociedade 

em que vivemos. 

A abordagem CTS discute o uso da tecnologia levando em consideração 

que a produção tecnológica pode trazer benefícios ou não à sociedade. Essa 

postura é antagônica ao mito da perspectiva salvacionista da CT, presente na 

maioria das pessoas. Portanto, representa mais um entrave quando se tenta ensinar 

ciências numa abordagem CTS. 

 

No modelo tradicional/linear de progresso, CT, em algum momento do 
presente ou do futuro, resolverão os problemas hoje existentes, conduzindo 
a humanidade ao bem-estar social. Duas ideias estão associadas a essa 
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compreensão: CT necessariamente conduzem ao progresso e CT sempre 
vêm, são criadas para solucionar problemas da humanidade, para tornar a 
vida mais fácil. Sinais desses mitos parecem estar habitando o imaginário 
de parcela significativa da população, apesar de saber-se que críticas, a 
essa compreensão, terem surgido, principalmente a partir da década de 60 
(AULER, 2002, p. 106). 
 

 

A ideia de que mais CT significa melhor qualidade vida ou bem-estar social 

não encontra apoio na CTS, pois esta não credita à Ciência um caráter de salvação, 

uma vez que, progresso científico-tecnológico não coincide necessariamente com o 

progresso social e moral. Auler (2002) aponta que: 

 

Esse mito do salvacionismo não resiste a análises mais sérias e profundas. 
Por exemplo, fica difícil sustentar que o desenvolvimento científico-
tecnológico caminha na perspectiva da satisfação de necessidades 
humanas, quando, [...] na década de 70, de 400 a 500 mil cientistas e 
engenheiros trabalhavam em pesquisa e desenvolvimento da indústria 
militar (AULER, 2002, p. 106). 

 

 

A afirmação anterior, feita por Auler (2002), é uma ratificação do 

posicionamento de King (1998), quando este disse que, na década de 1970, vários 

cientistas estavam envolvidos com pesquisas militares. As palavras de King (1998) 

foram essas: 

 

Isso significa que 45% dos cientistas pesquisadores do mundo estavam 
envolvidos em pesquisas militares, ou, se contassem apenas os físicos e os 
engenheiros pesquisadores, mais da metade. Portanto, os quadros de 
pesquisa constituem um componente terrível do complexo militar-industrial e 
representam um tremendo desvio da inteligência do mundo, de atividades 
construtivas para destrutivas (KING, 1998, p. 79-80).  
 

 

Resta agora falar sobre o determinismo tecnológico, outro mito difícil de 

superar. As pessoas acreditam que o progresso é sempre possível e viável, 

independentemente da participação ou não da sociedade. Gómez (1997 apud 

AULER, 2002) destaca que esse mito surgiu no século XX, sob a afirmação de que o 

desenvolvimento científico-tecnológico, não só impulsionava, como era o fator 

determinante da história e mesmo acompanhado de efeitos negativos, estes eram 

justificados pelo progresso e a aparente capacidade de resolver problemas. 
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Para Auler (2002), o entendimento de grande parte da sociedade, inclui 

também a comunidade escolar, é o de que a participação da sociedade não 

influencia na marcha do progresso tecnológico. É o que se pode notar na afirmação 

a seguir: 

 

Sendo o desenvolvimento científico-tecnológico apresentado como 
irreversível, inexorável, representando a marcha do progresso, exclui a 
possibilidade de alterar o ritmo das coisas. A participação da sociedade em 
nada alteraria o curso do processo em andamento. Nesse modelo linear, 
está presente a ideia da inevitabilidade do processo e do progresso, alijando 
a sociedade da participação em decisões que envolvem seu destino 
(AULER, 2002, p. 116).   
 

 

No entanto, autores como Gómez defendem criticamente o oposto que foi 

explicitado anteriormente. Para ele: 

 

[...] o avanço tecnológico é uma atividade social, sendo que o curso do 
mesmo responde à direção imprimida pela sociedade ou por grupos dessa. 
Se a tecnologia avança em diversas áreas (agricultura, guerra, etc) e não 
em outras, isso se deve aos incentivos e recompensas oferecidas. O 
avanço tecnológico não opera por si mesmo. As mudanças acontecem 
porque favorecem grupos, sendo que outros grupos oferecem resistências. 
Influem, no desenvolvimento tecnológico, condições econômicas, políticas e 
sociais, assim como organizações estatais e privadas (GÓMEZ, 1997 apud 
AULER, 2002, p. 116). 
 

 

Todos esses mitos podem ser desmistificados através da CTS, mas para 

isso é preciso que os professores tenham um profundo conhecimento sobre este 

enfoque. É preciso que reconheçam que uma abordagem CTS não é a solução para 

os problemas educacionais. Trata-se de uma proposta que talvez permita ensinar 

ciências de forma crítica e questionadora, ajude a motivar os alunos, fazendo com 

que entendam, não só os conteúdos de física, mas também compreendam que a 

dinâmica de funcionamento da ciência está entrelaçada a uma cadeia de interesses 

sociais, políticos e econômicos. 

Neste momento da discussão é relevante perguntar: qual é a percepção dos 

professores brasileiros sobre CTS? A resposta para essa pergunta é o que mais nos 

preocupa. Em suas pesquisas, Auler e Delizoicov (2006), constataram que de 

acordo com Loureiro (1996), 
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No contexto brasileiro, são incipientes as pesquisas envolvendo 
compreensões de professores sobre interações CTS. Dentre estas, pode-se 
destacar Loureiro (1996), a qual realizou pesquisa que buscou evidenciar 
ideias e compreensões que professores de Escolas Técnicas Federais têm 
acerca do papel que os mesmos atribuem à tecnologia na sociedade. O 
aspecto mais marcante, desta, foi que ‘todos os professores atribuem como 
papel à tecnologia a produção de bem-estar social’. Contudo, estando 
ausente a compreensão sobre como a tecnologia interage com outras 
variáveis sociais. Em outros termos, sem entenderem como questões 
políticas, econômicas e culturais interagem na produção desse bem-estar 
social (LOUREIRO, 1996 apud AULER, DELIZOICOV, 2006, p. 339-340, 
grifos no original). 
 

 

Parece ser uma premissa básica que para ensinar CTS o professor saiba o 

que significa Ciência, Tecnologia e Sociedade, além disso, saiba como elas se 

relacionam. Como se pode notar a partir da citação anterior, não é isso o que vem 

acontecendo. 

Os professores brasileiros também não conseguem entender o que é e 

representa a sociedade, 

 

Também, no contexto brasileiro, Amorim (1995), em sua investigação, da 
“trilogia” CTS, focalizou o “S” (Sociedade). Entre os resultados, destaca-se a 
concepção que considera a sociedade como ‘o que acontece lá fora’, ‘o 
mundo lá fora’. Há uma tendência em encarar a sociedade como um mundo 
externo à escola. Ao considerá-la como um “mundo lá fora”, os elementos 
da prática social raramente irão adentrar no espaço escolar. A prática social 
do aluno acontece fora da escola ou num futuro próximo. O conhecimento a 
ser adquirido, “a teoria”, é primordial e anterior ao desenvolvimento da 
prática social (profissão, dia-a-dia do aluno). Não há a busca de uma 
interação de mão dupla entre teoria e prática (AMORIM, 1995 apud AULER, 
DELIZOICOV, 2006, p. 340, grifos no original). 
 

 

Nesse sentido, Auler e Delizoicov (2006) destacam a importante relação 

existente entre o enfoque CTS e os pressupostos teóricos do trabalho de Paulo 

Freire. Nesses pressupostos teóricos percebe-se uma preocupação social, quando 

da intervenção dos saberes científicos sobre a realidade local na qual o estudante 

está inserido. 

Paulo Freire (1987) afirmou que não existe neutralidade nas decisões 

científicas. Portanto, para uma abordagem CTS lograr êxito, talvez seja necessário o 

esforço para a superação do modelo de decisões tecnocráticas; a perspectiva 
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salvacionista da CT e o determinismo tecnológico. Esses são alguns mitos ou 

parâmetros exaustivamente citados aqui. 

Sobre a relação entre CTS e o trabalho de Paulo Freire, Auler e Delizoicov 

(2006) revelam que: 

 

Estes parâmetros, expressando uma concepção de não neutralidade nas 
interações entre Ciências-Tecnologia-Sociedade, apontam para a 
superação de construções históricas consideradas pouco consistentes, 
postulando a democratização das decisões em temas envolvendo CT. 
Resultam da busca de uma aproximação entre pressupostos do educador 
brasileiro Paulo Freire (1987) e referenciais ligados ao movimento CTS. 
Considera-se que a busca de participação, de democratização das decisões 
em temas sociais envolvendo Ciência-Tecnologia (CT), defendida pelo 
movimento CTS, está em sintonia com a matriz teórico-filosófica adotada 
por Freire, quando este defende que alfabetizar, muito mais que ler 
palavras, deve propiciar a “leitura crítica da realidade”. Seu projeto político-
pedagógico coloca-se na perspectiva de reinvenção da sociedade, processo 
consubstanciado pela participação daqueles que encontram-se imersos na 
“cultura do silêncio”, submetidos à condição de objetos ao invés de sujeitos 
históricos. Neste sentido, entende-se que, para uma “leitura crítica da 
realidade”, torna-se cada vez mais, fundamental uma compreensão crítica 
sobre as interações entre CTS, considerando que a dinâmica social 
contemporânea está fortemente marcada pela presença da CT (AULER, 
DELIZOICOV, 2006, p. 338, grifos no original). 
 

 

Os desafios em ensinar ciências são muitos; fala-se inclusive que é possível, 

através do CTS, promover alfabetização científica e contextualização do 

conhecimento, mas é preciso observar com um olhar crítico sobre tudo isso, pois os 

objetivos de uma Educação CTS não foram suficientemente discutidos e analisados, 

tais objetivos também não são fáceis de serem estabelecidos e alcançados. A falta 

de objetivos claros pode levar a distorções entre o que se espera e o que, de fato, 

ocorre em inovações curriculares (RICARDO, 2007). 

Cajas (2001), ao falar sobre opção metodológica, chama a atenção para a 

utilização de projetos que têm a finalidade de proporcionar ao estudante uma 

educação científica. Segundo este autor, depois que os alunos concluem os projetos 

não sabem que ciências aprenderam, muito menos qual conhecimento tecnológico 

resulta deles. 

Este autor entende que os termos contextualização, interdisciplinaridade e 

cotidiano dos alunos são modismos que podem conduzir a distorções conceituais e 

encobrir velhas práticas (CAJAS, 2001). 
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Sobre esta questão, Ricardo (2007) entende que: 

 

[...] as novas tendências educacionais defendem que no mundo moderno, 
ou para evocar a perspectiva histórico-cultural freiriana, a problematização 
da situação existencial concreta teria que ser o ponto de partida para 
qualquer aprendizagem que tenha sentido para os alunos e, também, o 
ponto de chegada, mas com um novo olhar, de posse de novos 
conhecimentos, a fim de possibilitar a análise crítica e a mudança, se 
necessário (RICARDO, 2007, p. 17). 
 

 

Quanto à contextualização os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

2002) enfatizam que: 

 

O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola 
tem para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Se bem 
trabalhado permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do 
ensino provoque aprendizagens significativas que mobilizem o aluno e 
estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de 
reciprocidade. A contextualização evoca por isso áreas, âmbitos ou 
dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural, e mobiliza 
competências cognitivas já adquiridas (BRASIL, 2002, p. 78). 
 

 

Encerra-se esse tópico com a certeza de que é preciso encontrar um lugar 

na escola para a Educação CTS. Não se está sugerindo a criação de uma nova 

disciplina, mas pensando na possibilidade de se inserir elementos da Educação CTS 

nas disciplinas já existentes, por exemplo, na própria Física do Ensino Médio. 

O intuito é percorrer novos caminhos didáticos para ensinar ciências de tal 

maneira que, o conhecimento adquirido na escola não seja distante do que o aluno 

vivencia em sua vida e faça sentido para ele. Além disso, proporcionar que o 

estudante também seja capaz de compreender, não somente como a ciência 

funciona e a quais propósitos ela atende, bem como sua complexa relação com o 

aspecto social, político e econômico. 
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1.3 RAZÕES PARA ABORDAGEM DO ENFOQUE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

A Ciência e a Tecnologia são construtos humanos que influenciam cada vez 

mais a vida das pessoas, portanto, devem estar mais presentes ao longo de toda a 

escolaridade dos indivíduos. Sendo necessária uma atualização curricular, como a 

que foi proposta pelos PCNs,  

 

[...] a atualização curricular não deve significar complementação de 
ementas, ao se acrescentarem tópicos a uma lista de assuntos. Ao 
contrário, é preciso superar a visão enciclopédica do currículo, que é um 
obstáculo à verdadeira atualização do ensino, porque estabelece uma 
ordem tão artificial quanto arbitrária, em que pré-requisitos fechados 
proíbem o aprendizado de aspectos modernos antes de se completar o 
aprendizado clássico e em que os aspectos “aplicados” ou tecnológicos só 
teriam lugar após a ciência “pura” ter sido extensivamente dominada. Tal 
visão dificulta tanto a organização dos conteúdos escolares quanto a 
formação de professores. (BRASIL, 2006, p. 49, grifos no original). 
 

  

Santos (2001), um dos investigadores do movimento CTS, corrobora o 

proposto nos PCNs, quando afirma que conceitos substantivos, conhecimentos 

científicos especializados, problemas verbais científicos, organizados numa lógica 

disciplinar, sob uma verdade abstrata e geral, devem dar lugar a conhecimentos 

contextualizados localmente, com interações de variáveis cognitivas, afetivas e 

comportamentais, resolução de problemas práticos orientados para a ação e 

situações problema em que o conhecimento é estruturado em função de um 

contexto específico, conhecimentos da vida cotidiana e provenientes de interação 

entre as diferentes disciplinas. 

Assim, as principais razões para se trabalhar no ensino de Física com 

ênfase no enfoque CTS são: o interesse em proporcionar uma nova forma de ensino 

da Física, a formação de conhecedores da ciência e críticos da realidade científica 

contemporânea, a inserção da Física na realidade do aluno, proporcionar ao aluno o 

desenvolvimento de uma visão mais politizada e contextualizada do ensino científico 

e, ao professor, proporcionar maior autonomia ao ensinar. 
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O modelo atual de aprendizado, baseado na fragmentação do 

conhecimento, é ineficaz diante dos desafios de um mundo cada vez mais 

complexo. Assim, para que o ensino possa ser contextualizado, os acontecimentos 

do dia-a-dia devem ser valorizados e levados para a escola. Deve-se relacionar a 

ciência com a tecnologia, a sociedade, o meio ambiente e os seus problemas. Dessa 

forma, os alunos serão preparados para compreenderem o mundo, ou seja, as inter-

relações do conhecimento científico e tecnológico na sociedade. 

Segundo Silva (2007), os alunos poderão tanto compreender melhor como 

refletir e tomar decisões mais coerentes sobre problemas atuais relacionados com o 

ambiente, a saúde, a guerra, a fome, o consumo de energia, a extinção de espécies, 

a qualidade de vida, entre outros. Os conteúdos e conceitos deixam de ser 

prioridade, não por serem desnecessários, mas por que sua importância será melhor 

percebida pelos alunos se eles servirem como um caminho de chegada àquilo que é 

questionado (MARTINS, 2002). 

Então, os objetivos do movimento CTS, para as autoras Fontes e Silva 

(2004), são: 

 

- motivar os alunos para a aprendizagem da ciência, tornando-a mais 
atraente, humanizada, mais próxima dos cidadãos, alargando-a para além 
da escola; 
- desenvolver o pensamento crítico e a independência intelectual dos 
alunos; 
- esbater fronteiras entre a ciência e as metaciências, proporcionando uma 
integração das ciências experimentais com as ciências sociais e promover 
uma visão social da ciência como atividade coletiva, não elitista; 
- analisar aspectos políticos, econômicos, éticos e sociais da ciência e da 
tecnologia, como contributo para uma melhor formação científica dos 
alunos; 
- promover a alfabetização científica e tecnológica de todos de modo a 
poderem exigir dos diferentes poderes (político, militar, econômico, 
religioso) decisões fundamentadas e eticamente responsáveis. (FONTES; 
SILVA, 2004, p. 27-28, tradução nossa). 

 

 

O enfoque CTS favorece a mudança de postura, perante o ensino, tanto do 

aluno, quanto do professor. Os alunos deixam de ser sujeitos passivos, passando a 

procurar, selecionar, organizar, analisar, discutir informação e, ainda, devem ser 

capazes de avaliar a credibilidade das fontes de pesquisa (FONTES; SILVA, 2004).  
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Nesse contexto, o professor além de pesquisar, organizar, registrar, será um 

orientador de todas as atividades, incentivando os alunos nas suas tarefas, não se 

limitando a cobrar apenas o que deve ser aprendido. O professor terá assim mais 

liberdade para aprender e gerir a educação dos seus alunos (VIEIRA, 2003). 

Vasquez (1999, apud FONTES; SILVA, 2004) enuncia algumas das 

características que um professor deverá possuir para desenvolver atividades com 

enfoque CTS: 

 

- construtor de um ambiente estimulante e acolhedor: rico em recursos 
humanos (os alunos devem superar o professor) e materiais (revistas, livros, 
equipamentos,…); 
- estimulador de um elevado auto-conceito (sobre si mesmo e em cada 
aluno) e elevadas expectativas sobre o trabalho de turma e esforço 
contínuo; 
- modelo de pesquisador permanente, leitor informado, aberto, curioso, …; 
- estimulador de perguntas desafiadoras na aula sobre todos os temas, 
especialmente sobre a vida diária e o que se aprendeu; 
- enfatizar a importância da cultura científica e a sua aplicação à vida diária; 
- aula aberta: o aluno deve aprender fora da aula e o mundo exterior deve 
entrar na aula; 
- não perder as oportunidades únicas de aprender, flexibilizando programas 
e horários; 
- dedicar todo o tempo necessário para acabar eficazmente todos os 
projetos iniciados; 
- ser diferente, alcançando objetivos que outro professor não alcança ou 
nem sequer os considera: alfabetização, interesse, compreensão, 
capacidade crítica, criatividade, tomada de decisões. (VASQUEZ, 1999, 
apud FONTES; SILVA, 2004, p. 42). 
 

 

Portanto, o professor deve instigar seus alunos a pensar a respeito do que 

acontece na sociedade. Para isso, o professor deve ser consciente da necessidade 

de estar sempre se atualizando e buscando todas as formas possíveis, no 

conhecimento científico, para resolver as questões que surgirão no decorrer da 

aprendizagem. 

Apesar de muitos trabalhos utilizarem o enfoque CTS, estes apresentam 

diferentes graus de abrangência. Santos e Mortimer (2002) trazem em seu artigo um 

quadro (Quadro 2), originalmente elaborado por Aikenhead, que classifica os 

programas de ensino de acordo com o grau de abrangência em CTS. Essa 

classificação varia do grau um até o grau oito e à medida que se progride nas 
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categorias, a avaliação dos conteúdos CTS aumenta em relação à avaliação do 

conteúdo puro de ciências.  

 

 

Quadro 2 – Categorias de ensino de CTS. 

 CATEGORIAS DESCRIÇÃO 

1. Conteúdo de CTS como 
elemento de motivação. 

Ensino tradicional de ciências acrescido da menção ao 
conteúdo de CTS com a função de tornar as aulas mais 
interessantes. 

2. Incorporação eventual do 
conteúdo de CTS ao conteúdo 
programático. 

Ensino tradicional de ciências acrescido de pequenos 
estudos de conteúdo de CTS incorporados como 
apêndices aos tópicos de ciências. O conteúdo de CTS não 
é resultado do uso de temas unificadores. 

3. Incorporação sistemática do 
conteúdo de CTS ao conteúdo 
programático  

Ensino tradicional de ciências acrescido de uma série de 
pequenos estudos de conteúdo de CTS integrados aos 
tópicos de ciências, com a função de explorar 
sistematicamente o conteúdo de CTS. Esses conteúdos 
formam temas unificadores. 

4. Disciplina Científica (Química, 
Física e Biologia) por meio de 
conteúdo de CTS 

Os temas de CTS são utilizados para organizar o conteúdo 
de ciências e a sua sequência, mas a seleção do conteúdo 
científico ainda é feita a partir de uma disciplina. A lista dos 
tópicos científicos puros é muito semelhante àquela da 
categoria 3, embora a sequência possa ser bem diferente. 

5. Ciências por meio do conteúdo 
de CTS 

CTS organiza o conteúdo e sua sequência. O conteúdo de 
ciências é multidisciplinar, sendo ditado pelo conteúdo de 
CTS. A lista de tópicos científicos puros assemelha-se à 
listagem de tópicos importantes a partir de uma variedade 
de cursos de ensino tradicional de ciências. 

6. Ciências com conteúdo de CTS O conteúdo de CTS é o foco do ensino. O conteúdo 
relevante de ciências enriquece a aprendizagem. 

7.  Incorporação das Ciências ao 
conteúdo de CTS 

O conteúdo de CTS é o foco do currículo. O conteúdo 
relevante de ciências é mencionado, mas não é ensinado 
sistematicamente. Pode ser dada ênfase aos princípios 
gerais da ciência. 

8. Conteúdo de CTS Estudo de uma questão tecnológica ou social importante. O 
conteúdo de ciências é mencionado somente para indicar 
uma vinculação com as ciências. 

Fonte: Adaptado de Aikenhead (1994) apud Santos e Mortimer (2002, p. 15-16). 

  

 

Baseando-se no Quadro 2, entende-se que a proposta deste trabalho se 

enquadra na categoria 4, pois se utiliza como tema CTS, a questão da carência de 

água no município de Santa Cruz/RN para organizar o conteúdo de ciências e a sua 

sequência, mas a seleção do conteúdo ainda foi feita a partir dos conteúdos de 

Física. Neste caso, o conteúdo que será trabalhado é a evaporação, bem como os 

fatores que a influenciam.  
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A seguir, no capítulo 2, aborda-se a questão da carência de água no 

município de Santa Cruz/RN, por se tratar do espaço onde a pesquisa foi 

desenvolvida. 
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CAPÍTULO 2 – SITUANDO A QUESTÃO DA CARÊNCIA DE ÁGUA  NO 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN 

 

 

Para situar a questão da carência de água no município de Santa Cruz/RN, 

inicialmente, é necessário aprofundar os conhecimentos sobre o ciclo da água, pois 

mesmo o planeta Terra sendo composto, em sua maior parte, por água, algumas 

regiões sofrem com escassez desse líquido.  

Em seguida, aborda-se a questão da escassez de água na região Nordeste 

do Brasil, da qual o município de Santa Cruz/RN faz parte. Como os motivos dessa 

escassez são muitos e variados faz-se necessário realizar, também, uma 

caracterização geográfica com destaque para os aspectos hidrográficos do 

município de Santa Cruz/RN. 

Por fim, trata-se das questões relacionadas ao abastecimento e à carência 

de água nesse município. 

 

 

2.1 O CICLO DA ÁGUA 

 

 

A água é o constituinte mais abundante na Terra, ocupando praticamente 

três quartos da superfície do planeta. Isso é possível graças à formação atmosférica 

e à distância da Terra em relação ao Sol, que permitem a coexistência da água nos 

três estados fundamentais: sólido, líquido e vapor. 

Quando não contém substâncias misturadas ou dissolvidas, a água congela 

a 0 ºC, possui densidade máxima a 4 ºC e sua temperatura de ebulição é de 100 ºC. 

A água ainda possui características que merecem destaque: como o valor de seu 

calor específico (1,0 cal/g ºC), ou seja, é necessário 1 caloria para elevar a 

temperatura de 1 g de água de 1 ºC; seu elevado calor de evaporação (540 cal/g). 

Isto é, cerca de 540 vezes mais energia para se evaporar; sua estabilidade química 

e sua ação como solvente universal na limpeza e transporte de praticamente todos 

os resíduos gerados pelo homem.  
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Na maioria das substâncias, o estado sólido é mais denso que o estado 

líquido. Contudo, com a água ocorre o contrário, ou seja, a sua densidade é máxima 

quando ela ainda se encontra no estado líquido, ou seja, o gelo é menos denso do 

que a água. Isso é o que explica o congelamento da superfície dos lagos e não o 

seu interior.  

Segundo Grassi (2001), 97,5% da água do nosso planeta estão presentes 

nos oceanos e mares, na forma de água salgada, ou seja, imprópria para o 

consumo. Dos 2,5% restantes, que perfazem o total de água doce existente, 1,7% 

está armazenada nas geleiras e calotas polares e, somente uma pequena parte 

(0,77%) é encontrada, por exemplo, em rios, lagos e no subsolo (Figura 1).  

 

 

 
Figura 1 – Distribuição da água na Terra. 

 Fonte: Grassi (2001, p. 32). 
 

 

 

De acordo com o Secretaria de Recursos Hídricos – SRH (2000, apud 

BOSCARDIN BORGHETTI et al., 2004), desses 2,5% de água doce existente na 

Terra, cerca de 68,9% estão nas calotas polares e geleiras, 29,9% estão nas águas 

subterrâneas, 0,9% estão nos pântanos, solos gelados e na umidade dos solos, e os 

0,3% restantes, compõem os rios e lagos (Figura 2). 

 



45 
 
 

 
 

Figura 2 – Distribuição da água doce na Terra. 
 Fonte: Adaptado de SRH (2000) por Boscardin Borghetti et al. (2004). 

 
 
 

Portanto, na Terra, a água distribui-se por três reservatórios principais, os 

oceanos, os continentes e a atmosfera, entre os quais a água encontra-se em 

constante movimento e alteração, devido à energia do Sol e à força gravitacional, 

originando um ciclo natural, chamado de ciclo da água (ou ciclo hidrológico) baseado 

na evaporação da água e na sua precipitação (Figura 3). Devido ao ciclo hidrológico, 

a água é transferida entre vários reservatórios naturais e a sua quantidade total não 

se altera (CORREIA, 2007). 

A transferência de água da superfície do globo para a atmosfera, sob a 

forma de vapor, é proveniente da evapotranspiração 3 , que compreende a 

evaporação direta da água e a transpiração das plantas e dos animais, e, ainda, pela 

sublimação (passagem do estado sólido para o estado gasoso). 

O vapor de água é transformado pela circulação atmosférica e condensa-se 

devido à diminuição da temperatura. A água condensada dá origem à formação de 

nuvens que são transportadas pelo vento. As nuvens são constituídas por pequenas 

gotas de água que, quando atingem um volume que já não lhes permite ficar 

                                                           
3
 A evapotranspiração é um conjunto de dois processos, um físico e outro físico-biológico, sendo eles a 

evaporação e a transpiração. Estes processos podem ser definidos, como sendo, respectivamente, a 
transferência de água para a atmosfera, em forma de vapor, diretamente das superfícies líquidas ou do solo, 
através das plantas. (BARROS, 2010). 
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suspensas devido à força de gravidade, precipitam. Tal precipitação pode ocorrer 

tanto na fase líquida (chuva) quanto na fase sólida (neve ou granizo), incluindo 

também o orvalho e o congelamento do vapor de água (geada). 

 

 
Figura 3 – Ciclo da Água (ou Ciclo Hidrológico). 

 Fonte: Grassi (2001, p. 33). 

  

Segundo Pnuma (2004) e Shiklomanov (1999),  

 

Cerca de 80% do total da precipitação (458 mil km3/ano) cai sobre os 
oceanos, enquanto que cerca de 119 mil km3/ano caiem sobre a terra, para 
voltar a evaporar. Parte da água que cai na terra infiltra-se no solo, até 
encontrar uma camada de rocha impermeável, originando as águas 
subterrâneas que ficam acumuladas em aquíferos, enquanto que a outra 
parte fica acumulada em lagos e mares ou corresponde a escoamentos 
superficiais em rios e ribeiros. A quantidade de água que fica acumulada, 
que se infiltra e que se escoa é cerca de 45 mil km3/ano, o que corresponde 
à diferença entre a precipitação sobre a terra e a respectiva evaporação. 
(PNUMA, 2004; SHIKLOMANOV, 1999 apud CORREIA, 2007, p. 20). 
 

 

Portanto, a água precipitada tem vários destinos. Uma parte volta à 

atmosfera por evaporação, outra parte origina o escoamento superficial, que são os 

cursos de água, e uma terceira parcela penetra no interior do solo. 
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A quantidade de água na forma de vapor na atmosfera é reduzidíssima, 

segundo Rezende (2004), quando comparada às grandes quantidades que são 

encontradas nos outros estados, mas apesar dessa pequena quantidade, ela é 

fundamental na determinação das condições climáticas e de vital importância para 

os seres vivos. 

Correia (2007) destaca a importância desse ciclo, 

 

Este ciclo é importante para manter, distribuir, purificar e renovar a 
quantidade de água doce disponível para os seres vivos. A sua importância 
para a purificação da água resulta do fato da evaporação e da precipitação 
atuarem como um processo natural de destilação, removendo as impurezas 
dissolvidas na água. Além disso, quando a água atravessa o solo é filtrada 
naturalmente e purificada através de processos bioquímicos. No entanto, 
isto só é possível se o ser humano não provocar graves alterações nos 
sistemas naturais, alterando o clima, o solo, a vegetação e os recursos 
hídricos. (CORREIA, 2007, p. 19). 
 

 

Pode-se perceber que Correia (2007), além de destacar a importância do 

Ciclo Hidrológico, alerta que a atividade humana pode provocar alterações nos 

sistemas naturais.  

É importante destacar também, que a precipitação não ocorre de forma 

homogênea no planeta, por essa razão, apesar da abundância dessa substância, 

existem locais caracterizados pelos longos períodos de seca. Grassi (2001) alerta 

que, 

 

[...] a ocorrência de chuva no planeta se dá de forma bastante diferenciada. 
Regiões com regimes de precipitação bastante abundantes dão suporte a 
densas florestas. Outras regiões têm ocorrência de chuvas praticamente 
nula e se constituem em desertos. Em virtude disto, podemos imaginar 
volumes bastante variáveis de água circulando sobre diferentes regiões do 
globo. Em regiões com índices elevados de ocorrência de chuva, existe 
água suficiente para toda a biota natural, assim como para os seres 
humanos. Entretanto, em regiões mais secas, especialmente aquelas com 
elevada densidade populacional, existe um número crescente de conflitos 
em função das necessidades humanas e naturais. (GRASSI, 2001, p. 33). 
 
 

Dias (2008), afirma que a floresta é fundamental para o ciclo hidrológico, por 

favorecer a evaporação, precipitação, transporte, escoamento superficial, infiltração 

e retenção da água. Assim, o desmatamento, a ocupação irracional das áreas de 

mananciais e as queimadas reduzem a cobertura vegetal, contribuindo para a 
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diminuição da média e da distribuição pluviométrica. Ou seja, é principalmente por 

meio da modificação dessa cobertura que a atividade humana pode interferir 

ativamente no ciclo da água. 

No Brasil, em que o regime de alimentação ou recarga dos rios é 

essencialmente pluvial (proveniente da chuva), com exceção do Rio Amazonas que 

possui seu regime de alimentação dependente do derretimento do gelo dos Andes, a 

diminuição da média e a modificação da distribuição geográfica das chuvas são 

extremamente graves (CORTEZ, 2004). 

 

 

2.2 A ÁGUA NA REGIÃO NORDESTE 

 

 

A região Nordeste é a terceira maior região do Brasil, com 1,56 milhão de 

km2 (18,2% do território nacional). É dividida em quatro sub-regiões: Meio Norte, 

transição entre a Amazônia e o Sertão, também conhecida como Mata dos Cocais, 

indo do Maranhão a oeste do Piauí; Caatinga ou sertão, com predominância do 

clima semiárido, caracterizado por um conjunto de espaços com balanço hídrico 

negativo e tem como principal vegetação a caatinga, localiza-se principalmente no 

interior nordestino, mas nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte alcança o 

litoral; Agreste, transição entre o sertão e a zona da mata, é a menor sub-região do 

Nordeste, vai do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia; e Zona da Mata, 

caracterizado por chuvas abundantes, é a zona mais urbanizada, industrializada e 

economicamente desenvolvida da Região Nordeste, localizada no leste da região 

que vai do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia.  

O Nordeste tem como forte característica possuir baixos índices 

pluviométricos, resultante das precipitações médias anuais inferiores a 800 mm, 

insolação média de 2800 h/ano, temperaturas médias anuais de 23° a 27° C, 

evaporação de 2.000 mm/ano e umidade relativa do ar média em torno de 50%. A 

área nordestina mais afetada por essa escassez de chuvas, conhecida como 

Semiárida (53% do Nordeste brasileiro), apresenta forte insolação, temperaturas 

relativamente altas, irregularidade e concentração das precipitações num curto 
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período, em média, de três meses, apresentando reservas de água insuficientes em 

seus mananciais. (SILVA et al., 2007, p. 37).  

Esta distribuição espacial e temporal das precipitações pluviométricas sobre 

a região é condicionada pelos processos atmosféricos e oceânicos, e ainda 

mudanças climáticas globais. Os movimentos atmosféricos favorecem, ou impedem 

em parte os processos de formação de nuvens precipitantes sobre a região. Em 

termos globais, as temperaturas da superfície do mar sobre os oceanos Atlântico 

Tropical e Pacífico Equatorial são fenômenos naturais que agem mais diretamente 

nesta circulação atmosférica em particular. É em função da combinação das 

condições dos oceanos Atlântico e Pacífico que ocorre essa variabilidade interanual 

pluviométrica sobre o Nordeste, do que decorre a alternância de anos de seca e de 

cheias. Outros mecanismos que influenciam sobre a região como um todo, são os 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) e as oscilações de 30-60 dias, também 

conhecidas como oscilações de Madden e Julian. (NOBRE, 2012, p. 31-35). 

O déficit pluviométrico, também chamado de “Seca” no Nordeste, ou período 

prolongado de estiagem, decorre, dentre estes fatores, principalmente das 

anomalias de temperatura na superfície das águas do mar, com a ocorrência de 

águas quentes ao Norte do Equador e frias ao Sul do Equador durante o período de 

março-abril-maio. Anos com chuvas acima da média no período de março a maio 

decorrem de anomalias contrárias, águas mais quentes sobre o Atlântico Equatorial 

e Sul, e mais frias no Atlântico Tropical Norte. Meteorologicamente, a seca é uma 

estiagem prolongada, caracterizada por provocar uma redução das reservas hídricas 

existentes, enquanto as estiagens caracterizam-se por serem menos intensas e por 

ocorrerem durante períodos menores. 

As anomalias na temperatura da superfície do mar intensificam os efeitos 

das correntes marítimas responsáveis pela condução de calor do Equador para os 

pólos, regulando as temperaturas do planeta. Essas correntes são geradas pelos 

ventos, que colocam a água em movimento, transportando energia de um lugar para 

outro do oceano influenciando as mudanças climáticas. 

No Brasil, a corrente marítima que atinge a região Nordeste é a corrente sul 

equatorial, vinda do Oceano Atlântico, que flui de leste para oeste e ao encontrar a 
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costa do Nordeste, dividi-se originando a Corrente do Brasil e a Corrente das 

Guianas, ambas superficiais quentes que se deslocam próximo à costa. 

Segundo Uvo e Berndtsson (1996, apud FERREIRA; MELLO, 2005), existem 

cinco mecanismos que governam o regime de chuvas da região: 

 
 

1) Eventos El Niño-Oscilação Sul;  
2) Temperatura da superfície do mar na bacia do oceano Atlântico, Ventos 
Alísios, Pressão ao Nível do Mar;  
3) Zona de Convergência Intertropical sobre o oceano Atlântico, 
4) Frentes Frias,  
5) Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis.  (UVO; BERNDTSSON, 1996, apud 
FERREIRA; MELLO, 2005, p.16). 
 

 
Além destes, os autores destacam também a atuação das linhas de 

Instabilidade, dos Complexos Convectivos de Mesoescala, e do efeito das brisas 

marítima e terrestre na precipitação. 

Outro fator inerente à pluviosidade Nordestina são as altas taxas de 

evaporação que ocorrem em superfícies livres de água e representam uma perda 

significativa na disponibilidade hídrica. A taxa de evaporação, segundo bases de 

dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) variam de 

1000 mm/ano no litoral da Bahia e Pernambuco, atingindo 2000 mm/ano no interior, 

na área de Petrolina (PE) pode chegar a 3000 mm/ano, sendo que os valores mais 

elevados ocorrem nos meses de outubro a dezembro e mínimos de abril a junho. 

Ainda com base nestes dados o semiárido brasileiro possui cerca de 70 mil açudes 

de pequeno porte, os quais são caracterizados por volumes entre 10.000 e 200.000 

m³ e representam 80% dos corpos d’água nos estados do Nordeste.  

Ainda com base nos dados da EMBRAPA, e de acordo com o Projeto 

Áridas, 

 
 
[...] estes açudes foram construídos sem planejamento e critérios de 
dimensionamento adequados, gerando o não sangramento de inúmeros 
desses aproveitamentos e, consequente problema com a qualidade da água 
que não se renova anualmente, apenas evapora, aumentando a 
concentração de sólidos dissolvidos totais que representam a salinidade da 
água. Isso é fruto da cultura local que considera o vertimento como perda 
de água. (SILVA et al. 2007, p. 45-46). 
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As águas do Nordeste são provenientes de chuvas que caem em bacias 

hidrográficas contidas na própria região e contendo um grande número destes 

açudes de pequeno porte agregados a ela, ou ainda, em alguns aquíferos 

profundos. Além disso, cerca de 50% dos terrenos do Semiárido são de origem 

cristalina, rocha dura que não favorece a acumulação de água. Logo, para o 

planejamento de manipulação dos recursos hídricos da região, é relevante o 

conhecimento do volume potencial de água disponível, no qual se pode chegar 

através da obtenção dos índices de sua perda por evaporação. 

Nisto, conclui-se que os índices pluviométricos do Nordeste brasileiro 

dependem de diversos fatores atmosféricos de pequena, média e grande escala que 

influenciam o tempo e o clima da região. A escassez e a distribuição irregular das 

chuvas nessa área devem-se também à dinâmica das massas de ar e à influência 

do relevo que funcionam como um bloqueio aos ventos de leste, quentes e úmidos e 

impedem que estas massas de ar avancem do oceano para o interior. 

 
 

 
Figura 4 – Planalto da Borborema  

(1 - Ventos úmidos; 2 - precipitação; 3 - ventos secos no interior.) 
Fonte: http://geoconceicao.blogspot.com.br/2010/07/regiao-nordeste.html 

 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) produziu recentemente 

um relatório sobre o clima do Brasil, o qual avalia as mudanças climáticas no Brasil, 
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até o final do século XXI. Neste, fica concluído que no cenário otimista de emissões 

globais de gases de efeito estufa do IPCC AR4, as temperaturas do Nordeste 

brasileiro podem elevar-se de 1 a 3 ºC e, nestes números, a chuva ficará entre 10-

15% menor que no presente. Já no cenário climático pessimista, e mais próximo dos 

níveis observados de emissões globais de gases de efeito estufa, as temperaturas 

aumentaram de 2 a 4 ºC e as chuvas reduziram entre 15 e 20% até o final do século 

XXI (SILVA et al., 2007, p. 42). 

De modo geral, as secas têm marcado fortemente o Semiárido Nordestino, 

trazendo sofrimentos humanos e perdas econômicas, principalmente às populações 

dispersas no meio rural, pois possuem maiores dificuldades no acesso à água. De 

acordo com Nobre (2012), ainda há uma extensa agenda a ser cumprida, com 

relação a aperfeiçoamento institucional, implementação dos instrumentos da gestão 

integrada, enfrentamento do problema da qualidade da água, revitalização de 

bacias, pesquisas na área de clima e de recursos hídricos, planejamento de bacias, 

integração de bacias. 

Para compreender melhor as questões hidrográficas e adentrar no objeto de 

estudo dessa dissertação, considera-se importante caracterizar geograficamente e 

hidrograficamente a região em que está localizado o município de Santa Cruz/RN.  

 

 

2.3 CONTEXTUALIZANDO O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ: CARACTERIZAÇÃO 

GEOGRÁFICA E HIDROGRÁFICA 

 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

município de Santa Cruz/RN está geograficamente situado na Mesorregião Agreste 

Potiguar e na Microrregião da Borborema Potiguar. Integram esta unidade regional, 

além de Santa Cruz, outros 15 (quinze) municípios, são eles: Barcelona, Campo 

Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lagoa de Velhos, Lajes Pintadas, Monte 

das Gameleiras, Ruy Barbosa, São Bento do Trairi, São José de Campestre, São 

Tomé, Serra de São Bento, Sitio Novo e Tangará.  
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A área territorial do município é de 624,356 km2. De acordo com os dados do 

Censo Demográfico do IBGE, a população total de Santa Cruz chegou, em 2010, a 

35.797 habitantes, sendo 30.499 habitantes na zona urbana e 5.298 na zona rural 

(IBGE, 2014). 

As características ambientais do município de Santa Cruz são dadas pela 

inter-relação dos elementos do quadro natural, como os aspectos geológicos, as 

feições do relevo, as condições climáticas, a vegetação, a hidrografia e o solo. 

De acordo com Medeiros, Nascimento e Sousa (2010), a geologia do Estado 

do Rio Grande do Norte pode ser caracterizada pela presença de três grandes 

grupos de rochas, que é composta pelas unidades pré-cambrianas, mais antigas, 

com idade entre 3,45 bilhões de anos até 542 milhões de anos; as unidades do 

Cretáceo, que são representadas por rochas de origem sedimentar da Bacia 

Potiguar e rochas vulcânicas associadas com idade entre 145 e 65 milhões de anos; 

e, por fim, as unidades de idade mais jovem (65 milhões de anos até o recente), 

formadas pelas coberturas sedimentares cenozoicas. 

Tomando como base a divisão apresentada, Santa Cruz está inserida na 

chamada unidade pré-cambriana, que se caracteriza pelos domínios geológicos 

Jaguaribeano, Rio Piranhas-Seridó e São José do Campestre, que se estendem, 

respectivamente, pelas porções extremo-oeste, centro e centro-leste do Rio Grande 

do Norte (MEDEIROS; NASCIMENTO; SOUSA, 2010). Os terrenos pré-cambrianos 

do Rio Grande do Norte se caracterizam por serem bastante antigos, tendo em sua 

composição rochas de natureza ígnea e metamórfica formadas durante as primeiras 

eras da Terra.  

Nunes (2006) observa que a região semiárida do Rio Grande do Norte é 

formada por um relevo ondulado e montanhoso, chamado de Colinas Cristalinas, 

que se caracterizam por ocorrerem “sob a forma de afloramentos de rochas, com 

vertentes abruptas e topos arredondados. Apresentam-se isolados na área ou 

agrupamento de serras na paisagem natural [...]” (NUNES, 2006, p. 27). 

As características geológicas, assim como a fisionomia do relevo na região 

de Santa Cruz são, como veremos mais a frente alguns dos elementos que 

influencia o padrão da rede hidrográfica. Outro fator a ser levado em consideração 

está relacionado ao tipo de clima predominante na região. 
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De acordo com Ross (2005), para se entender os mecanismos que 

influenciam o clima é preciso considerar o papel exercido por diversos fatores, tais 

como: a presença de água e de micropartículas, que mesmo se originando na 

superfície da Terra, estão, também, presentes na atmosfera e exercem influência 

relevante nas variações do tempo; a forma do planeta, que é explicada pelas 

variações de latitude, pela existência de diferentes zonas de aquecimentos e de 

diferentes sistemas de circulação, que definem as zonas climáticas; a inclinação do 

eixo de rotação terrestre em relação ao plano da eclíptica, assim como pelo 

movimento de translação em torno do Sol; e, por fim, pelas formas de relevo bem 

como a distribuição das terras e águas. 

No caso específico do Nordeste do Brasil, a variável precipitação e 

temperatura são os principais fatores para determinar o clima predominante na 

região. De acordo com Pinheiro, Bristot e Lucena (2010), a predominância do clima 

semiárido em toda região é determinada em função da variabilidade temporal e 

espacial das chuvas, que se concentram em poucos meses do ano, principalmente 

no primeiro semestre, e pela alta temperatura média anual, que concorre para a 

existência de elevadas taxas de evaporação. 

Ainda para os autores, a atuação de vários sistemas meteorológicos 

explicam as variações do comportamento anual dessas chuvas. Dentre os principais 

sistemas atuantes na região, destaca-se a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), que se constitui numa “grande faixa de nebulosidade formada pela 

confluência dos ventos alísios de nordeste e sudeste, constituindo-se no principal 

sistema meteorológico indutor de chuvas no Nordeste e Norte brasileiro, durante o 

primeiro semestre concentrando-se entre os meses de fevereiro a maio” (PINHEIRO; 

BRISTOT; LUCENA, 2010, p. 95). 

Além deste, atuam sobre a região: o Vórtice Ciclônico em Ar Superior, que 

atua, principalmente no Semiárido Nordestino durante os meses mais quentes do 

ano (dezembro a fevereiro); o Sistema de Brisa Marítima e Terrestre, que se 

caracteriza pela ocorrência de ventos que sopram do mar para o continente (brisa 

marítima) e do continente para o oceano (brisa terrestre) e são causadas pela 

“diferença de pressão do ar entre as duas superfícies”; pelas Ondas de Leste, que 

“são agrupamentos de nuvens provenientes do oceano Atlântico que se formam em 
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decorrência do campo de pressão atmosférica na faixa tropical sob influência dos 

ventos alísios”; e, por fim, as Linhas de Instabilidade, que “são aglomerados de 

nuvens do tipo cumulus, organizadas em forma de linha, com formação ocorrida 

devido à grande quantidade de radiação solar incidente sobre a região” (PINHEIRO; 

BRISTOT; LUCENA, 2010, p. 96). 

O clima predominante em Santa Cruz é o semiárido. De acordo com o Plano 

Territorial de Desenvolvimento Sustentável do Trairi, este clima caracteriza-se por 

ser quente e úmido com chuvas entre o outono-inverno. O período seco alcança em 

geral quatro meses. A temperatura média anual varia entre 23º C e 26º C. A 

insolação ao longo do ano apresenta valores que variam entre 07-08 horas diárias 

durante os meses de janeiro a julho, enquanto que nos meses de agosto a 

dezembro varia entre 08-09 horas diárias. Nos meses de janeiro, fevereiro e março 

ocorrem as maiores concentrações (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO, 2010). 

Como afirmado anteriormente, o clima predominante, bem como as 

características geológicas e da fisionomia do relevo de Santa Cruz e do seu entorno, 

têm influência direta no regime hidrográfico, caracterizado pela ausência de grandes 

reservas subterrâneas; e por rios intermitentes, com regimes totalmente 

influenciados pela temporada de chuvas e pela presença de uma grande quantidade 

de reservatórios superficiais. 

No que se refere às reservas de água subterrânea, o Rio Grande do Norte 

se caracteriza por apresentar duas grandes províncias hidrogeológicas, a do 

Embasamento Cristalino e a Sedimentar. De acordo com Diniz Filho e Morais Filho 

(2010, p. 101), a província do Embasamento Cristalino “compõe cerca de 60% da 

superfície total do estado do Rio Grande do Norte (aproximadamente 31.809 km2), 

aflorando nas porções meridional e central representadas pelo Aquífero Cristalino, 

também denominado aquífero fissural”. Já a província Sedimentar “ocorre 

preferencialmente nas porções setentrional (ou faixa litorânea norte) e oriental (ou 

faixa litorânea leste) do estado do Rio Grande do Norte” (DINIZ FILHO e MORAIS 

FILHO, 2010, p. 102). 

O território do município de Santa Cruz caracteriza-se pela total inserção no 

aquífero cristalino-fissural. De acordo com Diniz Filho e Morais Filho (2010), o 
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aquífero cristalino-fissural constitui-se de rochas fraturadas/diaclasadas do 

embasamento cristalino. Sobre os elementos que formam esse aquífero, os autores 

observam que a atuação de campos de tensões tectônicas, juntamente com os 

movimentos realizados pelas placas tectônicas, dá origem “a esforços tracionais e 

compressivos responsáveis pela intensidade e formação de sistemas de 

fraturas/falhas geológicas, bem como abertura, conectividade e intensidade de 

fraturamento/falhamento no maciço rochoso” (DINIZ FILHO e MORAIS FILHO, 2010, 

p. 101). São esses fatores que determinam o caráter de porosidade e 

permeabilidade fissural necessário ao desenvolvimento do sistema aquífero fissural. 

Uma das características do aquífero cristalino-fissural é a baixa 

potencialidade hidrogeológica motivado pela presença de poços pouco profundos e 

de baixas vazões. Essa característica também se explica pela presença do “clima 

semiárido, distribuição irregular das chuvas no tempo e espaço, chuvas 

concentradas em poucos meses do ano, recarga subterrânea irregular e 

descontínua” (DINIZ FILHO; MORAIS FILHO, 2010, p. 101). Ainda de acordo com os 

autores, o clima também interfere no pouco desenvolvimento de mantos de 

intemperismo e solos, cuja quase ausência desfavorece a retenção de águas de 

chuva e favorece os escoamentos superficiais rápidos, diminuindo a infiltração de 

águas e os processos de recarga natural. 

Quanto aos cursos fluviais, o Rio Grande do Norte apresenta uma 

hidrografia que, predominantemente, é influenciada pelo regime de chuvas. Diniz 

Filho e Morais Filho (2010) afirmam que os recursos superficiais do Rio Grande do 

Norte podem ser divididos em recursos hídricos das regiões climáticas semiáridas e 

recursos hídricos de regiões climáticas úmidas. 

Nas áreas de clima semiárido, os rios se caracterizam por serem 

intermitentes, secando completamente no período de estiagem. Essa particularidade 

é condicionada, principalmente pela presença de “um substrato 

geológico/hidrogeológico composto por rochas cristalinas de baixa porosidade e 

permeabilidade e praticamente sem regolitos ou solos capazes de reter águas de 

chuva, favorecendo os escoamentos superficiais” (DINIZ FILHO e MORAIS FILHO, 

2010, p. 108). 
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Santa Cruz insere-se na Bacia Hidrográfica do Trairi (Figura 5), que cobre 

uma área de 2.867,40 km² e tem como rio principal o Trairi cujas nascentes estão 

localizadas no município de Cuité/PB e sua foz no município de Nísia Floresta/RN. 

De acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMARH), os dois principais reservatórios existentes no município são o Santa 

Cruz do Trairi, popularmente conhecido como açude do Alívio (forma como nos 

referiremos daqui em diante), com capacidade máxima de armazenamento de 

5.158.750,00 m³, e o Inharé, com capacidade de 17.600.000,00 m³. 

De acordo com dados de Situação Volumétrica de Reservatórios (2014), 

realizado pela SEMARH (dado de referência do dia 21/05/2014), o açude do Alívio 

está com um volume de 329.361m3, o que representa 6,38% do volume total, 

enquanto que o Inharé está como um volume de 3.762.250m3, cerca de 21,38% da 

capacidade total. 

Um elemento que marca a rede hidrográfica do município é a presença dos 

rios intermitentes, também chamados de temporários. Diniz Filho e Morais Filho 

(2010, p. 108) afirmam que esses rios 

 
 
[...] secam completamente no período de estiagem, condicionados na maior 
parte por um substrato geológico/hidrogeológico composto por rochas 
cristalinas de baixa porosidade e permeabilidade e praticamente sem 
regolitos ou solos capazes de reter águas de chuva, favorecendo os 
escoamentos superficiais rápidos (DINIZ FILHO; MORAIS FILHO, 2010, p. 
108). 
 

 

Araújo (2011) questiona o fato de a escassez d’água no semiárido ser 

explicada pelos baixos índices de chuvas e à grande concentração dessas chuvas 

em poucos meses do ano. O referido autor compara a realidade do Semiárido 

brasileiro com algumas regiões europeias, afirmando que “as precipitações médias 

na região variam de 550 a 850 mm anuais, o que é igual ou superior à precipitação 

em grande parte da Europa” (ARAÚJO, 2011, p. 310). 



58 
 
 

 

Figura 5 – Rede Hidrográfica  
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

 

 

A grande diferença entre essas duas áreas, na visão de Araújo (2011), está, 

principalmente, nas trocas de água com a atmosfera e nas características de seus 

solos. Enquanto, na Europa a evaporação potencial encontra-se na mesma ordem 

de grandeza da precipitação, no Semiárido ela pode ser quatro vezes superior, 

sendo que a evaporação real da ordem de 450 a 700 mm anuais. O aproveitamento 

dessas águas é possibilitado, pois como as precipitações são concentradas em 

cerca de quatro meses ao ano, há excedente hídrico nesses meses. O fato dos 

solos no semiárido serem rasos – normalmente possuem uma fina camada 

intemperizada assentada sobre a rocha matriz – e possuírem baixa capacidade de 

retenção de água explica a pouca oferta de água na maior parte do ano. Exemplifica 

o autor: 
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por exemplo, durante um evento chuvoso extremo o solo rapidamente se 
satura, aumentando a vazão escoada e, portanto, a cheia; apesar disto, 
logo após o evento a pouca água armazenada já terá escoado e os rios 
secarão, permanecendo secos até o próximo evento. Isto explica, em parte, 
a intermitência dos rios da região (no Ceará, todos os rios são intermitentes, 
inclusive o Jaguaribe, que drena uma área de quase 75.000 km²) (ARAÚJO, 
2011, p. 311). 
 

 

Segundo Dantas e Ferreira (2010), o fato das principais bacias hidrográficas 

banharem áreas marcadas pela existência de extensas superfícies planas a 

levemente onduladas, como solos caracterizados pela baixa capacidade de 

armazenamento e numa área de clima semiárido explica o caráter temporário da 

rede de drenagem, a escassez de água na maior parte do estado do Rio Grande do 

Norte e o grande número de barragens e açudes em toda a região, mesmo com a 

perda de parte dessa água estocada em decorrência da evaporação. 

A construção de açudes não é um fato recente no semiárido brasileiro. 

Como forma de “combater” os efeitos das longas estiagens, o Governo Federal 

ainda no final do século XIX lançou mão da construção de uma série de 

reservatórios superficiais – o primeiro deles o açude Cedro, no Ceará. Esse conjunto 

de obras ficou conhecido como “solução hidráulica”, que consistiu “na construção de 

uma ampla rede de reservatórios de todos os tamanhos, de modo a melhorar a 

oferta de água nos períodos críticos” (ARAÚJO, 2011, p. 309). 

Ao longo do século XX e início do século XXI, a construção de reservatórios 

deixou de ser ação apenas dos Governos, principalmente Federal e Estadual, e 

passou também a ser realizada por proprietários de fazendas e comunidades locais. 

Sobre esses momentos, descreve Araújo (2011),  

 

Ao longo do século XX o DNOCS estabeleceu um extenso programa de 
cooperação para a construção de pequenas barragens, segundo o qual os 
proprietários de terra cederiam uma área de sua propriedade para a 
construção do açude, feito com recursos do Governo Federal. Como se 
trata de bem público, tanto os proprietários quanto os moradores 
circunvizinhos teriam acesso à água. Para o DNOCS, haveria uso mais 
racional dos recursos financeiros, pois não seria necessário pagar a 
indenização das terras inundadas. O programa, no entanto, não ampliou o 
acesso à água para as populações do semiárido, visto que, na grande 
maioria dos casos, o acesso ao açude nunca foi permitido, exceto aos 
proprietários, que se consideram os legítimos ‘donos’ da água armazenada 
em suas terras. (ARAÚJO, 2011, p. 310). 
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No que se refere a vegetação, observa-se a predominância no município de 

Santa Cruz da Caatinga. Segundo Alves (2007, p. 60), “o termo caatinga é formado 

de duas palavras de origem tupi – KAA (floresta, mata) e – TINGA (um sufixo que 

significa “branco”, “claro”)”. Ainda para o referido autor o vocábulo “designa um tipo 

de vegetação arborescente, xerófilo e caducifólio que recobre as terras semi-áridas 

do Nordeste brasileiro”. 

O Vocabulário Básico de Recursos Naturais e Meio Ambiente (IBGE, 2004), 

define caatinga como: 

 
Nome genérico dado às formações vegetais típicas do interior semi-árido do 
Nordeste do Brasil. As plantas da caatinga apresentam adaptação à 
escassez e irregularidade das chuvas. Predominam espécies arbóreas e 
arbustivas de pequeno porte, espinhosas, que perdem as folhas na estação 
seca, associadas às cactáceas e bromeliáceas. (IBGE, 2004, p. 54) 

 

No decorrer dos últimos séculos, a vegetação vem passando por um 

processo de devastação decorrente de um histórico de exploração, que assentado 

no desenvolvimento das atividades agrícolas (subsistência e algodão) na atividade 

criatória do gado bovino e mais recentemente no desenvolvimento de atividades de 

extração mineral, reduziu a cobertura vegetal e desencadeou outros impactos 

ambientais, a ponto de muitos estudos apontarem para um agravamento do 

processo de desertificação. 

 

 

2.4 O ABASTECIMENTO E A CARÊNCIA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SANTA 

CRUZ 

 

 

Até o início do ano 1999, o abastecimento de água no município de Santa 

Cruz era extremamente precário, contando apenas com a água captada dos açudes 

do Alívio e do Inharé, os dois principais reservatórios existentes no município. No 

entanto, o volume de água armazenado e distribuído pelos açudes não atendia as 

necessidades básicas da população, mesmo extraindo-se o uso de água para a 

agricultura, criação de animais e indústria, o volume não era suficiente para o 

consumo doméstico dos residentes no município.  
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Em decorrência da carência de água no município, assim como em toda a 

região, surgiu, durante a segunda metade da década de 1990, um grande 

movimento social, liderado pela Igreja Católica, especialmente pelo Monsenhor 

Expedito, denominado Movimento Água Para Todos. Os registros apontam esse 

como o maior e mais importante movimento social do Século XX no Rio Grande do 

Norte, tendo movimentado milhares de pessoas na luta pela resolução do problema 

da carência de água na região. 

A partir do Movimento Água Para Todos, foi construído o sistema adutor 

Monsenhor Expedito, com captação de água na lagoa do Bonfim. Esse sistema 

adutor começou a ser construído no ano de 1997, entrando em funcionamento a 

partir de 1999. A adutora, com 315 Km de extensão, abastece 20 municípios das 

regiões Trairi e Potengi do estado do Rio Grande do Norte. Com o início do 

funcionamento da adutora, com uma vazão de cerca de 240 L/s, o problema da 

carência de água para uso doméstico diminuiu consideravelmente na região, mas ao 

longo desses 15 anos já foram necessárias ampliações para atender a crescente 

demanda por água das regiões do Trairi e Potengi. 

Desde o funcionamento da adutora, os açudes do Alívio e do Inharé 

assumiram outras funções, passando a se constituir em reservatórios para períodos 

de emergência e também para suprir necessidades da agricultura, criação de 

animais e indústria.  

No entanto, mesmo com a questão do consumo doméstico minimizada 

consideravelmente, outros problemas ainda precisam ser resolvidos. Do ponto de 

vista do desenvolvimento social e econômico, o município de Santa Cruz é 

fortemente prejudicado pela carência de água, que limita consideravelmente as 

possibilidades de atividades industriais, agrícolas e pecuárias.  

É preciso planejar e executar projetos que visem acabar com a carência de 

água no município de Santa Cruz, baseando-se, inclusive, na legislação estadual 

acerca da gestão dos recursos hídricos, regulamentada pela Lei nº 6.908, de 01 de 

julho de 1996, que define que: 

 

O aproveitamento dos recursos hídricos tem como prioridade o 
abastecimento humano; A unidade básica do planejamento para a gestão 
dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica; A distribuição da água no 
território do Rio Grande do Norte obedecerá sempre a critérios sociais, 
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econômicos e ambientais; O planejamento, o desenvolvimento e a gestão 
da utilização dos recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Norte serão 
sempre concordantes com o desenvolvimento sustentável; A água é um 
bem econômico de deve ser valorada em todos os seus usos concorrentes; 
A outorga do direito de uso da água é um instrumento essencial para o 
gerenciamento dos recursos hídricos. (BRASIL, 1996)  
 

A legislação é clara quanto à prioridade do abastecimento para o consumo 

humano, mas também aponta como critérios para a distribuição da água as 

questões sociais, econômicas e ambientais. Baseando-se nesta premissa, torna-se 

urgente pensar em formas de armazenamento e distribuição de água visando o 

desenvolvimento social e econômico do município. Abastecimento que deve 

possibilitar o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da avicultura e da 

indústria.  

É válido ressaltar que todos esses setores estão presentes no município de 

Santa Cruz, no entanto, de forma muita precária, em decorrência da carência de 

água. A agricultura restringe-se à subsistência e pequena comercialização, 

ocorrendo o mesmo com a pecuária e avicultura. A indústria está limitada a 

pequenas confecções e cerâmicas e olarias de pequeno porte. 

Exemplo da necessidade de mais ações que priorizem a distribuição de 

água no município foi o movimento realizado em março de 2013, denominado Grito 

Pela Água (Figura 6), que reuniu centenas de pessoas, especialmente agricultores e 

familiares com faixas, bandeiras e gritando palavras de ordem em relação à questão 

da seca na região do Trairi, focando também a problemática da Adutora Monsenhor 

Expedito, que necessita de mais uma ampliação, sob pena de entrar em colapso em 

pouco tempo.  

Durante a manifestação os agricultores também exigiram do Banco do 

Nordeste uma aceleração na análise das propostas e projetos de créditos rurais 

emergenciais dos agricultores familiares, benefícios previstos no plano de ações 

governamentais do Governo Federal. 
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Figura 6 – Grito Pela Água 

Fonte: http://www.erivanjustino.com.br/2013/03/movimento-grito-pela-agua-recebeu-forte.html 
 

 

Dentre outras ações do Governo Federal, a Agência Nacional das Águas 

(ANA), destaca também a construção de cisternas, tendo sido construídas, de 

acordo com dados do Observatório da Seca, 678 cisternas na Zona Rural do 

município de Santa Cruz. As cisternas constituem-se em reservatórios de água da 

chuva para o consumo humano e a produção, captando a água por meio de um 

sistema de calhas. No entanto, como nos últimos três anos não se tem registrado 

volumes expressivos de chuva na região, as cisternas ficam subutilizadas, sendo 

necessário recorrer a soluções emergenciais. 

Dentre essas soluções emergenciais e temporárias está a Operação Carro-

Pipa, que distribui água nas comunidades rurais. Dentro do programa de combate à 

seca, ainda são disponibilizadas linhas de crédito aos agricultores para a compra de 

sementes e implementos agrícolas, bolsa estiagem e garantia safra. 

Contudo, todas essas ações são temporárias e minimizam apenas as 

questões relacionadas ao consumo humano, sendo necessário e urgente o 

desenvolvimento de pesquisas e ações que possibilitem um melhor aproveitamento 

dos recursos hídricos disponíveis, permitindo o desenvolvimento social e econômico 

do município de Santa Cruz/RN e da região do Trairi. Dentre essas pesquisas e 
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ações, os estudos relacionados à evaporação e o Ensino de Física com enfoque 

CTS apresentam-se como uma alternativa na busca de soluções, como serão 

apresentados nos capítulos seguintes.     
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CAPÍTULO 3 – APROFUNDANDO O CONCEITO DE EVAPORAÇÃO 

 

 

Neste capítulo aborda-se o conceito de evaporação e os fatores que a 

influenciam. Porém, inicialmente, faz-se necessário abordar alguns conceitos 

fundamentais que são essenciais para entender esse processo, são eles: calor e 

temperatura. Esses conceitos estão expostos através de uma breve retrospectiva 

histórica. Primeiro, fez-se uma diferenciação entre os conceitos de calor e 

temperatura e, em seguida, discute-se a natureza do calor. 

Trata-se de uma revisão de literatura sobre o objeto de estudo baseada nos 

seguintes autores: Aurani (1988); Guimarães e Boa (1997); Sampaio e Calçada 

(1998); Medeiros (1999); GREF (2002); Cindra e Teixeira (2005); Braga et al. (2005); 

Barreto, Borba e Medeiros (2006); Gurgel e Pietrocola (2006); Einstein e Infield 

(2008); Costa (2007); Furió-Gómez et al. (2007); Rafael (2007); Braga et al. (2008); 

Máximo e Alvarenga (2010); Silva e Barreto Filho (2010); Torres, Ferraro e Soares 

(2010).  

 

 

3.1 CALOR E TEMPERATURA: UM BREVE HISTÓRICO 

 

 

Os conceitos mais fundamentais no estudo dos fenômenos térmicos são o 

de temperatura e de calor e foi necessário um tempo longo na história da ciência 

para que esses dois conceitos fossem distinguidos (EINSTEIN, INFELD, 2008). 

Os pré-socráticos, Anaximandro (611-547 a.C), Heráclito (535-470 a.C) e 

Empédocles (492-432 a.C), tinham vagas noções sobre a natureza do calor. Para 

Leucipo (500-430 a.C) e Demócrito (460-370 a.C) o calor era atribuído a átomos 

muito móveis que escapavam incessantemente dos corpos muito quentes. Platão 

(427-347 a.C) aceitava o calor como algo muito próximo ao elemento fogo. O calor 

estava associado aos corpúsculos do elemento fogo. Já Aristóteles (384-322 a.C) 

concebia o frio e o quente como duas das quatro qualidades primárias da matéria, 

ao lado do seco e do úmido. 
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Posteriormente, Roger Bacon (1214-1294) afirmou que a causa do calor era 

o movimento interno das partículas do corpo, porém não está claro se é o calor que 

é movimento ou se o movimento é que produz o calor. Já Telesius (1504-1588), 

assim como Galileu Galilei (1564-1642), consideravam o calor como uma espécie de 

fluido. Mas, para Francis Bacon (1561-1625) o calor se relaciona com a vibração de 

átomos e moléculas. Na obra Novum Organum de 1620, Bacon volta a falar do calor 

como movimento, deixando claro que o calor não produz ou gera movimento, mas o 

próprio calor ou algo do próprio calor é o movimento e nada mais (GURGEL, 

PIETROCOLA, 2006). Kepler (1571-1630) considerava o calor como um estado de 

movimento das partes dos corpos. 

Pode-se verificar que até por volta do século XVII existiam duas correntes 

que procuravam explicar a natureza do calor: a primeira associava o calor à ideia de 

fluido e a segunda o considerava como movimento das partículas do corpo. Nessa 

época, parecia não haver necessidade de se mensurar a quantidade de calor, ou 

seja, não existia uma preocupação em se diferenciar os conceitos de temperatura e 

calor. 

O que existia eram ideias intuitivas de quente e frio, assim como de 

equilíbrio térmico. O sentido do tato, por exemplo, dá a ideia que um corpo é quente 

e outro é frio, mas trata-se de um critério puramente qualitativo, insuficiente para 

uma descrição quantitativa. 

Desse mesmo modo é o conhecimento sobre equilíbrio térmico: a ideia de 

que quando um corpo quente entra em contato com um corpo frio, o primeiro sofre 

um resfriamento e o segundo um aquecimento até atingir um equilíbrio. Mas, não se 

sabia que equilíbrio era esse. A ideia, até então, era a de que os corpos em 

equilíbrio térmico possuiriam as mesmas quantidades de calor, ou os mesmos graus 

de calor, porém não havia nenhum modo de medir as quantidades de calor de um 

corpo (MEDEIROS, 1999).  Esse problema foi solucionado pelo desenvolvimento de 

instrumentos de medição de temperatura, como o termoscópio de Galileu, forma 

primitiva do termômetro, o qual possibilitou condições para que as ideias de 

temperatura e calor viessem a ter conceituações mais distintas uma da outra. 

A história das medições da temperatura não foi algo que tenha acorrido sem 

problemas. O problema fundamental é que a temperatura não é uma grandeza como 
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a distância, que pode ser medida diretamente. Portanto, na utilização de 

termômetros deve-se admitir a existência de uma dependência simples entre a 

temperatura e uma outra grandeza mais diretamente mensurável, como por 

exemplo, o comprimento de uma coluna de líquido.  

Outro problema é o fato de que a leitura do termômetro fornecia a 

temperatura daquele instrumento e não a temperatura do ambiente no qual ele 

estivesse imerso. Mas, habitualmente, o termômetro é usado para determinar a 

temperatura de outros corpos, não sua própria temperatura. Então, para afirmar que 

a temperatura lida no instrumento é a do ambiente, considera-se implicitamente que 

quando dois corpos estiverem em contato um com o outro e um deles não estiver 

mais variando sua temperatura o outro também não deverá estar. Isso dá a ideia de 

que algo passa entre dois corpos em contato que estejam a temperaturas diferentes 

e que só deixa de passar quando suas temperaturas tornam-se iguais, situação que 

denomina-se equilíbrio térmico.  

Um terceiro problema é admitir que um termômetro após ter sido posto em 

contato com uma substância, conteria a mesma quantidade de calor que a 

substância pelo fato de suas temperaturas serem iguais.  

Apesar de todos esses problemas, Joseph Black (1728-1799), por volta de 

1760, estabeleceu satisfatoriamente a diferença conceitual entre temperatura e 

calor. Pelas suas experiências, mostrou que corpos diferentes requeriam diferentes 

quantidades de calor para atingir a mesma temperatura, fato que levou a definição 

de calor específico, bastante semelhante a de hoje: a quantidade de calor 

necessária para provocar uma dada mudança de temperatura em uma certa 

quantidade de matéria. Black demonstrou, também, que um corpo ao mudar de 

estado recebe calor sem variar sua temperatura (AURANI, 1988). Segundo Cindra e 

Teixeira, Joseph Black elaborou três importantes conclusões:  

 
 

[...] o calor não se distribui sobre diferentes corpos de modo proporcional às 
suas respectivas densidades; o calor não se distribuía uniformemente em 
todo o volume ocupado por diferentes corpos; e, no equilíbrio térmico, a 
grandeza uniforme comum a todos os pontos ocupados por diferentes 
corpos é a temperatura (CINDRA, TEIXEIRA, 2005). 
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Estabelecida a diferença entre os conceitos de temperatura e calor, torna-se 

imprescindível discutir sobre a natureza do calor. 

 

 

3.1.1 Do calórico ao calor 

 

 

No final do século XVIII os estudiosos divergiam quanto à natureza do calor: 

alguns o consideram como fluido, enquanto outros consideram o calor como 

movimento. 

É importante lembrar que, a Termodinâmica se desenvolveu em um 

momento histórico marcado por profundas mudanças econômicas e sociais, a 

Revolução Industrial. Período marcado pela mudança no modo de produção, ou 

seja, envolveu uma mudança do trabalho manual para o realizado por máquinas, 

como a máquina a vapor. Do mesmo modo que ofereceu uma promessa de alívio da 

pobreza para os indivíduos, esse processo de industrialização e urbanização criou 

problemas enormes para o Estado e não se processou, em todos os lugares, com o 

mesmo ritmo. 

Com o desenvolvimento das máquinas os estudos de Termologia, antes 

considerados secundários, passaram a fazer parte dos principais problemas com os 

quais os filósofos naturais se defrontaram (BRAGA et al., 2005).   

 

a) A Teoria do Calórico 

 

A Teoria do Calórico surgiu para explicar a mudança de temperatura entre 

os corpos quando estes eram postos em contato. A ideia que se tinha era de algo 

invisível fluindo de um corpo para o outro, do mais quente para o mais frio até que 

as temperaturas dos corpos se igualassem, isto é, quando atingissem o equilíbrio 

térmico. Einstein e Infeld (2008) compararam esse algo à água fluindo de um nível 

mais alto para um mais baixo até que os níveis se igualassem. Para essa teoria os 

corpos tinham maior ou menor temperatura por acumularem maior ou menor 
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quantidade de calórico. Esse termo, calórico, associado ao fluido do calor foi dado 

por Lavoisier em 1789. 

Acreditava-se que sendo o calórico uma substância, este possuiria massa, 

entretanto, os experimentos feitos com ferro aquecido e ferro frio não mostraram 

diferença de peso, sendo, portanto, caracterizado como um fluido imponderável, ou 

seja, não possuía massa. 

Essa teoria baseava-se em um fluido auto-repulsivo e fortemente atraído 

pela matéria, podendo penetrar em todos os corpos. Nesse sentido, aquecer seria 

receber calórico e resfriar seria retirar calórico. Também existia o princípio de 

conservação do calórico, não sendo possível sua criação nem destruição, mas será 

essa característica que acabará por ser um dos principais argumentos contra a 

teoria. 

O propósito de qualquer teoria física é explicar o maior número de 

fenômenos. Com essas características, a Teoria do Calórico foi capaz de explicar 

vários fenômenos do calor, como veremos a seguir, porém não foi suficiente. 

A Teoria do Calórico explicava a expansão térmica que se dava em virtude 

de se aumentar a atmosfera de calórico do corpo. Explicava, também, o processo de 

condução de calor e de propagação no vácuo. Como relata Aurani, 

 

[...] aquecendo-se a extremidade de uma barra sólida por exemplo, 
inicialmente os átomos dessa extremidade atrairiam fortemente o calórico, 
mas à medida que o recebessem, seu poder de atração diminuiria, de modo 
que o fluido seria perdido para os átomos das vizinhanças; [...] em virtude 
de ser auto-repulsivo, o calórico sofreria uma expansãosem limites na 
ausência de um meio material que pudesse detê-lo; assim a propagação no 
vácuo apareceria como uma tendência natural do calórico (AURANI, 1988). 

 

No entanto, Benjamin Thompson (1753-1814), o Conde Rumford, começa a 

questionar alguns postulados da Teoria do Calórico. 

 

b) Rumford e a Teoria do Calórico 

 

Para Rumford era difícil aceitar uma teoria em que não se podia ter acesso à 

substância. Primeiramente ele dedicou seus estudos ao peso do calor, porém não 

constatou qualquer efeito do calor no peso dos corpos. Nessa época, trabalhava 
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numa fábrica em Munique supervisionando o trabalho de calibração de canhões, ao 

supervisionar a perfuração de canhões começou a observar que a quantidade de 

calor produzido pelos canhões era muito grande, o que parecia incompatível com a 

Teoria do Calórico que afirmava que essa substância não poderia ser criada nem 

destruída. Então, Rumford começa a questionar esse fato como podemos verificar 

em suas palavras: 

 
[...] Tendo estado, ultimamente, ocupado na superintendência da perfuração 
da alma de canhões, nas oficinas do arsenal militar de Munique, fiquei 
impressionado com o grau muito considerável de Calor que um canhão de 
bronze adquire, em um curto tempo, ao ser perfurado; e com o Calor ainda 
mais intenso (muito mais elevado do que o da água em ebulição, como 
descobri pela experimentação) das aparas metálicas dele separadas pela 
furadeira... 
De onde vem o Calor realmente produzido na operação mecânica acima 
mencionada? 
Será fornecida pelas aparas metálicas que são separadas pela furadeira da 
massa sólida de metal? 
Se esse fosse o caso, então, de acordo com a moderna doutrina do Calor 
latente, e do calórico, não apenas a capacidade deve ser suficientemente 
grande para ser responsável por todo o Calor produzido. 
Mas não ocorreu alteração como essa; porque constatei, após tomar 
quantidades iguais, em peso, dessas aparas, e de tiras delgadas do mesmo 
bloco de metal separadas por meio de uma serra fina colocando-as, a uma 
mesma temperatura (a da água em ebulição), em quantidades iguais de 
água fria (equivale a dizer, à temperatura de 15ºC), que a porção de água 
em que foram colocadas não foi, segundo todas as aparências, mais 
aquecida ou menos aquecida do que a outra porção, na qual as tiras de 
metal foram colocadas. 
Finalmente chegamos a esta conclusão: 
E, meditando sobre esse assunto, não devemos esquecer de considerar a 
mais considerável circunstância, de que a fonte de Calor gerada pelo atrito, 
nessas Experiências, pareceram ser evidentemente inexauríveis. É 
desnecessário acrescentar que qualquer coisa que qualquer corpo ou 
sistema de corpos isolado pode continuar a fornecer sem limitação não 
poderá ser, provavelmente, uma substância material; e a mim me parece 
extremamente difícil, se não assaz impossível, formar qualquer idéia distinta 
de algo capaz de ser excitado e comunicado da maneira em que o Calor foi 
excitado e comunicado nessas Experiências, exceto se for MOVIMENTO 
(RUMFORD apud EINSTEIN e INFELD, 2008, p. 37, grifos no original). 

 

Apesar de os caloristas justificarem o fato afirmando que o calórico era 

expelido devido à auto-repulsão porque a pressão colocava os átomos do material 

muito próximos. Rumford consegue demonstrar a insuficiência da Teoria do Calórico, 

pois se pode observar, em suas palavras, que o calor não poderia ser uma 

substância material, mesmo que sem massa, por não ter fim. Então, ele sugere que 

o calor possa ser movimento. 
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Segundo Aurani (1988), as observações de Rumford questionavam a teoria 

do calórico num de seus pontos básicos, a ideia de conservação do calórico, pois 

para ele o calórico parecia ser gerado, o que deu um novo aspecto na ideia de 

conservação, o da transformação de movimento em calor. 

 

c) Mecânica e Calor 

 

Nada mais mecanicista do que a ideia de movimento como causa do calor. 

Einstein e Infeld (2008) analisam o movimento de um carro numa montanha russa 

ideal, isto é, sem atrito. Durante esse movimento pode-se dizer que ocorre tanto 

variação de velocidade como de posição. No ponto mais alto o carro tem velocidade 

zero e no ponto mais baixo sua velocidade é máxima. Na Mecânica, isso significa 

que no ponto mais alto ele tem energia potencial máxima sem energia cinética, no 

ponto mais baixo terá energia cinética máxima e ausência de energia potencial e nos 

pontos intermediários terá tanto energia cinética quanto potencial. Mas, a soma 

dessas energias não se altera. 

No entanto, em uma montanha russa real, na qual existe atrito, mesmo 

existindo troca entre energia cinética e potencial, a soma dessas energias não é 

constante e torna-se cada vez menor. É exatamente nesse ponto que Einstein e 

Infeld (2008) relacionam os aspectos mecânico e calorífico do movimento. Para eles, 

algo mais além das energias cinética e potencial estava envolvido, o calor criado 

pelo atrito. Então, eles supõem que se o calor pudesse ser considerado uma forma 

de energia, a soma dessas três energias permaneceria constante. 

 

d) Calor como uma forma de energia 

 

No século XIX, o médico alemão Julius Robert von Mayer (1814-1878) supôs 

uma nova pista que conduziu o conceito de calor como uma forma de energia, a 

qual, posteriormente, foi confirmada pelos experimentos do fabricante de cerveja 

inglês James Prescott Joule (1818-1889). 

Mayer ao realizar exames observou que a cor do sangue das pessoas 

variava de um lugar para outro. Então, ele tentou explicar essa diferença na cor do 
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sangue de uma mesma pessoa quando ela se deslocava para lugares com climas 

diferentes. Ele observou que no clima mais quente o sangue era mais escuro do que 

no clima mais frio e associou essa diferença a maior quantidade de oxigênio no 

sangue, em condições tropicais, causada pela menor combustão dos alimentos para 

manter o calor do corpo. 

Segundo Braga et al. (2008), para Mayer o corpo humano poderia produzir 

calor de duas maneiras: o corporal e o produzido mecanicamente, por meio do atrito, 

e a soma desses “calores” era igual ao calor gerado pela oxidação dos alimentos no 

ser vivo. Então, para Mayer, o calor produzido mecanicamente pelo organismo 

manteria uma relação quantitativa invariável com o trabalho gasto nessa produção, 

ou seja, o calor produzido por uma ação mecânica é proporcional ao trabalho 

empregado.  

Ele chegou até a estabelecer um equivalente mecânico para o calor, ou seja, 

um valor numérico para a relação entre energia mecânica e calor (em unidades 

atuais seria: 1 cal = 3,6 J), quando tentava explicar porque o calor específico de 

gases a volume constante era menor que o calor específico à pressão constante. 

Chegando a conclusão que na expansão térmica de um gás à pressão constante o 

calor fornecido em excesso se tornou trabalho feito pelo gás para se expandir contra 

a pressão atmosférica (FURIÓ-GÓMEZ et al., 2007). 

Passos (2009) lembra que a necessidade de se determinar com precisão o 

custo da energia produzida fez com que a determinação de fatores de conversão, 

como o equivalente mecânico do calor, passasse a ser uma exigência dos novos 

tempos em que a máquina a vapor passou a ter um importante papel na economia. 

Mas foi em 1850, que Joule determinou o equivalente mecânico do calor 

através de um minucioso e perseverante trabalho experimental (Figura 7), cujo 

objetivo era medir a perda de calor. 

Seu experimento foi descrito por Einstein e Infeld: 

 

[...] Em seu aparelho, dois pesos faziam uma roda de palhetas girar imersa 
em água. A energia potencial dos pesos foi transformada em energia 
cinética das partes movediças, e, portanto, em calor, que fez subir a 
temperatura da água. Joule mediu essa alteração de temperatura e, 
fazendo uso do calor específico da água, conhecido, calculou a quantidade 
de calor absorvido. Ele resumiu assim os resultados de muitas tentativas: 
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1º) A quantidade de calor produzida pelo atrito de corpos, sejam líquidos ou 
sólidos, é sempre proporcional à quantidade de força (por força, Joule quer 
dizer energia) despendida.  
2º) A quantidade de calor capaz de fazer aumentar em 1ºF a temperatura de 
uma libra de água (pesada no vácuo e considerada entre 55º e 60º) exige 
para sua evolução o dispêndio de uma força (energia) mecânica 
representada pela queda de 772 libras-peso da altura de um pé (EINSTEIN, 
INFELD, 2008, p. 42). 

 

 

 

Figura 7 – O Experimento de Joule4. 
Fonte: http://www.perdiamateria.eng.br/Nomes/Joule.htm 

                                                           
4
 Joule verificou que, para um certo valor de energia mecânica que fazia funcionar um dínamo, era sempre o 

mesmo valor de calor produzido pela corrente eléctrica fornecida pelo dínamo. (Um dínamo é um dispositivo 
que possui um íman em movimento de rotação dentro de uma bobina de fio espiralado, induzindo esse 
movimento uma corrente eléctrica no fio condutor, corrente essa que muda de sentido em cada meia volta do 
íman, designando-se por isso de corrente alterna, corrente essa que faz aquecer o fio onde ela é induzida – 
efeito de Joule). 
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Em termos de unidades atuais, Joule conseguiu um valor com grande grau 

de precisão: 1 cal = 4,2 J. 

 

Com o estabelecimento das interrelações entre calor e trabalho mecânico, 

surgiu um novo campo de estudo, a termodinâmica. As máquinas a vapor, que já 

funcionavam desde o século XVIII, passaram a ser compreendidas em termos de 

fluxo de energia entre duas fontes térmicas a temperaturas diferentes. 

Sadi Carnot (1796-1832) já havia tentado explicar o funcionamento das 

máquinas a vapor, se valendo da Teoria do Calórico. Ele mostrou que para a 

produção de trabalho a partir do calor, qualquer máquina térmica tinha que ter uma 

fonte quente e uma fonte fria. Ele também constatou que a potência motriz máxima 

da máquina depende exclusivamente das temperaturas das respectivas fontes. Na 

sua concepção, a realização de trabalho na máquina a vapor era análoga ao 

funcionamento de uma roda d’água, ou seja, o calórico ao passar de uma fonte 

quente para uma fonte fria realizava trabalho, da mesma forma que a água ao cair 

de um nível mais alto para um nível mais baixo fazia mover uma roda hidráulica, sem 

haver consumo de calórico (CINDRA e TEIXEIRA, 2005). Já no final da sua vida 

Carnot apresenta a ideia de proporcionalidade entre calor e trabalho, transformando 

um no outro, assim, estabelecendo o conceito de ciclos reversíveis.  

Entretanto, a análise do rendimento das máquinas térmicas introduziu na 

ciência e ideia de irreversibilidade como aponta Braga et al., 

 

[...] Embora os processos de conversão de energia impliquem sua 
conservação, percebeu-se que os processos termodinâmicos, ao contrário 
de alguns processos mecânicos, não eram reversíveis no tempo. As 
equações do movimento de Newton eram perfeitamente reversíveis no 
tempo, mas o mesmo não se aplicava às trocas energéticas que sempre 
produzem uma forma, digamos, preferencial de energia: a térmica (BRAGA 
et al., 2008, p. 72).    

  

Mas, foi por volta de 1850, que Rudolf Clausius (1822-1888) verificou que 

Carnot havia se enganado quando pensou em um motor que trabalharia somente 

porque seu calórico diminuía de temperatura. Ele concorda que o calórico não podia 

ser destruído, contudo, afirmava que ele poderia ser convertido em trabalho 

mecânico, por exemplo. Isso levou ao estabelecimento dos dois princípios 
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fundamentais da Termodinâmica: a equivalência entre calor e trabalho, e a 

explicação da geração de trabalho mecânico a partir do calor em processos cíclicos. 

Tempos depois, esses dois princípios se transformaram nas duas Leis da 

Termodinâmica que tratam da conservação da energia e de sua dissipação. 

O trabalho de Clausius tornou claro que o calor não era nenhum misterioso 

fluido sem peso, mas, sim, uma forma de transferência de energia. Também se 

tornou evidente que nenhuma forma de energia poderia ser destruída, embora, 

pudesse ser convertida em outra. Este princípio que ficou conhecido como da 

Conservação de Energia, que já havia sido formulado por Hermann Von Helmholtz, 

em 1847, mas que após os trabalhos de Clausius tivera um significado mais 

profundo (RAFAEL, 2007). 

Após diferenciar os conceitos de calor e temperatura e discutir a natureza do 

calor, têm-se condições de entender melhor o processo de vaporização, em 

particular, o conceito de evaporação, os fatores que influenciam e como esses 

fatores influenciam nesse processo. 

 

 

3.2 O PROCESSO DE VAPORIZAÇÃO 

 

 

As mudanças de estado físico das substâncias são frequentemente 

consideradas como “transformações de substâncias”, quando na verdade são 

“outras formas da mesma substância”, e não, a conversão de uma substância em 

outra. Portanto, é necessária uma atenção especial para que não seja reforçada a 

ideia prévia de que, por exemplo, o gelo é uma substância diferente da água. 

A compreensão do estado físico de uma substância implica o conhecimento 

de suas unidades estruturais e das interações entre elas. Uma substância, qualquer 

que seja o estado físico que ela se encontre, tem sempre as mesmas unidades 

estruturais, sejam elas átomos, moléculas ou íons.   

A mudança de estado (Figura 8) ocorre quando, por aquecimento ou 

resfriamento, há alterações nas ligações entre as unidades estruturais, se essas 

unidades forem átomos, alteram-se as ligações interatômicas, se forem moléculas, 
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alteram-se as ligações intermoleculares. Com o aquecimento de um sólido 

molecular, como o gelo, a agitação das moléculas aumenta e algumas das ligações 

entre elas são enfraquecidas, obtendo-se água líquida, em que a mobilidade 

molecular é maior. Por sua vez, o aquecimento da água líquida é acompanhado da 

destruição das ligações intermoleculares e formação do vapor de água, em que a 

mobilidade molecular é máxima, ficando as moléculas, mais afastadas umas das 

outras. 

 

 
Figura 8 – Mudanças de estado físico da matéria 

Fonte: http://www.infoescola.com/fisico-quimica/mudancas-de-estado-fisico/ 
  

 

Para uma substância, a fusão representa a passagem do estado sólido para 

o estado líquido. A vaporização representa a passagem do estado líquido para o 

estado gasoso e pode ocorrer de três formas distintas: evaporação, ebulição e 

calefação. A liquefação ou condensação representa a passagem do estado gasoso 

para o estado líquido. A solidificação representa a passagem do estado líquido para 

o estado sólido. A sublimação representa a passagem do estado sólido para o 

estado gasoso. E a ressublimação, ou também, apenas sublimação representa o 

processo inverso, passagem do estado gasoso para o sólido, sem passar pelo 

estado líquido.  
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Esse estudo concentra-se na Vaporização, principalmente em um de seus 

modos, a evaporação. No entanto, é importante, inicialmente, diferenciar as três 

formas de vaporização: evaporação, ebulição e calefação. 

Apesar de a evaporação, a ebulição e a calefação apresentarem o mesmo 

resultado final, ou seja, o líquido vaporiza-se, há grandes diferenças entre elas. Para 

entrar em ebulição, um líquido deve alcançar uma determinada temperatura (no 

caso da água, 100 oC a 1 atm); ao atingí-la ocorre o aparecimento de bolhas que 

caracterizam a fervura; a maioria das moléculas do líquido está com energia 

suficiente para a mudar de estado (GUIMARÃES; BOA, 1997).  

Já para evaporar, o líquido pode estar numa temperatura inferior à de 

ebulição; somente as moléculas mais energéticas do líquido têm energia suficiente 

para mudar de estado. Por isso, ela é mais lenta e não ocorre o aparecimento de 

bolhas; só percebemos que ele está evaporando depois de um tempo, quando 

vemos que sua quantidade diminuiu ou, mesmo, desapareceu (GUIMARÃES; BOA, 

1997).  

A calefação ocorre quando o líquido passa rapidamente para o estado de 

vapor, ou seja, ocorre, por exemplo, quando o líquido entra em contato com uma 

superfície com temperatura maior que a sua temperatura de ebulição, nesse caso o 

líquido recebe grande quantidade de calor rapidamente (SILVA; BARRETO FILHO, 

2010). 

Nesse momento, o estudo se concentrará na evaporação. A evaporação é a 

passagem espontânea e contínua de um líquido para o estado de vapor, que ocorre 

em qualquer temperatura, através da superfície do líquido exposta ao ambiente. 

Essa transição é uma consequência da agitação térmica molecular: algumas 

moléculas do líquido devem ter energia cinética suficiente para vencer a força de 

coesão entre as moléculas (tensão superficial) e, consequentemente passar para o 

meio exterior. 

A evaporação, como a vaporização típica, é um processo endotérmico, 

absorvendo calor durante sua realização. Por isso, quando um líquido evapora, ele 

produz o “frio por evaporação”.  

Em regiões do semi-árido, como o município de Santa Cruz, muitas famílias 

da zona rural ainda armazenam água para beber em potes de barro para que a água 
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fique mais fresca. Para que a temperatura da água diminua o máximo possível, os 

potes de barro devem ser porosos, e por isso, não devem ter nenhum tipo de pintura 

ou verniz, para garantir que a água flua da parede interna até a parede externa, 

através dos poros. Barreto, Borba e Medeiros (2006) explicam o que faz a água 

esfriar, 

 

As moléculas mais quentes terão maior velocidade, com isso, elas chegam 
primeiro à parede externa do pote e se evaporam. Esse processo pode ser 
acelerado se o pote estiver num local mais ventilado, dessa forma as 
moléculas que se evaporam são retiradas da parede externa do pote mais 
rapidamente e, assim, mais moléculas podem se evaporar, restando no pote 
as moléculas mais frias. (BARRETO; BORBA; MEDEIROS, 2006, p. 11).  
  

 

Para entender por que um líquido evapora e analisar outras características 

da evaporação, precisa-se avançar um pouco mais na relação existente entre 

temperatura e energia cinética das moléculas. 

 

 

3.2.1 A distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann para as moléculas 

 

 

A Física Clássica fornece uma previsão bem definida para os valores médios 

das energias correspondentes a um sistema (em equilíbrio térmico) constituído de 

um grande número de partículas: é a Lei ou Princípio Geral da Equipartição da 

Energia. No caso de um gás cujas moléculas estejam em equilíbrio térmico a uma 

dada temperatura �  esse princípio afirma que a energia cinética média de uma 

molécula (��)�, por grau de liberdade, é determinada por:  

 

(��)� =
��

	
, � = 1,38.

������

�
		é a constante de Boltzmann. 

 

Essa lei se aplica a qualquer sistema clássico que, no equilíbrio, contenha 

um grande número de partículas do mesmo tipo.  
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Como o movimento de translação ocorre em três dimensões, diz-se que 

cada partícula possui três graus de liberdade. Assim, a energia cinética média de 

translação de cada molécula (�)�, é dada por: 

 

(�)� =
���

	
 

 

Como fala-se em valores médios, evidentemente que nem todas as 

moléculas terão a mesma velocidade, podendo haver moléculas lentas e moléculas 

extremamente rápidas (BARRETO; BORBA; MEDEIROS, 2006, p. 10). 

Para analisar a física de um sistema constituído por um grande número de 

partículas, o procedimento usual é o de ignorar os movimentos (e as interações) 

individuais das partículas constituintes em favor de considerações exclusivamente 

estatísticas.  

Como exemplo, considere-se um sistema isolado constituído de um grande 

número de partículas (clássicas) em equilíbrio térmico a uma temperatura � . O 

equilíbrio térmico é atingido após um grande número de interações entre as 

partículas o que envolve trocas de energia e momento linear. Os valores dessas 

grandezas flutuarão entre um valor máximo e um valor mínimo existindo, então, um 

valor médio. Em cada instante teremos uma função de distribuição de probabilidades 

bem definida. Essa distribuição, face à contribuição do eminente cientista L. 

Boltzmann, é referida como a Distribuição de Boltzmann sendo dependente da 

temperatura �.  

Uma vez conhecidas as probabilidades de ocupação das partículas do 

sistema nos diferentes estados de energia, vários resultados de interesse físico 

podem ser calculados (valores médios). Um exemplo específico é a relação entre as 

propriedades de um gás clássico e a distribuição das velocidades de suas 

moléculas, a Distribuição de Maxwell.  

A Distribuição de Maxwell é um caso especial da distribuição de Boltzmann. 

Representando a função distribuição por �(�)  temos que �(�)��  corresponde à 

probabilidade de que uma partícula (molécula) tenha velocidade compreendida entre 

�	 e � + �� sendo dependente da temperatura.  
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Para a correspondente distribuição de velocidades das moléculas em um 

gás em equilíbrio térmico usaremos �(�) como a função distribuição de velocidades 

referida como a Distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann. No caso de N 

moléculas de um gás (� indicativo da massa de uma molécula; � a temperatura 

absoluta de equilíbrio) a função de distribuição é dada por:  

 

�(�) = ��(
�

	���
)�/	�	 !

��	

	��  

 

• Note que �(�) é a função distribuição de velocidades: fornece a fração de 

moléculas cujas velocidades se encontram no intervalo �� correspondente à 

velocidade �. 

• " �(�)�� = �
#

$
, a área total abaixo da curva é sempre unitária por definição 

de probabilidade (BARRETO; BORBA; MEDEIROS, 2006, p. 15). 

• No caso de líquidos tem-se distribuição similar a dos gases, embora a 

velocidade seja menor; no caso sólido os átomos não apresentam 

movimentos de translação, mas, sim de vibração em torno de posições de 

equilíbrio. 

 

O Gráfico 1 a seguir é uma representação da distribuição de velocidades das 

moléculas de água segundo a previsão da equação de Maxwell-Boltzmann, para 

várias temperaturas.  
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Gráfico 1 – Distribuição de Maxwell-Boltzmann das velocidades moleculares da água a várias 

temperaturas. 
Fonte: http://hincklab.uthscsa.edu/html/soft_packs/msi_docs/insight980/forcefields/FFBSim/5_ 

Dynamics.html (adaptado). 
 

 

Observa-se que o máximo da função desloca-se para a direita, e também 

diminui, quando a temperatura aumenta (BARRETO; BORBA; MEDEIROS, 2006, p. 

15). 

Guimarães e Boa (1997) trazem uma associação das curvas da Distribuição 

das velocidades moleculares de Maxwell-Boltzmann com as curvas de distribuição 

de energia para as moléculas (Gráfico 2). Isso é possível porque a energia das 

moléculas se manifesta pelo seu grau de movimento, ou seja, pela velocidade das 

moléculas. 

O Gráfico 2 mostra, esquematicamente, como se distribui a energia pelas 

moléculas de um líquido, para duas temperaturas diferentes: a temperatura de 

ebulição (TE) e outra, inferior (TI). Está também assinalado neste gráfico o valor de 

energia (EG) que permite às moléculas passarem para a fase gasosa. 
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Gráfico 2 – Distribuição de energia pelas moléculas de um líquido para duas temperaturas diferentes. 
Fonte: Guimarães e Boa, 1997, p.78 (adaptado). 

 

 

Sabe-se que o número de moléculas que possuem uma determinada 

energia é dado pela área abaixo da curva. No Gráfico 2, a área A1, abaixo da curva 

da temperatura inferior a de ebulição, representa o número de moléculas que 

possuem uma energia igual ou superior a energia (EG) que permite às moléculas 

passarem para a fase gasosa. Já a área A1 + A2, abaixo da curva da temperatura de 

ebulição representa o número de moléculas que possuem uma energia igual ou 

superior a energia (EG). Então, podemos observar que o número de moléculas com 

energia igual ou superior a energia (EG) para TI é bem menor que para TE. 

Dessa forma, pode ser visto a partir do gráfico que mesmo a baixas 

temperaturas, há sempre moléculas com energia relativamente elevada. Estas 

moléculas de energia mais elevadas são capazes de vencer as forças de atração 

das outras partículas e deixar o corpo do líquido na forma de vapor. Por isso, mesmo 

o líquido estando a uma temperatura inferior a de ebulição, há nele partículas que 

saem do corpo do líquido, caracterizando a evaporação. 

A seguir, aborda-se os fatores que influenciam na taxa de evaporação. 

 

    TI 

TE 
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A2 

A1 



83 
 
 

3.2.2 Fatores que influenciam na velocidade de evap oração 

 

 

Depois de se abordar como ocorre o processo de evaporação, convém tratar 

sobre como alguns fatores influenciam na sua velocidade de evaporação. Sampaio e 

Calçada (1998) definem velocidade de evaporação (� ) como a relação entre a 

massa de líquido que se evapora (∆� ) e o intervalo de tempo em que essa 

evaporação ocorre (∆&):  

 

� = 	
∆�

∆&
 

 

  

A unidade usual de velocidade de evaporação é grama por segundo ('/(). 

Os fatores que influenciam sobre a velocidade de evaporação são 

fundamentalmente: a temperatura, a natureza do líquido, a área da superfície livre 

do líquido, a pressão externa, a concentração de vapor (umidade do ar) e as 

correntes de ar (vento). 

 

a) Temperatura 

 

O processo de evaporação exige um fornecimento de energia, que em geral 

na natureza, é fornecida pela radiação solar.  Costa (2007) afirma o seguinte: 

 

[...] de toda a energia do Sol que atinge o planeta, cerca de 30% são 
imediatamente refletidos de volta para o espaço, outros 20% são absorvidos 
por elementos da atmosfera (principalmente moléculas) e os 50% restantes 
alcançam a superfície do planeta (terra firme e oceanos). Desses 50%, uma 
parte é absorvida e outra é refletida de volta para a atmosfera. (COSTA, 
2007, p. 78). 
 
 

Assim, da energia que chega à superfície, uma porção é refletida de volta 

para o espaço e outra parte é absorvida pela terra e pelos oceanos, contribuindo 

para o aumento da temperatura dessas superfícies. 
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O aumento da temperatura pela radiação solar, caracterizado pelo aumento 

da velocidade das moléculas, provoca o aumento da energia cinética média das 

moléculas. Dessa forma, aumenta o número de moléculas que possuem uma 

energia igual ou superior a energia que permite às moléculas passarem para o 

estado de vapor, como pode ser observado no Gráfico 2. Logo, o aumento de 

temperatura causa um aumento na velocidade de evaporação, pois mais moléculas 

adquirem energia suficiente para mudarem de estado. 

Assim, preocupada com o desperdício, provocado pelo uso da água dos 

açudes para a irrigação, a Agência Nacional das Águas (ANA) recomenda que não 

seja feita irrigação entre às 11h e 17h, pois nesse período muita água é perdida por 

evaporação, devido ao aumento da temperatura das superfícies pela radiação solar 

(CAMPOS, 2013). 

É importante lembrar que em dias de céu nublado, a radiação solar é 

refletida pelas nuvens, e nem chega à superfície, reduzindo a energia disponível 

para o aumento da temperatura das superfícies, consequentemente diminuindo a 

evaporação. 

 

b) Natureza do líquido 

 

Verifica-se que líquidos distintos, nas mesmas condições de temperatura e 

pressão evaporam mais rapidamente que outros, sendo, os mais rápidos, 

denominados de voláteis, e líquidos que evaporam lentamente, são denominados de 

fixos ou estáveis (SAMPAIO; CALÇADA, 1998).  

Isso acontece porque para que uma molécula passe para o estado de vapor, 

ela precisa ganhar energia suficiente para romper suas ligações intermoleculares. 

Portanto, quanto mais intensa for a força intermolecular, mais difícil será para passar 

para o estado de vapor, menos volátil será o líquido.  

Segundo Peruzzo e Canto (2000), as interações intermoleculares podem ser 

do tipo: interações dipolo5 instantâneo – dipolo induzido, interações dipolo – dipolo e 

                                                           
5
 Um par de cargas elétricas opostas ou de pólos magnéticos de sinais opostos separados por uma pequena 

distância. 
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interações do tipo ligações de hidrogênio; e que a intensidade dessas forças 

intermoleculares aumenta nessa mesma ordem.  

 

c) Área da superfície livre 

 

O fenômeno de evaporação ocorre na superfície do líquido exposta ao 

ambiente, pois é através dessa superfície que as moléculas podem abandonar o 

líquido. É lógico, então, que quanto maior for a área da superfície livre do líquido, 

tanto maior será a velocidade de evaporação.  

De fato, quanto maior for esta área, maior será o número de moléculas que 

poderão atingir a superfície e escapar. É por isso que se estende a roupa no varal 

para que seque mais rapidamente (MÁXIMO; ALVARENGA, 2010). 

Geralmente, após a colheita os agricultores espalham os grãos, por 

exemplo, de milho e feijão, para secarem mais rápido, ou seja, com os grãos 

espalhados a velocidade de evaporação aumenta porque aumenta a superfície livre 

(TORRES; FERRARO; SOARES, 2010).  

 

d) Pressão externa 

 

A pressão exercida sobre a superfície livre do líquido representa um 

obstáculo para a saída das moléculas. Sendo assim, quanto maior essa pressão 

externa, tanto menor será a velocidade com que o líquido se evapora. No vácuo, 

onde a pressão externa tende a zero, a vaporização (evaporação) é praticamente 

instantânea (SAMPAIO; CALÇADA, 1998). 

 

e) Concentração de vapor no ambiente (Umidade do ar ) 

 

Sampaio e Calçada (1998), afirmam que durante a evaporação, há 

movimentação de moléculas em dois sentidos: moléculas de líquido abandonam o 

líquido e moléculas de vapor que penetram no líquido. Porém, geralmente, o fluxo de 

moléculas que saem é maior que o fluxo de moléculas que entram. Ao se calcular a 

velocidade de evaporação, considera-se o saldo entre as moléculas que saem e as 
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que entram, isto é, o fluxo. Dessa forma, se a concentração de vapor do líquido no 

ambiente for grande, esse saldo será pequeno, sendo baixa, por conseguinte, a 

velocidade de evaporação. 

Assim, quando um líquido volátil é mantido num recipiente fechado, ele 

evapora até que o fluxo de moléculas nos dois sentidos se iguale. Pode-se dizer 

então que o ambiente sobre o líquido está saturado de vapor.  

Torres, Ferraro e Soares (2010) tratam de uma situação prática em que o 

líquido e o vapor da substância coexistem num recinto fechado. É o caso dos 

botijões de “gás” liquefeito de petróleo, que nessas condições, o vapor está sempre 

exercendo a pressão máxima de vapor para uma determinada temperatura. 

 

Um caso bem conhecido é o dos botijões de “gás” liquefeito de petróleo 
(GLP), muito utilizados em cozinhas. O conteúdo do botijão é um sistema 
líquido-vapor (e não gás), com o vapor exercendo sua máxima pressão. 
Quando se abre a válvula, escapa vapor (que será queimado), o que tende 
a baixar a pressão. Para que o equilíbrio se mantenha, uma parte de líquido 
se vaporiza, de modo que a pressão reinante não se modifica, continuando 
o vapor a exercer sua pressão máxima, nessa temperatura. O processo 
repete-se continuamente, até que se esgote o líquido (TORRES; 
FERRARO; SOARES, 2010, p. 32, grifos no original). 
  

 

Nesse caso, o líquido está em um recipiente fechado, no qual a dispersão 

dos vapores é impedida, por isso, após certo tempo será estabelecido um equilíbrio 

entre as moléculas que passam para o estado de vapor e as que retornam ao estado 

líquido. Nessa situação, a pressão exercida pelo vapor sobre o líquido é denominada 

pressão máxima de vapor (GREF, 2002). 

Num ambiente aberto, o líquido acaba por desaparecer completamente, pois 

o vapor formado tende a se expandir, afastando-se do líquido e mantendo 

relativamente baixa a concentração do vapor próxima a superfície do líquido.  

A concentração de vapor de água na atmosfera caracteriza a umidade do ar. 

Quando a umidade do ar é muito elevada, a velocidade de evaporação da água é 

baixa. Ao contrário, em dias secos, quando a umidade do ar é baixa, a água evapora 

rapidamente.  

A quantidade de vapor de água existente no ar é medida numa escala 

denominada umidade relativa. Nessa escala, 100% representa o ar saturado. Assim, 
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quando a umidade relativa do ar é, por exemplo, de 80% significa que o ar contém 

80% da quantidade de vapor correspondente à saturação. 

Segundo Guimarães e Boa (1997), a quantidade de vapor de água, capaz de 

saturar um determinado volume de ar, está intimamente relacionada com a 

temperatura.  

A Tabela 1 mostra a quantidade aproximada de vapor de água (em gramas 

por metro cúbico) que satura o ar a 1 atm, para algumas temperaturas. 

 

 

TEMPERATURA (ºC) QUANTIDADE DE VAPOR (g/m3) 

0 5 

20 20 

40 50 

60 130 

80 290 

100 590 

Tabela 1 – Quantidade de vapor de saturação do ar a 1 atm. 
Fonte: Guimarães e Boa, 1997, p. 80. 

 

 

Percebe-se, a partir da Tabela 1, que se o ar já estiver saturado a 20oC, isto 

é, com umidade relativa de 100%, e o sistema for aquecido a 40oC, mais água 

deverá evaporar, até que um novo equilíbrio seja atingido e o ar se torne novamente 

saturado. No entanto, se o ar contido num recipiente fechado que se encontra a 

40oC está saturado e o sistema for resfriado para 20oC, o vapor irá condensar. 

Quem acorda cedo pode observar que, com frequência, as plantas, os 

telhados das casas, os automóveis e outros objetos que ficam ao relento 

amanhecem cobertos por gotículas de água, denominadas de orvalho. Podemos 

compreender facilmente como ocorre a formação do orvalho, por exemplo: depois de 

um dia quente, no qual muita água evaporou, levando a umidade a 80%, quando a 

temperatura cai à noite, a quantidade de vapor no ar é superior à quantidade de 

vapor de saturação para essa temperatura, fazendo com que parte desse vapor se 

condense, formando o orvalho.  
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f) Correntes de ar (vento): 

 

A presença de correntes de ar, afastando o vapor, aumenta a velocidade de 

evaporação. É por isso que, principalmente, nas regiões úmidas, as correntes de ar 

produzidas pelos ventiladores, diminuem a sensação de calor. Também é por esse 

motivo que se costuma soprar as bebidas quentes, para aumentar a velocidade de 

evaporação e, assim, resfriá-las (TORRES; FERRARO; SOARES, 2010). 

Em regiões do semiárido, como o município de Santa Cruz, no período 

chuvoso, quando uma pessoa está na beira do açude ao meio dia sente a 

temperatura da água elevada. Mas, se a pessoa entrar no açude nos meses secos 

sentirá a água mais fria que nos meses de chuva. Barreto, Borba e Medeiros (2006) 

explicam por que isso acontece,  

 

[...] durante os meses da estação chuvosa o vento sopra com uma 
intensidade quase nula. Portanto, as moléculas da água que se evaporam 
da superfície do açude permanecem acima da superfície da água, formando 
uma espécie de película (colchão de ar), dificultando a evaporação de 
outras moléculas, o que faz com que as moléculas mais quentes da água 
fiquem presas na superfície. Já nos meses de setembro e outubro, o vento 
sopra com intensidade mais forte, de modo que as moléculas quando se 
evaporam são levadas para uma posição fora do açude e, 
consequentemente, facilitam a evaporação das moléculas quentes sobre a 
superfície da água, tornando-a realmente fria. (BARRETO; BORBA; 
MEDEIROS, 2006, p. 11).  
 
 

Na agricultura uma técnica utilizada para reduzir as perdas de água por 

evaporação é a utilização de quebra-ventos (Figura 9), que segundo Castro (2014), 

trata-se de um:  

Aparato vegetal formado por uma única barreira ou por dois braços 
perpendiculares, que visa reduzir a velocidade dos ventos e, 
conseqüentemente, a erosão eólica, a evaporação, a temperatura, a 
transpiração das plantas e as perdas por evaporação, no processo de 
irrigação por aspersão, além de aumentar a umidade relativa do ar, dentro 
do campo de cultura protegido. Geralmente, cada braço do quebra-ventos é 
formado por cinco fileiras de plantas de três espécies vegetais de alturas 
diferentes. (CASTRO, 2014, p.151). 
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Figura 9 – Quebra-ventos 

Fonte: http://dc466.4shared.com/doc/70K6Tqrg/preview.html 
 

 

Após se abordar o processo de vaporização, em particular, como ocorre a 

evaporação e quais fatores a influenciam, traz-se no capítulo seguinte o percurso 

metodológico dessa pesquisa.  
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CAPÍTULO 4 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O percurso metodológico desta pesquisa de dissertação tem início com a 

pesquisa bibliográfica acerca da abordagem CTS, posto que partiu-se de uma 

questão guia que pode ser formulada da seguinte forma: Como a abordagem CTS 

poderia contribuir para o ensino de Física, notadamente, para o ensino de 

Evaporação na Licenciatura em Física? Esta revisão se encontra no Capítulo 1.   

Em seguida, situa-se à questão guia no espaço da pesquisa empírica, qual 

seja o município de Santa Cruz/RN onde a pesquisa foi desenvolvida, exposto no 

Capítulo 2. 

Para dar prosseguimento ao estudo foi feita uma revisão de literatura sobre 

o objeto de estudo – o ensino de evaporação que está desenvolvido no Capítulo 3. 

Este capítulo deu as bases para a construção do produto final, qual seja, um 

material didático instrucional denominado de Guia de Recomendações sobre o 

Ensino de Evaporação, para os professores de Física. 

Sendo assim, neste capítulo 4 discorre-se sobre o percurso metodológico 

desenvolvido para a elaboração do referido produto. Parte-se, inicialmente, da 

análise dos livros didáticos por considerar que esta daria subsídios aos professores 

quando da adoção de tais livros, em seguida, trata-se da elaboração e aplicação de 

um questionário para verificar quais são as concepções prévias dos alunos da 

Licenciatura em Física sobre evaporação. De posse dos resultados planejou-se e 

executou-se um Workshop A questão sobre a água no município de Santa Cruz, 

o qual deu fundamentos para a elaboração do Guia – produto final desta 

dissertação. 

 

 

4.1 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

Para saber que capítulo analisar, primeiro buscou-se no sumário do livro se 

havia um capítulo ou uma seção sobre mudanças de fase (ou mudanças de estado), 
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já que a evaporação é uma das formas de passagem do estado líquido para o 

estado de vapor, ou o próprio termo evaporação. Não havendo, procurou-se no 

índice remissivo do livro pelos termos: evaporação, vaporização e mudanças de fase 

(ou mudanças de estado). 

Os livros didáticos de Física foram analisados em relação ao tema de acordo 

com alguns critérios elencados a seguir. Esses critérios foram adaptados dos 

quesitos utilizados por Souza (2010). 

Os livros didáticos foram analisados segundo os seguintes critérios: 

a) Clareza: verifica-se, por meio deste critério, se o material apresenta de 

forma clara o conteúdo, e qual a estrutura utilizada na apresentação dos conceitos. 

Portanto, verificou-se quais formas de mudança do estado líquido para o estado de 

vapor (vaporização) os autores se referem nos livros; como os autores explicam a 

evaporação; e quais os fatores que influenciam na evaporação, os autores citam.  

b) Aplicações: analisa se o material discute aspectos da evaporação 

relacionados ao cotidiano dos alunos e/ou aplicações tecnológicas. 

c) Estímulo ao prazer em conhecer: analisa expressões textuais de incentivo 

à curiosidade, ao aprendizado e à imaginação, na tentativa de alimentar uma 

satisfação pessoal de compreender. Ou, ainda, se o material propõe algum tipo de 

pesquisa sobre o tema. 

d) Atividades experimentais: verifica se o material propõe atividades 

experimentais de demonstração, de verificação ou numa perspectiva investigativa 

sobre o tema. 

e) Exercícios: analisa se o material propõe exercícios contextualizados, se 

abordam questões sobre evaporação relacionadas com o cotidiano do aluno e/ou 

com meio em que vive. 

f) Imagens: verifica se o material utiliza ou não imagens para explicar o 

processo de evaporação. Analisamos a natureza dessas imagens, se são gráficos, 

tabelas ou ilustrações, microscópicas da matéria, ou macroscópicas de situações do 

cotidiano. 

g) Orientações para aprofundamento: verifica se há orientação a outras 

publicações e/ou sites da internet que possam ampliar a abordagem sobre o tema. 
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Analisou-se quinze livros didáticos de Física, nove do Ensino Médio e seis 

do Ensino Superior. Os livros do Ensino Médio escolhidos para a análise fazem 

parte do Programa Nacional do Livro Didático – 2012 (PNLD – 2012) sugeridos pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), dos dez livros sugeridos pelo PNLD – 2012 

apenas um não foi analisado, o livro Física e Realidade dos autores Aurélio 

Gonçalves Filho e Carlos Toscano da Editora Scipione, pois não tivemos acesso ao 

mesmo. Os livros do Ensino Superior foram escolhidos após uma breve pesquisa 

realizada nos programas das disciplinas de Física de algumas universidades, por 

serem os mais referenciados nos cursos de Licenciatura em Física. 

 

 

4.2 ELABORAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

 

Elaborou-se um questionário (Apêndice A) que foi dividido em duas partes. A 

parte I trata de dados pessoais dos alunos. Assim, solicita-se o período do curso, a 

idade, o sexo e perguntamos se o aluno já havia cursado a disciplina Física Térmica 

alguma vez, pois é nesta disciplina que é abordado o tema evaporação.  

A parte II trata dos dados da pesquisa, composta por 10 questões sobre o 

conteúdo Evaporação. As questões foram adaptadas das utilizadas nos trabalhos de 

Costu e Ayas (2005), Goodwin (2003) e Haland (2010), que também estudaram 

sobre o tema evaporação. 

Esse questionário teve como objetivo coletar informações sobre as 

concepções prévias dos alunos a respeito do tema. 

A questão 1 trata da evaporação em um sistema aberto e foi dividida em 

quatro itens. O objetivo dessa questão foi verificar se os alunos tinham a 

compreensão de que a evaporação não ocorre apenas na água, mas também em 

outros líquidos; se tinham ideia de quais propriedades do hexano faziam ele 

evaporar mais rápido; se associavam o tamanho das moléculas do hexano e da 

água com a evaporação ser mais rápida ou mais lenta (o porquê do hexano que tem 

moléculas maiores e, assim, movimento mais lento, em média, em qualquer 

temperatura, evapora mais rapidamente do que a água sob as mesmas condições); 
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e, ainda, se associavam à evaporação, de uma substância pura, como uma 

mudança de estado que ocorre em temperatura constante, assim como na ebulição. 

 

Questão 1: Volumes iguais de hexano e água são deixados expostos em 

provetas abertas sob as mesmas condições durante cerca de três horas. 

Cada proveta foi, inicialmente, cheia até a metade. Após esse tempo 

observou-se que os volumes de hexano e de água tinham diminuído. No 

entanto, o volume de hexano era bem menor que o de água. Diante dessa 

situação responda os itens abaixo. 

a) Para onde foram os líquidos? 

b) Explique por que o volume do hexano diminuiu mais que o volume da 

água. 

c) Quais moléculas são maiores, as do hexano ou as da água? 

d) As temperaturas da água e do hexano, que permaneceram nas 

provetas, se modificaram após essa redução do volume? 

 

A questão 2 trata da evaporação em um sistema fechado, cujo objetivo foi 

saber se os alunos entendiam a condensação como um processo inverso da 

evaporação, ou seja, se na garrafa A que continha água, a gotícula formada era de 

água, do mesmo modo, na garrafa B que continha álcool, a gotícula era de álcool. 

Segundo Costu e Ayas (2005), os alunos são capazes de responder corretamente 

sobre o comportamento da água, mas não conseguem aplicar o raciocínio a outras 

substâncias.  

 

Questão 2: Duas garrafas de plástico transparente, bem fechadas, a 

garrafa A contendo água e a garrafa B contendo álcool até a metade do 

seu volume, são mantidas em repouso por alguns dias. Muitas gotículas 

apareceram na superfície interna das garrafas. De que são formadas 

essas gotículas nas garrafas A e B?  
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A questão 3 tinha o objetivo de saber se os alunos entendiam a evaporação 

como um processo que ocorre em qualquer temperatura e, ainda, qual a influência 

da temperatura na velocidade de evaporação. 

 

Questão 3: Existem três copos idênticos cheios com a mesma quantidade 

de água. O copo A possui água à 0°C, o copo B possu i água à 30°C e o 

copo C possui água à 70°C. Eles são deixados em cim a de uma bancada 

durante dois dias. Desenhe, no espaço abaixo, os níveis de água nestes 

copos, após os dois dias. Por favor, faça uma breve explicação sobre o 

seu desenho. 

 

Da quarta à décima questão utiliza-se o álcool como líquido para verificar se 

a afirmação de Costu e Ayas (2005), quanto à associação que os alunos em relação 

às propriedades da água para explicar o que ocorre com outras substâncias, 

também seria observada nesse contexto.  

A questão 4 pretendia saber se os alunos associavam a evaporação a uma 

temperatura específica, como ocorre na ebulição.  

 

Questão 4: O álcool evapora à temperatura ambiente? 

 

A questão 5 pretendia saber se os alunos associavam a evaporação ao 

rompimento de ligações intermoleculares, ou se o que ocorria era a quebra da 

própria molécula do álcool. Haland (2010) observou que os alunos tinham a ideia de 

que quando a água evaporava, ela se transformava em oxigênio e hidrogênio. 

 

Questão 5: Como você explica a evaporação do álcool utilizando a 

natureza corpuscular da matéria? 

 

A questão 6 teve dois objetivos: o primeiro foi verificar se os alunos 

associariam essa temperatura (0ºC) com o ponto de fusão da água, e dizer que 

nessa temperatura o álcool estaria no estado sólido, mesmo sabendo que a essa 

temperatura a água pode estar no estado sólido ou líquido; e o segundo foi saber se 
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os alunos entendiam a evaporação como um processo que ocorre em qualquer 

temperatura, independente do seu estado de agregação. 

 

Questão 6: O álcool evapora se estiver a 0 °C? Por quê? 

 

A questão 7, assim como a questão 3, pretendia saber qual a concepção dos 

alunos sobre a influência da temperatura na velocidade de evaporação. No entanto, 

a substância agora era o álcool. 

 

Questão 7: Como ocorre a mudança na taxa de evaporação do álcool 

com o aumento da temperatura do álcool? 

 

A questão 8 pretendia saber se os alunos associavam o aumento da 

temperatura com o aumento da energia cinética das moléculas, e com isso ter maior 

facilidade para romper as ligações intermoleculares. 

 

Questão 8: Como você explica a razão para o aumento da taxa de 

evaporação do álcool, considerando a natureza corpuscular da matéria, 

devido ao aumento da temperatura? 

 

O objetivo da questão 9 era saber se os alunos conseguiam diferenciar a 

evaporação, que é um processo que ocorre na superfície do líquido, quando 

algumas moléculas têm uma energia cinética suficiente para romper as ligações 

intermoleculares e escapar do líquido, da ebulição, que ocorre quando a pressão de 

vapor se a iguala ou supera a pressão atmosférica, e que para isso, a massa líquida 

recebe energia, portanto, ocorre em todas as partes do líquido. 

 

Questão 9: Será que a evaporação ocorre apenas na superfície do álcool, 

ou em todas as suas partes? Por quê? 

 

O objetivo da questão 10 era sondar a compreensão que os alunos tinham 

sobre os efeitos de uma corrente de ar em relação à velocidade de evaporação, 
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mais precisamente, se os alunos compreendem que a corrente de ar diminui a 

pressão de vapor do líquido, favorecendo a evaporação.  Pois, no trabalho de Costu 

e Ayas (2005), alguns alunos afirmaram que a corrente de ar diminuía a taxa de 

evaporação porque pressionava a superfície do líquido impedindo a evaporação.  

 

Questão 10: Quais são os efeitos de uma corrente de ar (vento) em 

relação à taxa de evaporação do álcool? 

 

 

4.3 PLANEJAMENTO DO WORKSHOP 

 

 

Planejou-se um Workshop, intitulado A questão sobre a água no 

município de Santa Cruz , para ser realizado no IFRN Campus Santa Cruz, e teve 

como público-alvo os alunos da Licenciatura em Física dessa instituição.  

O objetivo foi criar um espaço de discussão sobre o tema Evaporação no 

contexto do município de Santa Cruz/RN, uma região caracterizada pela carência de 

água. Apesar da construção de açudes para aumentar a disponibilidade de água nos 

períodos de escassez, sabe-se que esses reservatórios geram uma vasta superfície 

líquida, o que possibilita a perda de água por evaporação. 

A atividade foi planejada para ser realizada no dia 23 de maio de 2014, pois 

nesse dia os alunos não teriam aula no IFRN, devido às comemorações do dia da 

Padroeira do município de Santa Cruz, Santa Rita de Cássia.  Então, fez-se contato 

com os alunos, das duas turmas do curso de Licenciatura em Física, na semana 

anterior, para saber se eles poderiam participar dessa atividade, na referida data. 

Quinze alunos se inscreveram na atividade, sendo 9 alunos do sétimo período e 6, 

do segundo. Esses 15 alunos responderam o questionário utilizado para verificar as 

concepções prévias sobre evaporação. 

A atividade foi pensada para ser realizada em três momentos, tendo um 

intervalo de vinte minutos entre o segundo e o terceiro momento. O primeiro 

momento foi utilizado para exposição do tema, sendo reservados quarenta minutos 

para isto. O segundo, para o desenvolvimento do tema no contexto de Santa Cruz, 



97 
 
 

com duração de duas horas. E, por fim, o terceiro momento, que consistiu no 

fechamento da atividade, sendo disponibilizado o tempo de uma hora. Portanto, o 

Workshop foi planejado para ter uma duração total de 4 horas.  

Para o fechamento, era necessária a formação de grupos. Então, com o 

objetivo de uniformizar os grupos de acordo com o período que os alunos estavam 

no curso, dividi-se os alunos em três grupos de 5 componentes, cada grupo com 3 

alunos do sétimo período e 2 do segundo período.  

Os alunos foram identificados pelas iniciais dos seus dois primeiros nomes, 

por exemplo, se o nome fosse Ana Maria , a identificação seria [AM]  e os três grupos 

por [G1] , [G2]  e [G3].  

Decidiu-se não gravar, nem filmar a atividade, pois, por experiências 

anteriores, os alunos ficam constrangidos em expor suas opiniões quando sabem 

que estão sendo gravados ou filmados. Então, para o registro das falas, contamos 

com a colaboração de dois colegas professores. Para facilitar as anotações, os 

alunos foram identificados com um crachá que continha as iniciais dos seus nomes. 

A seguir, traz-se no capítulo 5 a análise dos livros didáticos de Física sobre o 

processo de evaporação. 
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CAPÍTULO 5 – PANORAMA DAS ABORDAGENS DOS LIVROS DID ÁTICOS DE 

FÍSICA SOBRE O TEMA EVAPORAÇÃO  

 

 

Nesse capítulo faz-se uma análise de quinze livros didáticos de Física, tanto 

do Ensino Médio, quanto do Ensino Superior, sobre o tema Evaporação. 

Os critérios analisados dos capítulos, ou ainda, da seção do livro que aborda 

o processo de evaporação são: clareza, aplicações, estímulo ao prazer em 

conhecer, atividades experimentais, exercícios, imagens e orientações para 

aprofundamento.   

 

 

5.1 O TEMA EVAPORAÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA 

 

 

Dividiu-se a análise por nível de ensino. Primeiro, trata-se da análise dos 

livros de Ensino Médio e, em seguida, os de Ensino Superior. Os livros estão 

elencados em ordem alfabética, a partir dos sobrenomes dos autores.  

 

 

5.1.1 Livros didáticos de Física do Ensino Médio 

 

 

a) Livro 1: GASPAR, Alberto. Física: Ondas, Óptica e Termodinâmica. São 

Paulo: Editora Ática, 2010. v.2. 448 p. 

 
O processo de evaporação, por se tratar de um processo de mudança de 

estado (ou fase), sendo uma das formas de mudança do estado líquido para o 

estado de vapor (ou gasoso), deveria estar contemplado no capítulo 15, intitulado 

“Mudanças de fase e transferência de calor”, do livro analisado. No entanto, o autor 

só faz referência ao termo evaporação numa “Nota de rodapé” na página 352. Em 

que afirma: 
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Condensação e liquefação são sinônimos na denominação da mudança de 
estado de um material de gás para líquido; no entanto, quando essa 
passagem é espontânea, condensação é o termo mais adequado. Por essa 
razão reservamos o termo condensação apenas para a passagem 
espontânea de gás para líquido; a transformação espontânea oposta é 
chamada de evaporação. Assim, neste livro, o oposto de liquefação é 
vaporização; o oposto de condensação é evaporação. (GASPAR, 2010, p. 
352) 

  

O autor não aborda o processo de evaporação de forma clara, não faz 

referências as principais formas de mudança do estado líquido para o estado de 

vapor (vaporização), não explica como ocorre a evaporação, nem cita quais os 

fatores, que influenciam na evaporação. Consequentemente, o material não discute 

aspectos da evaporação relacionados ao cotidiano dos alunos e/ou aplicações 

tecnológicas, nem incentiva à curiosidade em relação a esse processo. 

Verificou-se também, que as atividades experimentais propostas no capítulo, 

os exercícios e as imagens não abordam o tema. E que não existe nenhuma 

orientação de pesquisa para aprofundamento do tema. 

 

b) Livro 2: MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física . São 

Paulo: Scipione, 2010. v.2. 360 p. 

 

Neste livro, o processo de evaporação é abordado no capítulo 4, intitulado 

“Mudanças de fase”. Na página 139, os autores se referem a duas maneiras em que 

pode ocorrer a passagem do estado líquido para o estado gasoso, por evaporação 

ou por ebulição. Em seguida, explicam a evaporação, 

 

Sabemos que as moléculas de um líquido, a qualquer temperatura, 
encontram-se em constante agitação, movendo-se em todas as direções, 
com velocidades variáveis desde zero até valores muito grandes. Algumas 
moléculas, com velocidades suficientemente elevadas, ao alcançarem a 
superfície, conseguem escapar do seio do líquido. Após escaparem, estas 
moléculas passam a uma situação em que se encontram muito afastadas 
umas das outras, de modo que a força entre elas é praticamente nula, isto 
é, elas se encontram no estado gasoso. 
Este é o processo da evaporação do líquido. Observe que, à medida que 
ocorre a evaporação, as moléculas de maior velocidade estão abandonando 
o líquido. Consequentemente, sua temperatura tende a diminuir, pois a 
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energia cinética média das moléculas que nele permanecem torna-se 
menor. (MÁXIMO e ALVARENGA, 2010, p. 139) 

 

Em seguida, os autores elencam e explicam alguns fatores que interferem 

na velocidade de evaporação de um líquido, são eles: a temperatura do líquido, a 

área da superfície livre do líquido e a quantidade de vapor sobre a superfície do 

líquido. Nesse último, chamam a atenção para importância da remoção do vapor 

sobre o líquido, com o objetivo de aumentar a velocidade de evaporação. 

Ao explicarem como alguns fatores interferem na velocidade de evaporação, 

os autores relacionam a evaporação ao cotidiano dos alunos. Relatam que a 

sensação de frio quando uma pessoa sai de uma piscina (ou do mar) é uma 

consequência da evaporação da água aderida à pele. Alertam que, para que uma 

roupa molhada seque mais depressa, deve-se colocá-la estendida, para aumentar a 

área de evaporação; que uma roupa molhada demora mais a secar em um dia 

úmido, por causa da grande quantidade de vapor;e que uma roupa seca mais rápido 

se estiver ventando, porque diminui a quantidade de vapor sobre a superfície da 

roupa. 

Na seção “Um Tópico Especial para você aprender um pouco mais” os 

autores abordam o comportamento de um gás real, nessa seção, aprofundam o 

conhecimento sobre o que é pressão de vapor, os fatores que influenciam e, ainda, 

falam sobre o vapor de água na atmosfera, definindo umidade absoluta e umidade 

relativa do ar. Também chamam atenção para a influência da umidade do ar sobre o 

conforto térmico das pessoas, e finalizam definindo ponto de orvalho, que será 

essencial para o cálculo da umidade relativa do ar.  

Os autores fazem uso de imagens, tanto para mostrar a matéria, 

microscopicamente, simulando a passagem das moléculas do estado líquido para o 

gasoso, como para ilustrar situações do cotidiano. Também trazem uma tabela que 

relaciona a temperatura com a pressão de vapor. 

A atividade experimental proposta tem um caráter demonstrativo sobre a 

ação da pressão atmosférica em função da relação entre pressão de vapor e 

temperatura.  

Os exercícios propostos estão mais relacionados com os fatores que 

influenciam na evaporação, para calcular a umidade relativa do ar, o ponto de 
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orvalho. No entanto, trazem alguns exercícios contextualizados em que pedem 

explicação para situações do cotidiano. Como, por exemplo: explicar por que nos 

recipientes de barro a água esfria e se mantém abaixo da temperatura ambiente; por 

que em clima quente e seco é mais agradável do que em clima quente e úmido; por 

que, em um dia quente, liga-se o ventilador de uma sala para tornar o ambiente mais 

agradável.  

Na seção “N@ internet” sugerem dois sites, um do Ministério da Ciência e 

Tecnologia que disponibiliza informações sobre a previsão do tempo, umidade 

relativa do ar e pressão atmosférica em diferentes regiões do Brasil, e outro do 

Ministério da Educação e Cultura que disponibiliza uma animação mostrando a 

mudança de estado da água. 

 

c) Livro 3: MENEZES, Luís Carlos de et al. Física: 3º ano Ensino Médio. São 

Paulo: Editora PD, 2010. 240 p. (Coleção Quanta Física).  

 

O tema a ser analisado deveria está contemplado no capítulo 3 da segunda 

unidade, que trata de “O Estudo do Calor – Termodinâmica”.  

No entanto, o que foi observado durante a análise é que o livro não 

apresenta de forma clara o tema em questão, e só aborda o tema na seção “Faça 

parte” na página 152. Nessa seção solicita que seja elaborado um texto em grupo 

sobre as seguintes questões: a) Justifique conceitualmente por que sentimos frio ao 

sair de um banho de mar, mesmo em dia quente de sol intenso; b) Explique a 

sensação refrescante que sentimos na pele na região em que é usado perfume ou 

desodorante à base de álcool; c) Discuta a associação que se faz de que podemos 

ficar resfriados quando nos expomos sem agasalhos em um tempo frio e chuvoso. 

Observamos, ainda, que os autores fazem uso de imagens do cotidiano para 

exemplificar essas questões. Não sendo observado mais nada em relação aos 

outros critérios que estamos utilizando para análise. 

 

d) Livro 4: OLIVEIRA, Maurício Pietrocola Pinto de et al. Física em contextos 

pessoal, social e histórico: energia, calor, imagem e som. São Paulo: FTD, 

2010. v. 2. 496 p. 
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Neste livro, o tema evaporação, pelos motivos que já foram expostos 

anteriormente, deveria estar comtemplado no capítulo 8, no item 4, intitulado “Por 

que as substâncias mudam de estado?”, no entanto, os autores só fazem referência 

ao termo evaporação na seção “Por dentro do conceito” na página 237, em que trata 

da Pressão de Vapor, 

 

Vamos considerar um recipiente fechado, com água até a metade, que é 
levado ao fogo. Com o aquecimento, as moléculas passam a ganhar 
energia e as mais energéticas deixam o líquido se transformando em vapor. 
Como o recipiente é fechado, o vapor se acumula na parte superior do 
recipiente, aumentando a pressão. 
Em dado momento, quando a pressão é suficientemente grande, o processo 
de evaporação da água se estabiliza, e a mistura atinge um equilíbrio 
dinâmico. (OLIVEIRA et al., 2012, p. 237) 

  

Pode-se observar que o termo evaporação está sendo utilizado como 

sinônimo de vaporização, não como uma de suas formas, já que evaporação é um 

processo espontâneo e, nesse trecho, os autores falam de um recipiente que é 

levado ao fogo, ou seja, que sofre aquecimento. 

Da mesma forma que o livro 1, esse livro não aborda o processo de 

evaporação de forma clara. Porém, na seção “Explorando o assunto”, propõe uma 

questão que está diretamente relacionada ao cotidiano dos alunos: “Ao nível do mar, 

a água pura entra em ebulição a 100 ºC. Como ocorre então a evaporação das 

águas dos rios e mares que alimentam o ciclo hidrológico da água ou mesmo a 

evaporação da águas nas roupas no varal?” (OLIVEIRA et al., 2012). Ainda utiliza 

uma figura para ilustrar essa situação do cotidiano. 

Apesar do material não abordar de forma clara o processo de evaporação, 

ele traz na seção “Exercícios propostos (é fácil)” alguns exercícios contextualizados 

sobre o assunto como, quando pergunta: “Por que quando um nadador sai da água 

em um dia quente com brisa, ele experimenta um efeito de esfriamento?” (OLIVEIRA 

et al., 2012).  

Ainda sugere na seção “Pesquise, proponha e debata” que o aluno pesquise 

sobre alguns elementos climáticos, como: umidade do ar, quantidade de chuva e 

temperatura ambiente; em bons sites da internet, em revistas de divulgação 

científica e em livros da biblioteca. Em seguida, apresenta algumas questões com o 

objetivo de orientar essa busca. Ainda solicita, que depois dessa investigação, o 
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aluno redija um texto e selecione imagens para elaborar um painel e compartilhar as 

informações encontradas com os colegas.  

 

e) Livro 5: SANT’ANNA, Blaidi. et al. Conexões com a Física . São Paulo: 

Moderna, 2010. v.2. 448 p. 

 

A partir da análise do capítulo 6, que trata da Mudança de Fase, constatou-

se que esse livro não apresenta de forma clara o tema em questão, nem aborda o 

tema em nenhum dos critérios analisados. 

 

f) Livro 6: SILVA, Cláudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno. Física aula 

por aula: mecânica dos fluidos, termologia, óptica. São Paulo: FTD, 2010. 

v.2. 336 p. 

  

O tema analisado está contemplado no capítulo 10, intitulado “Mudança de 

Estado”. Os autores abordam numa “Nota” que o processo de vaporização pode 

ocorrer de três maneiras: evaporação, ebulição e calefação. E definem evaporação 

como sendo, 

 

Evaporação: é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso, 
na qual somente as moléculas mais energéticas do líquido adquirem 
energia suficiente para mudar de estado (exemplo: roupas secando no 
varal). (SILVA; BARRETO FILHO, 2010, p. 133) 

 

No entanto, não abordam de forma clara os fatores que influenciam na 

evaporação. Porém, na seção “Quer saber?” abordam situações do cotidiano, pois 

trazem o seguinte questionamento: “Como a transpiração ajuda na regulação da 

temperatura do corpo humano?”, que é seguido de um texto que trata sobre a 

influência da pressão de vapor no processo de evaporação, e da relação dela com o 

conforto térmico. Ao final, propõe duas questões como atividade:  

1) O conforto térmico também pode ser obtido utilizando-se um ventilador. 

De que maneira ele atua para proporcionar esse conforto? 

2) Quando passamos álcool em nossa pele, também sentimos um 

esfriamento local. Como podemos explicar esse fato? 
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No decorrer do capítulo, também apresentam o conceito de pressão máxima 

de vapor. Para isso fazem uso de uma sequência de imagens com ilustrações 

microscópicas do processo de vaporização. 

O capítulo não apresenta exercícios relacionados ao processo de 

evaporação, nem os autores propõem atividades experimentais e orientações para 

aprofundamento sobre o tema. 

 

 

g) Livro 7: TORRES, Carlos Magno; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, 

Paulo Antônio de Toledo. Física – Ciência e Tecnologia . 2 ed. São Paulo: 

Moderna, 2010. v.2. 264 p. 

 

Esse livro aborda o processo de evaporação no primeiro capítulo. Apesar 

dos autores não elencarem os tipos de vaporização, eles dedicam um subitem 

(Vaporização espontânea: a evaporação) do item 3 desse capítulo, para abordar o 

processo. Os autores explicam como esse processo ocorre da seguinte forma,  

 

Quando um líquido é deixado num recipiente, com sua superfície livre 
exposta ao ambiente, ele se vaporiza espontaneamente, com maior ou 
menor rapidez, terminando por desaparecer do recipiente ao final de certo 
tempo. A esse processo de vaporização espontânea, que ocorre, em 
qualquer temperatura, na superfície exposta do líquido, dá-se o nome de 
evaporação. Explica-se o fenômeno pela agitação térmica molecular: 
estando em constante movimento, as moléculas mais “agitadas” conseguem 
“escapar” aos poucos pela superfície livre, convertendo-se em vapor. Como 
é um processo contínuo, acaba envolvendo toda a massa de líquido, que 
gradativamente “desaparece”. (TORRES; FERRARO; SOARES, 2010, p. 
28) 

 

Em seguida, os autores elencam e explicam cinco fatores que influenciam na 

velocidade de evaporação, são eles: a natureza do líquido, a área da superfície 

exposta, a temperatura, a concentração de vapor no ar e a pressão exercida sobre o 

líquido. 

O livro além de conceituar pressão máxima de vapor, traz na seção 

“Atividade em grupo” um texto sobre umidade relativa e sua influência sobre o clima, 

e propõe uma pesquisa em grupo sobre os aparelhos usados para medir o grau de 

umidade do ar, os higrômetros (Figura 10). 
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Figura 10 – Higrômetro. 
Fonte: http://www.violinovermelho.com.br/blog/higrometro/ 

 

 

O material ainda discute aspectos da evaporação relacionados ao cotidiano 

dos alunos como: a sensação de frio experimentada por um banhista ao sair da 

piscina; a mesma sensação quando nossa pele entra em contato com algum líquido 

mais volátil, como éter, álcool ou acetona; a diminuição da temperatura da água 

quando armazenada em potes de barro poroso; a manutenção da temperatura 

corporal normal pela evaporação do suor; a presença de correntes de ar, como as 

produzidas por ventiladores, para diminuir a sensação de calor; ou, ainda, o fato de 

soprar as bebidas quentes para aumentar a velocidade de evaporação e, assim, 

resfriá-las. Na seção “Aplicação Tecnológica”os autores explicam o funcionamento 

dos botijões de GLP. 

O livro também traz um item, nesse mesmo capítulo, falando sobre o ciclo da 

água, em que a evaporação tem uma importante função. 

Na seção “O que diz a mídia!”, os autores trazem um texto “E se... a 

temperatura do corpo humano fosse a ambiente?” da Revista Superinteressante do 
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mês de outubro do ano 2000, e em seguida, propõe uma questão relacionada ao 

seu cotidiano: “Você saberia explicar como a transpiração permite manter 

relativamente estável a temperatura do corpo?” (TORRES; FERRARO; SOARES, 

2010).   

Observou-se que as imagens utilizadas ilustram situações do cotidiano, mas 

também, é feito o uso de gráficos para explicar a pressão máxima de vapor. 

Verificamos, ainda, que os exercícios, as atividades experimentais e as orientações 

para aprofundamento não abordaram o tema.  

 

h) Livro 8: VILLAS BÔAS, Newton; DOCA, Ricardo Helou; BISCUOLA, Gualter 

José. Física . São Paulo: Saraiva, 2010. v.2. 448 p. 

 

O tema analisado está contemplado no capítulo 3 intitulado “Calor sensível e 

calor latente”. Os autores afirmam que os principais processos de vaporização são a 

ebulição e a evaporação. Sobre a evaporação, os autores afirmam que, 

 

A evaporação, ao contrário da ebulição, não depende de uma temperatura 
determinada para acontecer. É um processo lento, que ocorre apenas na 
superfície livre de um líquido. 
Nesse processo, as partículas que escapam são aquelas que têm energia 
cinética maior que a da maioria, energia suficiente para se livrarem das 
demais moléculas do líquido. Por causa disso, a energia média das 
partículas remanescentes e a temperatura do líquido diminuem. (VILLAS 
BÔAS; DOCA; BISCUOLA, 2010, p. 63) 

  
 

Além de definir a evaporação, o material cita e explica cinco fatores que 

influenciam nesse processo: a natureza do líquido, a temperatura, a área da 

superfície livre do líquido, a pressão na superfície livre e a pressão de vapor do 

líquido. Os autores dedicam um item do capítulo para explicar a pressão de vapor.  

Foi observado que um quadro contendo o texto intitulado “A chuva e a 

umidade relativa do ar” é utilizado para explicar a umidade relativa do ar e para tratar 

da relação entre esta e a chuva. 

O aspecto da evaporação relacionado ao cotidiano dos alunos que esse livro 

traz é apenas em relação à evaporação da água dos rios, possibilitando as chuvas. 
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Na seção “Descubra mais”, os autores incentivam os alunos pesquisarem 

questões relacionadas ao tema, como: “Em dias muito quentes, é comum 

observarmos cães grandes e peludos com a boca aberta, a língua de fora e arfando 

rapidamente. Pesquise e tente explicar por que os cães arfam.” (VILLAS BÔAS; 

DOCA; BISCUOLA, 2010). 

Observamos que as imagens utilizadas são basicamente para ilustrar 

situações do cotidiano. Percebemos, também, que esse livro não propõe exercícios, 

nem atividades experimentais e nem orientações para aprofundamento sobre o 

tema. 

 

i) Livro 9: YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, Luiz Felipe. Física para o Ensino 

Médio . São Paulo: Saraiva, 2010. v.2. 336 p. 

 

O tema analisado encontra-se no capítulo 4, Mudanças de Estado. Na 

página 68, os autores abordam de maneira clara o tema. Referem-se as três 

maneiras em que pode ocorrer a passagem do estado líquido para o estado gasoso, 

a evaporação, a ebulição e a calefação. Explicam a evaporação como sendo, 

 

Evaporação: a vaporização acontece em qualquer temperatura. Algumas 
moléculas da superfície livre do líquido retiram calor de outras moléculas, 
adquirem maior energia cinética e escapam para a fase gasosa: essa é a 
evaporação. Nesse evento, a temperatura das moléculas restantes diminui. 
(YAMAMOTO; FUKE, 2010, p. 68). 
 
 

Em seguida, trazem três fatores que influenciam no processo de 

evaporação, quando afirmam que a área de contato com a atmosfera, a ocorrência 

de vento e a baixa umidade relativa do ar, podem aumentar a evaporação da água. 

No decorrer do capítulo, explicam o que é a pressão máxima de vapor e, ainda, 

afirmam que ela depende da natureza do líquido.  

Na seção “Outras palavras”, o livro discute aspectos da evaporação 

relacionados ao cotidiano dos alunos, pois traz um texto cujo título é Transpiração e 

Umidade Relativa, que trata da relação entre ambos. No final dessa seção, os 

autores propõem questões como: “De que depende a sensação de conforto térmico? 
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Por que motivo os ambientes muito úmidos nos parecem abafados e, na maioria das 

vezes, quentes?” (YAMAMOTO; FUKE, 2010). 

No decorrer do capítulo, os autores trazem um subitem intitulado 

Higrometria, que é a parte da Física que estuda a quantidade de vapor de água 

existente na atmosfera. Esse estudo torna-se de grande importância, pois a 

quantidade de vapor de água na atmosfera trata-se de um dos fatores que 

influenciam no processo de evaporação e está diretamente relacionado ao cotidiano 

dos alunos, já que a quantidade de vapor interfere no metabolismo humano, ou seja, 

interfere na transpiração, na respiração e na sensação de conforto, e ainda, interfere 

na demanda evaporativa do ciclo da água, no clima e nos eventos meteorológicos, 

como a chuva, o granizo e o nevoeiro. 

As imagens utilizadas são, em sua maioria, gráficos sobre a pressão de 

vapor em relação à temperatura. Porém, apresentam uma figura representando 

microscopicamente a mudança do estado líquido para o estado de vapor, e uma 

outra, com uma situação do cotidiano (roupa estendida no varal). 

Os exercícios propostos são contextualizados, estão relacionados à pressão 

de vapor, tratam sobre o clima e conforto térmico. O livro traz, também, um exercício 

sobre como os potes de barro conservam a água numa temperatura menor que a do 

ambiente. 

Nesse capítulo, não são propostas atividades experimentais nem orientação 

para aprofundamento sobre o tema. 

 

 

5.1.2 Livros didáticos de Física do Ensino Superior 

 

 

a) Livro 10: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew. 

Lições de Física de Feynman : Mecânica, Radiação e calor. Tradução 

Adriana Válio Roque da Silva, et al. Porto Alegre: Bookman, 2008. v.1.  
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Foi observado que o processo de evaporação é tratado de forma isolada no 

primeiro capítulo, quando o autor aborda sobre os processos atômicos, nas páginas 

de 1 a 5. O autor explica como ocorre a evaporação, 

 

De tempos em tempos, uma molécula na superfície é atingida mais 
fortemente que o usual e acaba se desprendendo da superfície. Isto é difícil 
de visualizar na imagem pois ela está estática. Mas podemos imaginar que 
uma ou outra molécula próxima a superfície acabou de ser atingida e esteja 
voando para fora da superfície. Então, molécula por molécula, a água 
desaparece – ela evapora. [...] Quando uma molécula sai da superfície é 
devido a um acidental acúmulo extra de energia que é preciso para quebrar 
a atração entre as moléculas vizinhas. Portanto, desde que aquelas que 
saem tem energia maior que a média, aquelas que ficam têm menor 
movimento médio que as anteriores. Desta forma, o líquido gradualmente 
esfria se há evaporação. É claro que quando uma molécula de vapor do ar 
vem para a água existe subitamente uma grande atração a medida que ela 
se aproxima da superfície. Isso acelera a molécula que está se 
aproximando da superfície e resulta em geração de calor. Assim, quando 
elas saem levam calor embora e quando elas voltam geram calor. 
(FEYNMAN, 2008, p. 1-5) 

 

  

Como o assunto é tratado de forma isolada, o autor não se refere às formas 

de vaporização, nem expõe claramente todos os fatores que influenciam na 

evaporação. No entanto, chama a atenção para a necessidade de retirar o vapor 

sobre a superfície para manter a evaporação, através de uma situação do cotidiano, 

quando afirma: “Se soprarmos a água de forma a manter a evaporação 

continuamente, então a água esfriará. Como se sopra uma sopa para esfriá-la!” 

(FEYNMAN, 2008, p. 1-5). 

O livro traz uma imagem microscópica da matéria para mostrar o processo 

de evaporação, bem mais complicada, porém mais realista, porque além das 

moléculas de água, a figura contém as moléculas de oxigênio e nitrogênio. 

Os outros critérios analisados não foram observados, pois não fazem parte 

das características da coleção. 

  

b) Livro 11: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. 

Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. Tradução e 

revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

v.2. 295 p. 
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Observou-se que, apesar do volume analisado abordar os conteúdos de 

Física Térmica, o livro não faz referência ao processo de evaporação em nenhum 

dos capítulos. 

 

c) Livro 12: NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica . 4 ed. São 

Paulo: Editora Blucher, 2002. v.2.  

 

Também não foi observado, neste livro, referência ao processo de 

evaporação em nenhum dos capítulos. 

 

d) Livro 13: SERWAY, Raymond A.; JEWETT JR., John W. Princípios da 

Física : Movimento Ondulatório e Termodinâmica. Tradução Leonardo Freire 

de Melo, Tânia M. V. Freire de Mello; revisão técnica André Koch Torres 

Assis. São Paulo: Cengage Learning, 2011. v.2. 265 p. 

 

Observamos que apesar do volume analisado trazer, no capítulo 17, um 

item, na página 594, que trata do “Calor Latente e Mudanças de Fase”, ele não faz 

referência nesse item ao processo de evaporação. No entanto, no capítulo 16, no 

item que trata da “Distribuição das Velocidades Moleculares”, os autores trazem o 

fenômeno da evaporação como sendo, 

 

O fenômeno da evaporação de um líquido pode ser compreendido com 
base nessa distribuição de velocidades usando-se o fato de que algumas 
moléculas no líquido são mais energéticas do que outras. Algumas das 
moléculas mais rápidas no líquido penetram a superfície e saem do líquido, 
mesmo em temperaturas bem abaixo do ponto de ebulição. As moléculas 
que escapam do líquido pela evaporação são aquelas que têm energia 
suficiente para superar as forças atrativas das moléculas na fase líquida. 
Consequentemente, as moléculas deixadas para trás na fase líquida têm 
uma energia cinética média mais baixa, fazendo com que a temperatura do 
líquido diminua. Dessa forma, a evaporação é um processo de refrigeração. 
Por exemplo, um pano embebido em álcool frequentemente é colocado em 
uma cabeça febril para diminuir a temperatura e dar conforto ao paciente. 
(SERWAY; JEWETT JR, 2011, p. 577) 
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Pode-se observar, que além explicar o processo de evaporação, os autores 

exemplificam esse processo com uma situação do cotidiano dos estudantes. Porém, 

não foi observado nada em relação aos outros critérios analisados. 

 

e) Livro 14: TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para Cientistas e 

Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas e Termodinâmica. 6 ed. 

Tradução e revisão técnica Paulo Machado Mors. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

v.1. 759 p. 

 

Observou-se que apesar do volume analisado trazer, no capítulo 18, um 

item, na página 603, que trata da “Mudança de Fase e Calor Latente”, ele não faz 

referência ao processo de evaporação.        

  

f) Livro 15: YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.  Física II: Termodinâmica 

e Ondas. Tradução Cláudia Santana Martins; revisão técnica Adir Moysés 

Luiz. 12 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 329 p. 

 

Foi observado que, apesar do volume analisado trazer, no capítulo 17, um 

subitem, na página 193, que trata da “Calorimetria e transição de fase”, ele não faz 

referência ao processo de evaporação. Constatamos que os autores referem-se a 

ebulição e vaporização como sinônimos, não sendo a ebulição uma das formas de 

vaporização. 

 

 

5.1.3 Considerações sobre a análise dos livros didá ticos 

  

 

O Quadro 3, a seguir, traz uma síntese da análise feita nos 15 livros 

didáticos, tanto de Ensino Médio quanto de Ensino Superior. Os livros de 1 a 9, são 

do Ensino Médio e os livros de 10 a 15 são do Ensino Superior. 
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Quadro 3 – Análise dos livros didáticos. 

 
Fonte: Elaboração da autora (2014). 
Legenda: 
X  - Critérios que foram observados nos livros.  
Para o critério “a”:   
1 - Citou as formas de vaporização;  
2 - Quando definiu evaporação; 
3 - Quando citou os fatores que influenciam na evaporação.   
Para o critério “f”:   
4 - Gráficos;  
5 - Tabelas; 
6 - Ilustrações microscópicas da matéria;  
7 - Situações do cotidiano. 

 

 

Em relação ao critério Clareza, percebe-se que apenas quatro livros citam as 

formas de vaporização e desses apenas dois citam a calefação como um processo 

de vaporização. Observa-se ainda que o livro 15, do Ensino Superior, trata a 

ebulição como sinônimo de vaporização, não como uma de suas formas. Apenas 

cinco livros do Ensino Médio e dois do Ensino Superior definem o processo de 

evaporação, e apenas 4 livros do Ensino Médio citam os fatores que influenciam na 

evaporação.  
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Observa-se que oito livros relacionam o processo de evaporação com 

situações do cotidiano dos alunos, dentre as situações mais abordadas, estão: o frio 

sentido ao sair da água, ou quando é passada alguma substância volátil na pele; a 

temperatura baixa da água que é armazenada em potes de barro; o sopro para 

esfriar alimentos e bebidas; a roupa estendida no varal; a evaporação dos rios e 

lagos; questões relativas ao clima, como umidade do ar (pressão de vapor) 

relacionada ao conforto térmico; e a transpiração. 

Em sete livros do Ensino Médio, aparecem expressões textuais de incentivo 

à curiosidade, ao aprendizado e à imaginação, em relação ao processo de 

evaporação. 

Apenas um livro propõe uma atividade experimental relacionada ao tema 

pesquisado. No entanto, essa atividade tem um caráter demonstrativo sobre a ação 

da pressão atmosférica em função da relação entre pressão de vapor e temperatura. 

Apenas três livros trazem exercícios relacionados ao tema, na verdade, 

esses exercícios abordam situações do cotidiano dos alunos. 

Oito livros trazem imagens relacionadas ao processo de evaporação, em sua 

maioria, essas imagens retratam situações do cotidiano ou mostram aspectos 

microscópicos da matéria. Apenas um livro faz uso de gráficos e dois utilizam 

tabelas. 

Apenas um livro orienta sites para aprofundamento, o livro 2, que sugere 

dois sites um que disponibiliza informações sobre a previsão do tempo, umidade 

relativa do ar e pressão atmosférica em diferentes regiões do Brasil, e outro que 

disponibiliza uma animação mostrando a mudança de estado da água. 

Após a análise percebe-se, de um modo geral, que os livros não abordam de 

maneira suficiente o processo de evaporação, pois apenas um livro atendeu a todos 

os critérios analisados. Observa-se ainda, como já foi relatado na análise que há 

algumas inconsistências relacionadas ao processo de evaporação. Afinal, na 

evaporação as moléculas que passam para o estado de vapor, possuem mais 

energia ou adquirem mais energia, o que permite que elas passem para o estado de 

vapor? Essa questão não fica clara. 

Entende-se que é de extrema importância, a abordarem do tema evaporação 

e também os fatores que a influenciam pelos livros didáticos. Constata-se, na 
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maioria dos livros, a falta da explicação dos fatores que influenciam na velocidade 

de evaporação.  

Diante do exposto, acredita-se que o processo de evaporação é bem mais 

complexo do que a maioria dos livros abordam. Como relata Feynman (2008) em 

relação a evaporação, 

 

Claro que você deve perceber que os processos que acabamos de 
descrever são mais complicados do que mostrados. Não só moléculas de 
água vão para o ar, mas também, de tempos em tempos, moléculas de 
oxigênio ou nitrogênio vão para a água e “se perdem” na massa de água. 
Portanto o ar dissolve na água: moléculas de oxigênio e nitrogênio vão se 
difundir na água e ela vai conter ar. Se tirarmos subitamente o ar do 
recipiente, então as moléculas de ar vão sair da água mais rapidamente que 
entrar e isto irá produzir bolhas. (FEYNMAN; LEIGHTON; SANDS, 2008, p. 
1-5) 

  

 

Dessa forma, acredita-se que essa análise foi importante para a preparação 

do Workshop realizado para os alunos da Licenciatura em Física do IFRN Campus 

Santa Cruz sobre o processo de evaporação através de uma abordagem CTS, que 

será o foco do nosso próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 6 – A QUESTÃO SOBRE A ÁGUA NO MUNICÍPIO DE  SANTA 

CRUZ/RN: REALIZAÇÃO DE UM WORKSHOP COM ÊNFASE NO ENFOQUE 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 

 

Esse capítulo trata da elaboração e realização de um Workshop, intitulado A 

questão sobre a água no município de Santa Cruz , cujo objetivo foi abordar o 

tema Evaporação, a partir da questão da carência de água no município de Santa 

Cruz/RN. Para o planejamento dessa atividade, foi elaborado e aplicado um 

questionário, para na sequência ser analisado, que teve como objetivo verificar as 

concepções prévias dos alunos em relação ao processo de Evaporação.  

Para dar ênfase ao enfoque CTS nessa atividade, fez-se uso da 

caracterização geográfica e hidrográfica, anteriormente abordada no capítulo 2.  

 

 

6.1 VERIFICAÇÃO DAS CONCEPÇÕES PRÉVIAS DOS ALUNOS 

 

 

Os alunos, ao ingressarem na escola, já possuem certas concepções sobre 

diversos fenômenos, são conceitos que eles adquiriram de maneira “espontânea” 

durante a sua vida, são as chamadas concepções alternativas, concepções 

espontâneas ou concepções prévias. Pois, ao se depararem com determinadas 

situações, buscam utilizar modelos para explicá-las mesmo que estes não sejam os 

“mais adequados”.  

Dessa forma, as pessoas vão construindo conceitos para explicarem os 

fenômenos sem se preocuparem se são corretos em termos científicos. Mudar esses 

conceitos não é tarefa fácil, pois para aceitar uma nova ideia, ela precisa fazer 

sentido. Segundo Needham (1987), 

 
a base do paradigma construtivista é reconhecer que os alunos constroem 
seu próprio conhecimento por meio de interações pessoais com os 
fenômenos naturais e por meio de interações sociais com adultos e 
semelhantes. Consequentemente, as crianças têm crenças sobre como 
funciona o mundo antes de chegar à ciência formal. Assim, uma função 
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importante do professor será proporcionar um clima de aprendizagem no 
qual os alunos possam, em primeiro lugar, reconhecer e refletir sobre suas 
próprias ideias e serem conscientizados de que outros podem ter ideias 
contrarias, mas igualmente válidas. O processo de aprendizagem pode ser 
considerado análogo à construção de um edifício. Aquele que aprende, 
primeiramente tem que pesquisar os fundamentos sobre os quais vai 
construir (conhecimento prévio) e, neste processo ativo, será o aluno 
responsável pela sua própria aprendizagem. (NEEDHAM, 1987 apud 
COSTA; CUNHA, 2011, p. 2-3). 
 

 

 

Assim, segundo Bachelard (1996), se as ideias prévias, tão enraizadas nas 

estruturas cognitivas, não forem resgatadas no ensino, podem constituir-se em 

obstáculos epistemológicos à construção do conhecimento. Portanto, para planejar o 

Workshop, tendo como base as ideias prévias dos alunos sobre evaporação, 

decidimos elaborar e aplicar um questionário para os alunos da Licenciatura em 

Física.  

A seguir, traz-se a análise dos questionários. Após a análise, os dados foram 

utilizados na elaboração do Workshop. 

  

 

6.1.1 Aplicação e análise dos questionários  

 

 

Os questionários foram aplicados para 33 alunos do Curso de Licenciatura 

em Física do IFRN Campus Santa Cruz. Desses alunos, 15 estão no sétimo período, 

portanto, já cursaram a disciplina Física Térmica; e 18 alunos estão no segundo 

período, por isso ainda não cursaram a referida disciplina. As idades variam entre 19 

a 42 anos, sendo 22 do sexo masculino e 11 do sexo feminino.    

Nessa análise, os alunos foram identificados da seguinte forma: 

 

Ac  – para os alunos que já cursaram  a disciplina de Física Térmica; 

An  – para os alunos que não cursaram  a disciplina de Física Térmica; 
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Seguidos da numeração de 1 a 33, portanto, o aluno identificado como 

[Ac1] , por exemplo, trata-se do aluno 1 e este aluno já cursou a disciplina Física 

Térmica. Já o aluno [An20], trata-se do aluno 20 que ainda não cursou a disciplina 

Física Térmica. 

A questão 1 tratava da evaporação em um sistema aberto e foi dividida em 

quatro itens. Para o item “a” (Para onde foram os líquidos?), todos os alunos 

responderam que os líquidos evaporaram e foram para o ar ou para a atmosfera, 

mas a resposta de um aluno chamou atenção, 

 

[Ac14]  “Evaporaram para o ambiente, devido reações que sofreram com 

influência de outras substâncias presente na atmosfera”. 

 

Entende-se que esse aluno acredita que os líquidos reagiram com outras 

substâncias para evaporar, portanto, a evaporação para ele é um processo químico, 

e não, físico. 

Para o item “b” (Explique por que o volume do hexano diminuiu mais que o 

volume da água.), a maioria respondeu que o hexano é mais volátil que a água, mas 

não deram nenhuma explicação para o fato. Apenas um aluno deu uma explicação 

mais consistente, 

 

[Ac1] “Porque as moléculas do hexano precisam de menos calor que as 

moléculas da água para evaporar, já que a ligação entre suas moléculas é 

mais fraca”. 

  

Esse aluno parece ter uma compreensão melhor da natureza corpuscular da 

matéria. No entanto, outras respostas chamaram atenção: 

 

[Ac4] “Devido a um componente existente na sua solução”. 

[Ac10] “Pode ser que ele seja mais propício a evaporação (que as 

moléculas desintegrem mais fácil do que as da água)”. 
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[Ac14] “A água, para entrar em ebulição e evaporar, deve atingir uma 

determinada temperatura: 100ºC. Enquanto que o hexano não tem ponto 

de ebulição determinado”. 

[An21]  “Porque o hexano é mais leve que a água, portanto evapora mais 

rápido”.  

 

O aluno [Ac4] não considera o hexano uma substância. Haland (2010) 

afirma que as concepções dos alunos sobre matéria e substâncias são instáveis e 

vagas. O [Ac10] acredita que na evaporação as ligações das moléculas quebram e 

não as ligações entre as moléculas, concepção já observada por Costu e Ayas 

(2005). Acreditamos que [Ac14] considera ebulição e evaporação sinônimos, ou 

então uma sequência de eventos, no caso, ebulição seria apenas o líquido 

borbulhando e a evaporação, a passagem para o estado de vapor. Outro ponto nos 

chama atenção na resposta deste aluno, o fato do “hexano não ter ponto de ebulição 

determinado”, talvez não considere o hexano uma substância pura. O [An21]  

associa a evaporação com a massa da substância, no caso o aluno associa 

evaporar ao ato de subir, então sobe mais fácil quem tem massa menor.  

Para o item “c” (Quais moléculas são maiores, as do hexano ou as da 

água?), 19 alunos responderam que as moléculas do hexano são maiores, inclusive 

o [An21]  que no item anterior disse que o “hexano era mais leve”, os outros 14 

alunos responderam que são as da água, mas apenas [Ac10] justificou: 

 

[Ac10] “São as da água porque é menos volátil”. 

 

Provavelmente esse aluno está associando a volatilidade apenas à massa 

da molécula, mas só se pode fazer esse tipo de associação quando trata-se de duas 

substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, segundo Peruzzo e 

Canto (2000). 

Para o item “d” (As temperaturas da água e do hexano, que permaneceram 

nas provetas, se modificaram após essa redução do volume?), 19 alunos 

responderam que não, poucos justificaram, mas as justificativas foram que durante a 

mudança de estado a temperatura não muda, como pode ser observado: 
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[An17]  “Não, pois todo o calor está sendo usado por causa da mudança 

de estado e não temperatura”. 

 

Os outros 14 alunos responderam que sim, mas apenas o [Ac14] disse que 

aumentava, mas não justificou. Nenhum aluno disse que as temperaturas dos 

líquidos diminuíram. 

A questão 2 tratava da evaporação em um sistema fechado, quando foram 

perguntados: De que são formadas essas gotículas nas garrafas A e B?, apenas 5 

alunos responderam de água e álcool, respectivamente.  18 alunos responderam 

que em ambas as garrafas as gotículas eram de água, corroborando os dados 

obtidos por Costu e Ayas (2005), sobre a visão dos alunos de que a evaporação é 

limitada a água. Os autores ainda afirmam que isso ocorre devido aos professores e 

os livros didáticos utilizarem apenas a água como exemplo no ensino da 

evaporação. Sete alunos não responderam e os outros três alunos deram as 

seguintes respostas: 

 

[Ac4] “Gotículas de ar” 

[Ac7] “Oxigênio líquido” 

[An31] “Do calor ambiente” 

 

As respostas dos alunos [Ac4] e [Ac7] sugerem que na evaporação as 

substâncias se modificam, ou seja, se transformam em outras substâncias. Já o 

[An31] tem a concepção de calor como substância, são resquícios da teoria do 

calórico. 

Na questão 3 (Desenhe, no espaço abaixo, os níveis de água nestes copos, 

após os dois dias. Por favor, faça uma breve explicação sobre o seu desenho.), 

apenas o aluno [Ac14] desenhou os três copos com a mesma quantidade de água, 

o outros 32 desenharam o copo A com mais água que o B, e o B, com mais água 

que o C. O aluno [Ac14] justifica seu desenho da seguinte forma: 
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[Ac14] “Os três copos terão a mesma quantidade de água. Embora haja 

mudança na temperatura e parte da água evapore dos copos, essa 

diferença será praticamente imperceptível, pois a temperatura não 

chegará a 100ºC, logo o que perceberemos é a mudança de estado físico 

da água no copo A: de sólido para líquido”. 

  

Esse aluno não considera a influência da temperatura na velocidade de 

evaporação, sugerindo que essa evaporação só seria perceptível à temperatura de 

100ºC, e assim como todos os alunos que não cursaram a disciplina Física Térmica, 

acredita que a água a 0ºC está inicialmente no estado sólido, para eles essa água 

não evaporou, ela apenas mudou do estado sólido para o líquido, durante o período.  

Na questão 4 (O álcool evapora à temperatura ambiente?), 3 alunos 

responderam que não, sem justificativa, os outros 30 alunos responderam que sim, 

mas apenas o aluno [Ac15] justificou. 

 

[Ac15] “Sim, e muito rápido, pois possui ponto de ebulição bem abaixo da 

temperatura ambiente”. 

   

 O que não é verdade, o ponto de ebulição do álcool é menor que o da água, 

mas não é abaixo da temperatura ambiente. A justificativa de [Ac15] sugere que 

para haver evaporação, a temperatura deve ser igual ou superior a do ponto de 

ebulição. 

Na questão 5, (Como você explica a evaporação do álcool utilizando a 

natureza corpuscular da matéria?) que pretendia saber se os alunos associavam a 

evaporação ao rompimento de ligações intermoleculares, ou se tinham a concepção 

de que o que ocorria era a quebra da própria molécula do álcool, dezenove alunos 

não responderam, dos 14 que responderam, dois ([Ac2] e [Ac9] ) deram a entender 

que o que ocorre é o rompimento das ligações entre as moléculas, 

 

[Ac2] “Por haver ligações fáceis de serem quebradas, dessa maneira as 

moléculas ficam mais separadas e consequentemente evaporam”. 
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[Ac9] “A temperatura ambiente as ligações de suas moléculas são fracas 

que a da água. O que permite que elas escapem do líquido”. 

 

Outros dois alunos ([Ac1] e [An23] ) falaram em rompimento de ligações, 

mas não fica claro, nas suas respostas, se essas ligações são intermoleculares ou 

intramoleculares. Como pode ser observado nas respostas abaixo: 

 

[Ac1] “A ligações químicas do álcool são mais fracas por isso necessitam 

de uma menor quantidade de calor para quebrá-los”. 

[An23] “O álcool é composto por ligações fracas, logo, fáceis de serem 

quebrados, o que permite sua mudança de estado físico mais facilmente”. 

 

Para a questão 6 (O álcool evapora se estiver a 0 °C? Por quê?), 23 alunos 

responderam que sim, e o restante respondeu que não evapora. No entanto, as 

justificativas dos que responderam que o álcool evapora a essa temperatura, 

demonstram que eles não entendem a evaporação como um processo que ocorre 

em qualquer temperatura, independente do seu estado de agregação. Como pode 

ser verificado nas respostas a seguir: 

 

[Ac1]  “Sim. Porque a temperatura de ebulição do alcool é menor que 

0ºC.” 

[Ac2] “Sim, porque sua temperatura de ebulição é abaixo de zero.” 

[An19] “Sim. Porque a zero grau celsius eles não está em seu estado 

sólido.” 

[An32] “Sim, porque ele não congela.” 

 

Percebe-se ainda que para [Ac1] e [Ac2] , a evaporação só ocorre se o 

álcool estiver numa temperatura superior a de ebulição, e por isso, acreditam que a 

temperatura de ebulição do álcool é inferior a 0ºC, o que não é verdade. Já [An19] e 

[An32]  acreditam que a evaporação só ocorre nos líquidos, sendo impossível 
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ocorrer nos sólidos. Entre os alunos que responderam que o álcool não evapora a 

0ºC, algumas justificativas chamaram nossa atenção, são elas: 

 

[Ac5] “Não. Abaixo de zero ele estar em sua forma sólida.” 

[Ac11] “Não, não é suficiente para atingir o ponto de ebulição.” 

[An18] “Não. Porque o ponto de ebulição do álcool é 78ºC.” 

 

Percebe-se que [Ac5] associou essa temperatura (0ºC) com o ponto de 

fusão da água, e por isso nessa temperatura o álcool estaria no estado sólido. Já 

[Ac11] e [An18] acreditam que a evaporação só ocorre se o álcool estiver numa 

temperatura acima do ponto de ebulição. O aluno [Ac9] responde a questão 

sugerindo que quanto menor a temperatura mais fácil ocorre a evaporação. 

 

[Ac9]  “Sim. Nessa temperatura suas moléculas conseguem escapar mais 

facilmente.” 

 

Na questão 7 (Como ocorre a mudança na taxa de evaporação do álcool 

com o aumento da temperatura do álcool?), 13 alunos não responderam, 19 

responderam que com o aumento da temperatura aumenta-se a taxa de evaporação 

e apenas o aluno [Ac9] afirma que o aumento da temperatura, diminui a taxa de 

evaporação.  

 

[Ac9] “Com o aumento de temperatura do álcool, suas moléculas se 

organizam em uma forma mais resistente, fazendo com que evapore 

menos.” 

 

Percebe-se que esse aluno ([Ac9] ) mantém a concepção de que o aumento 

da temperatura, implica diminuição na taxa de evaporação, como já havia 

demonstrado na questão 6.  

Na questão 8 (Como você explica a razão para o aumento da taxa de 

evaporação do álcool, considerando a natureza corpuscular da matéria, devido ao 

aumento da temperatura?) pretendíamos saber se os alunos associavam o aumento 
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da temperatura com o aumento do energia cinética das moléculas. Apenas sete 

alunos responderam essa questão, porém quatro apenas disseram que com o 

aumento da temperatura, aumenta-se a taxa de evaporação e três justificaram 

utilizando a natureza corpuscular da matéria, como nós podemos observar a seguir: 

 

[Ac2] “Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das moléculas, 

mais afastadas as moléculas ficam, mais rápido evaporam.” 

[Ac9] “Quando se aumenta a temperatura, as ligações vão ficando mais 

fáceis de serem quebradas porque as moléculas aumentam a energia 

cinética e começam a escapar, dando início a evaporação.” 

[An24] “Uma maior temperatura gera maior movimento molecular, 

aumentando a taxa de evaporação.” 

 

Pode-se perceber que esse aluno ([Ac9] ) muda de opinião, em relação as 

respostas para as questões 6 e 7. Na sua resposta para a questão 8, afirma que o 

aumento da temperatura, implica em aumento na taxa de evaporação. 

Na questão 9 (Será que a evaporação ocorre apenas na superfície do álcool, 

ou em todas as suas partes? Por quê?), dez alunos não responderam, 21 disseram 

que a evaporação ocorre em todas as partes do álcool, porque associam à  ebulição, 

como pode ser verificado em algumas respostas abaixo: 

 

[Ac10] “Em todas suas partes, pois o aumento da temperatura fará com 

que as moléculas do álcool esquentem em geral.” 

[An26] “Em todas as suas partes, porque é uma substância pura.” 

[An30] “Penso que em todas as suas partes, uma vez que todas as 

moléculas estão recebendo o aumento de temperatura (calor).” 

 

Fica claro que para [Ac10] , todas as moléculas estão com a mesma 

temperatura, ou seja, com a mesma velocidade, com a mesma energia cinética, 

portanto, não faz relação com a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Já [An26] , 

provavelmente, justifica pelo fato do álcool ser uma substância pura, porque ele 
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aprendeu que para uma substância pura a temperatura de ebulição é constante.  Na 

resposta de [An30] percebe-se que esse aluno além de associar a evaporação à 

ebulição, ele ainda trata calor e temperatura como sinônimos.   

Os dois alunos ([Ac1] e [Ac9] ), que disseram que a evaporação ocorre 

apenas na superfície, justificaram da seguinte forma: 

 

[Ac1] “Apenas na superfície porque ele está em contato com o ar.” 

[Ac9] “Apenas na superfície, pois é onde as forças de ligação são 

menores, devido a fato de não conter nada que prenda as moléculas na 

parte de cima.” 

 

Porém, em relação à resposta de [Ac1] podemos apenas inferir que, 

provavelmente, as moléculas em contato com o ar, recebem energia para evaporar. 

Para [Ac9] é clara a ideia de que para ocorrer evaporação é necessário romper as 

ligações intermoleculares. 

Na questão 10 (Quais são os efeitos de uma corrente de ar (vento) em 

relação à taxa evaporação do álcool?), dezoito alunos não responderam, os outros 

quinze alunos disseram que a corrente de ar aumenta a taxa de evaporação. Porém, 

desses 15 alunos, apenas três alunos justificaram isso como pode ser observado a 

seguir: 

 

[Ac1] “A corrente de ar facilita a evaporação do álcool, pois ela carrega 

parte do álcool já evaporado, permitindo que mais álcool evapore e vá 

ocupar o lugar onde o álcool evaporado estava.” 

[Ac9] “As correntes de ar tem o poder de potencializar o efeito da 

evaporação pois aumentam a energia das moléculas da superfície devido 

o atrito com eles.” 

[Ac15] “Cede calor para álcool aumentando sua energia interna 

promovendo o processo de evaporação.” 
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Pode-se inferir que o aluno [Ac1] , entende que o álcool já evaporado 

dificulta a evaporação, só não se pode saber se esse aluno compreende esse fato 

como efeito da pressão de vapor. Já os outros dois alunos, [Ac9] e [Ac15] , 

justificam o aumento da evaporação de forma equivocada. Na concepção deles as 

correntes de ar aumentam a energia do álcool.  

Após a análise dos questionários foram identificadas algumas ideias 

equivocadas dos alunos em relação ao processo de evaporação, quais sejam: 

 

1) Trata-se de um processo químico, em que os líquidos reagem com 

outras sustâncias para evaporar; 

2) Ocorre rompimento das ligações que formam a molécula do líquido, e 

não das ligações entre as moléculas do líquido, por isso o líquido se 

transforma em outras substâncias; 

3) Ebulição e evaporação são sinônimos; 

4) A influência da massa da molécula do líquido é superior às ligações 

intermoleculares; 

5) A temperatura do líquido não diminui; 

6) As propriedades físicas da água (ponto de fusão, ponto de ebulição,...) 

são referências para outras substâncias; 

7) Não ocorre em qualquer temperatura; 

8) O aumento da temperatura reduz a taxa de evaporação; 

9) Numa determinada temperatura, as moléculas de uma substância 

possuem a mesma energia cinética; 

10)  Ocorre em todas as partes do líquido; 

11)  As correntes de ar aumentam a energia das substâncias. 

 

Estas concepções prévias dos alunos e a análise dos livros didáticos de 

Física (Capítulo 4), juntamente com o problema da carência de água no município de 

Santa Cruz/RN já discutida no capítulo 2, serviram de base para o planejamento do 

Workshop. 
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6.2 REALIZAÇÃO E ANÁLISE DO WORKSHOP 

 

 

No dia 23 de maio de 2014, das 14 às 18 horas, realizamos o Workshop : A 

questão sobre a água no município de Santa Cruz . Participaram dessa atividade 

15 alunos do Curso de Licenciatura em Física do IFRN Campus Santa Cruz. Cada 

aluno foi devidamente identificado com um crachá. 

O Workshop teve início com uma apresentação em Power Point, composta, 

apenas por imagens, com o intuito de estimular a discussão sobre o tema proposto. 

Então, indagou-se sobre o título do Workshop: Qual é a grande questão que envolve 

a água no município de Santa Cruz? A resposta para essa primeira pergunta foi 

unânime: a falta d’água. 

Em seguida, foi apresentado o primeiro slide, com as imagens dispostas na 

figura abaixo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             
         

Figura 11 – Slide 1 da Apresentação do Workshop. 
Fonte: http://comtudojuntoemisturado.blogspot.com.br/2012_10_01_archive.html 
http://raquelcondulo.blogspot.com.br/2013/09/como-limpar-seu-filtro-de-barro.html 
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Os alunos foram questionados se conheciam esses utensílios e se sabiam 

qual era a utilidade deles. Quase todos responderam afirmativamente dizendo que 

serviam para armazenar água própria para o consumo humano. Muitos afirmaram 

possuir em casa, pelo menos, um desses utensílios. 

 

O aluno [JW]  afirmou que: 

 

[JW]  “Na minha casa tem um filtro de barro, a água é bem geladinha! Não 

troco meu filtro por nenhum desses geláguas, porque além da água ser 

fria ainda economizo energia elétrica.” 

 

Na fala desse aluno identifica-se duas questões, a primeira é de cunho 

social, uma vez que esses potes (os filtros não) são produzidos na região e ajuda a 

movimentar a economia local. A segunda questão é financeira, pois ele aponta a 

economia de energia elétrica como uma das vantagens em se utilizar o filtro de 

barro. 

Os estudantes [DB] , [KD]  e [JG]  fizeram intervenções para dizerem que: 

 

[DB]  “Na minha casa tem dois potes de barro e mãe não troca eles por 

nada.” 

[KD]  “Na minha casa não tem, mas na casa da minha avó tem pote de 

barro”. 

[JG]  “Na casa da minha avó não tem nem o pote e nem o filtro de barro, 

mas ela tem uma quartinha6 de barro que ela leva todas as noites pro 

quarto, com água”. 

 

Através das falas desses estudantes é possível perceber que no interior do 

Estado, principalmente na Zona Rural, ainda persiste a cultura e o hábito de se 

utilizar utensílios de barro para armazenar água para o consumo humano. É 

importante ressaltar que esses estudantes moram em sítios afastados da cidade. 

                                                           
6
 Refere-se a um recipiente de barro usado para acondicionar água com capacidade de 250 mL a meio litro, 

muito utilizado no interior do nordeste do Brasil.  
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De acordo com [JW]  “a água é bem geladinha!”. A partir dessa afirmação 

perguntamos: por que a água, armazenada em potes ou filtros de barro, é bem 

geladinha? Surgiram várias respostas. Para alguns alunos isso acontece porque o 

barro é um bom condutor de calor; para outros porque ele é um isolante térmico. 

 Percebe-se que estamos lidando com dois posicionamentos contraditórios, 

mas deixamos os alunos argumentarem, até que um aluno afirmou que a 

temperatura da água está relacionada com o calor específico do barro que é 

elevado. Realmente, em condições ambientes o calor específico desse tipo de barro 

(chamado “barro de louça”) é de aproximadamente 0,8 cal/g.ºC. Um valor bastante 

elevado, tendo em vista que o da água é um dos maiores e corresponde a 1,0 

cal/g.ºC.   

Até que o aluno [PM]  complementou dizendo que isso acontece porque o 

barro é poroso. Veja como ele fez tal afirmativa: 

 

[PM] “Porque o barro é poroso, aí a água vai penetrar nos poros, aí vai 

aumentar a superfície de contato da água com o exterior, porque você 

percebe que o pote fica todo úmido, aí essa água vai esfriar mais, 

consequentemente, o barro vai esfriar também, aí esfria a água do 

interior.” 

 

Essa afirmação permitiu que perguntássemos, sobre a influência da 

porosidade dos potes na temperatura da água. Então, perguntamos: E se o pote 

fosse pintado ou esmaltado, a água armazenada também seria fria? A maioria 

respondeu que não, e ainda compararam a temperatura da água armazenada em 

uma quartinha de barro, sendo mais fria, que em uma garrafa de vidro. 

Retomou-se à fala de [PM] , quando diz que “o pote fica todo úmido” e 

aproveitou-se para perguntar: o que acontece com essa água que deixa o pote 

úmido? O próprio [PM] respondeu que essa água iria evaporar.  

Então questionou-se: Evaporar? Como ocorre a evaporação? Alguns 

responderam assim: 

 

[AS] “A água passa para o estado de vapor.” 
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[NM] “A água vai para o ar.” 

[JG]  “A água se transforma em oxigênio e hidrogênio no ar.” 

[GO]  “Acontece alguma reação que a água passa para o estado gasoso.” 

 

Percebe-se nas respostas desses alunos algumas concepções, já apontadas 

no início desse capítulo quando analisamos os questionários, quais sejam: a 

evaporação é um processo químico, por isso quando ocorre a evaporação o líquido 

se transforma em outra substância; ocorre rompimento das moléculas da água. 

Porém, o aluno [JM] disse: 

 

[JM] “A evaporação ocorre quando algumas moléculas da água passam 

para o estado de vapor.” 

 

Aproveitou-se para indagar sobre quais são as características dessas 

moléculas que evaporavam, ou se qualquer molécula poderia evaporar. Nesse 

momento, os aluno [PM]  e [JW] iniciaram o seguinte diálogo: 

 

[PM] “Eu lembro que na disciplina de térmica, o professor disse que só 

evapora às que tem maior temperatura. Ele mostrou até um gráfico lá, que 

eu não estou lembrando do nome agora.” 

[JW] “Não é quem tem maior energia?” 

[PM] “Rapaz, parece que é mesmo, o gráfico era até meio assim” (fez o 

gesto com a mão). 

[JW] “Era o gráfico de Maxwell-Boltzmann.” 

[PM] “Verdade JW! E o professor disse que algumas moléculas tem mais 

energia que outras e, por isso, umas evaporam e outras não.” 

 

Tentou-se estimular esse diálogo no sentido de fazê-los entender como 

ocorre o processo de evaporação; sabe-se que num líquido, em uma certa 

temperatura existem, moléculas com mais ou menos energia, portanto umas com 
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maior e outras com menor velocidade. Para explicar isso, foi desenhado no quadro o 

gráfico de distribuição das velocidades das moléculas de Maxwell-Boltzmann.  

Chamou-se a atenção dos alunos quanto às ligações rompidas no processo.  

Isto é, foram lembrados que as ligações rompidas nesse processo eram as ligações 

intermoleculares, ou seja, as ligações entre as moléculas e não as ligações que 

formam as moléculas. Portanto, as moléculas no estado de vapor pertencem à 

mesma substância, não se modificam como alguns pensavam.  

Ao final de toda essa discussão os alunos puderam entender como ocorre a 

evaporação e o porquê da massa líquida que permanece ter uma temperatura 

inferior. A fala de [GB]  confirma esse entendimento: 

 

[GB] “Então, quando colocamos a água no pote de barro, essa água 

penetra nos poros, aí às moléculas que possuem maior energia evaporam 

e vão dando lugar para outras moléculas, que depois vão evaporar 

também, aí sempre às moléculas que ficam no pote são às que possuem 

menor energia cinética, portanto menor velocidade, consequentemente, 

menor temperatura, por isso a água dos potes é mais fria.”  

 

Ao perceber que houve entendimento por parte do grupo em relação ao que 

é a evaporação, como ocorre e por que os líquidos esfriam, pode-se dar 

continuidade ao Workshop, passando para o segundo momento.   

O segundo momento teve início com a apresentação o segundo slide que 

trazia as imagens dos dois açudes do município de Santa Cruz, o açude do Inharé e 

o açude Santa Cruz do Trairi, conhecido, popularmente, como açude do Alívio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12 – Slide 2 da Apresentação do Workshop 

Fonte: http://freicarmelo.blogspot.com.br/ 
www.wsantacruz.com.br 

 

 

Os alunos foram questionados se reconheciam essas imagens. Quase todos 

responderam que eram imagens dos açudes de Santa Cruz. Então perguntou-se: 

para que servem os açudes? Qual a relação deles com os potes? 

Em resposta a essas perguntas eles disseram que, tal qual ocorre com os 

potes, os açudes servem para armazenar água, porém em maior proporção. É a 

mesma água que vocês colocam nos potes? A primeira a responder foi a aluna 

[RC] , ela disse que: 

 

[RC]  “Não, mas antes era. Quando os açudes foram construídos, o 

objetivo era armazenar a água para ser distribuída para toda a população 

da cidade. Mas depois das adutoras isso mudou”. 

 

Então, questionou-se como isso havia mudado. Dois alunos explicaram que: 
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[MS]  “Agora a água que vai para as casas vem da adutora, e a água dos 

açudes é como uma reserva”. 

[LA]  “Não só reserva, a água dos açudes é usada para outros fins, por 

exemplo, para irrigação; nas olarias”. 

 

O aluno [JW]  comentou: 

 

[JW]  “Perto do açude Inharé tem muita horta. Vocês já viram? São 

muitas! Os donos das plantações de hortaliças também usam a água 

desse açude para irrigar outras plantações. 

 

Muitas famílias complementam a renda familiar com a pesca. Essa pesca 

ocorre nos açudes supracitados e os peixes são comercializados na Feira da Cidade 

de Santa Cruz, que ocorre todos os sábados. Conforme nos explicou [AS] . 

 

[AS]  “Tem também os pescadores, eles pescam nos açudes, o peixe da 

feira vem dos açudes”. 

 

Os alunos afirmaram que antigamente a água dos açudes era usada para 

vários fins, desde atividades domésticas como: lavar louça, lavar roupa, lavar casa 

etc.); usada na agricultura; usada para dar banho e dar de beber aos rebanhos de 

caprinos, equinos e bovinos. Além disso, também era usada para o consumo 

humano, ou seja, era a água que as pessoas bebiam e armazenavam em potes e 

filtros. 

Pediu-se para que os alunos falassem sobre a qualidade da água desses 

açudes. 

 

[GT]  “A água dos açudes não presta nem pro gado beber”. 

[JW]  “Inclusive ano passado teve um Movimento, aqui em Santa Cruz, por 

causa da falta de água”.  
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O aluno [JW]  se referiu ao Movimento “O GRITO PELA ÁGUA NA REGIÃO 

DO TRAIRI”, ocorrido na Cidade de Santa Cruz/RN no dia de São José (19 de 

março de 2013). Esse Movimento contou com a participação de Associação de 

Agricultores, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Rádio Comunitária, em fim, de 

toda a sociedade da Região do Trairi. 

Na ocasião a população exigiu um posicionamento das autoridades quanto 

ao problema da falta d’água. Agricultores e Pecuaristas se queixaram que as 

plantações e os rebanhos estão morrendo. Segundo eles, até os carros-pipa que 

abastecem a Zona Rural foram retirados de circulação. 

Diante de tudo o que foi discutido até o momento, foram feitas mais duas 

perguntas. Vocês sabiam que o Brasil possui 13% da água doce do planeta? Por 

que mesmo assim tem regiões do Brasil que sofrem com a carência de água?  

No entendimento de todos eles o que existe é uma má distribuição de água 

no planeta. A razão para essa má distribuição é de cunho político, pois na Região do 

Trairi a carência d’água é usada como barganha de campanha. Eles citaram como 

exemplo os carros-pipa. 

De acordo com as palavras de [JG] , [JW] , [PM] , [JM]  e [DP]  o clima 

semiárido da região também contribui significativamente para que ocorra a falta 

d’água. Vejamos: 

[JG]  “A região toda é muito quente durante o ano quase todo”. 

[JW]  “Professora, em Santa Cruz dá fácil, fácil trinta e cinco graus na 

sombra”. 

[PM]  “Professora Emília, eu vi no site do IF existe aqui no Campus um 

aparelho para medir a temperatura local. Por curiosidade eu olhei os 

resultados. Realmente a temperatura média anual da nossa cidade é em 

torno de trinta e três graus”. 

[JM]  “Meu avô disse que ultimamente tem chovido cada vez menos e os 

açudes estão a cada dia mais secos”. 

[DP]  “É verdade [JM] , meu pai também diz isso, ele diz que se tem 

chovido pouco e mais fraco, por isso os agricultores estão no prejuízo”. 
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Tudo o que eles disseram anteriormente é coerente com os estudos 

científicos sobre o clima predominante da Região Nordeste. Um desses estudos foi 

realizado por Pinheiro, Bristot e Lucena (2010). No caso específico do Nordeste do 

Brasil, a variável precipitação e temperatura são os principais fatores para 

determinar o clima predominante na região.  

Para esses autores, a predominância do clima semiárido em toda região é 

determinada em função da variabilidade temporal e espacial das chuvas, que se 

concentram em poucos meses do ano, principalmente no primeiro semestre, e pela 

alta temperatura média anual, que concorre para a existência de elevadas taxas de 

evaporação. 

Os alunos ainda apontaram que existe tecnologia, dinheiro e mão-de-obra 

para realizar essa distribuição de água de forma igualitária. O que falta é vontade 

política e o que sobra é oportunismo dos políticos. Eles ressaltaram que existe um 

Programa do Governo Federal responsável pela construção de Cisternas na Zona 

Rural. Essas Cisternas são para coletar a água das chuvas, mas como chove pouco 

elas são abastecidas por carros-pipa. 

A água dessas cisternas é utilizada em todas as atividades domésticas e na 

agricultura. Elas foram construídas para suprir a falta d’água nos períodos de seca 

na região. No entanto, é um fato comum as cisternas se esvaziarem e a população 

rural passar por uma série de dificuldades. 

Na opinião deles é nesse momento que entra o oportunismo dos políticos, 

pois a água que deve abastecer as cisternas é trazida pelos carros-pipa e a 

responsabilidade sobre os carros-pipa fica nas mãos do poder político local. Toda 

essa discussão pode ser resumida nas palavras da aluna [JG] . 

 

[JG]  “A falta de água no município de Santa Cruz é um grande problema, 

porque as pessoas que moram na Cidade de Santa Cruz sofrem menos 

porque a água que chega nas casas vem da Lagoa do Bonfim pela 

Adutora Monsenhor Expedito. E quem mora na zona rural? Coitado dos 

agricultores! Conheço essa realidade de perto porque fui criada por meus 

avós e eles são agricultores”.    
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Nota-se que os alunos conhecem bem essa realidade porque vivem e são 

diretamente afetados por essa situação. Nas palavras deles percebe-se um viés 

social, político e econômico muito forte. Chamou atenção eles terem sinalizado para 

o fato de que se tem tecnologia e conhecimento suficientes para promover uma 

distribuição de recursos (água potável) de maneira igualitária, faltando apenas 

vontade política. 

Retomou-se a questão dos açudes dizendo: Vocês falaram que a água dos 

açudes é utilizada na agricultura, na pecuária, nas olarias etc. e ainda, chamaram a 

atenção que os açudes estão, cada dia, mais secos. Então, existem outras razões 

para o nível da água dos açudes baixar? Alguns responderam, como se pode 

observar a seguir: 

 

[DB]  “Acho que sim, eu acho que se perde água também pelo 

escoamento, o fundo dos açudes é de barro também, e a água vai 

escoando e vai para outras camadas mais profundas da terra.” 

[JG]  “Será? Mas então é pouca água, nem conta.” 

[GT]  “Escoa sim, se o fundo do açude é de barro, escoa.” 

[PM]  “Existem reservatórios de água que o fundo é de concreto, aí não 

escoa.” 

[RC]  “Sim, mas os açudes de Santa Cruz são muito grandes, e não são 

cimentados.”    

 

Explicou-se que na verdade, o escoamento a que eles se referem é a 

infiltração da água no solo, porém como foi exposto, no capítulo 2, essa região é 

composta por rochas cristalinas de baixa porosidade e permeabilidade, e 

praticamente sem regolitos ou solos capazes de reter águas de chuva, favorecendo 

o escoamento superficial, não a infiltração.  

Insistiu-se perguntando: vocês acham que existe alguma outra razão para o 

nível da água dos açudes baixar? 

 

[PM]  “Sim, tem a evaporação, que aqui é muito grande por causa do sol.” 
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[GO]  “É, evapora um bocado de água, é muito calor.” 

[JG] “Lá em Campo Redondo o açude secou, o resto de água que tinha 

evaporou.” 

 

Essas respostas permitiram chamar a atenção dos alunos para o fato da 

evaporação ser um dos maiores problemas em relação ao armazenamento de água 

em açudes, pois a perda de água por evaporação é maior que pelo consumo, de 

acordo com a ANA7. Demos continuidade, perguntando: a temperatura do ambiente 

interfere na evaporação? 

 

[AS] “Sim, a evaporação acelera com o calor.”  

[RC] “Quanto mais quente, mais rápido evapora.” 

[LA] “O sol é muito quente, aí evapora rápido.” 

 

Dando continuidade perguntou-se: precisa estar quente para ocorrer 

evaporação?  

 

[GO] “ Não, pode evaporar até no frio, mas no calor evapora mais rápido.”  

 

Então, pode-se afirmar que a temperatura realmente interfere na velocidade 

da evaporação? Mas, como ela interfere? Vocês poderiam explicar o que ocorre com 

as moléculas da água? 

 

[RC] “Sim, quanto mais quente, mais rápido evapora.” 

[KD] “Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das moléculas, 

mais afastadas as moléculas ficam, mais rápido evaporam.” 

[PM] “Quando se aumenta a temperatura, as ligações quebram 

facilmente, porque as moléculas aumentam a energia cinética e começam 

a evaporar.” 

                                                           
7
 Agência Nacional das Águas. 
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[JM] “Uma maior temperatura gera maior movimento molecular, 

aumentando a taxa de evaporação.” 

 

A intenção era fazer com que os alunos entendessem que a temperatura é 

um dos fatores que influenciam na taxa de evaporação, além de chamar atenção 

sobre como esse fator influencia, em termos moleculares. Para dar continuidade às 

discussões sobre alguns fatores que influenciam na taxa de evaporação, 

apresentou-se o terceiro slide, com as seguintes imagens: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Slide 3 da Apresentação do Workshop 
Fonte: http://zenchemistry.blogspot.com.br/2012/10/vindima.html 

http://inga-cidadao.com/destaque/tempo-de-fartura-para-os-agricultores-de-inga-itatuba-e-regiao 
 

 

Trata-se de milho e feijão que foram postos para secar, essa atividade é 

muito comum na região. Então perguntamos: por que os agricultores espalham o 

milho e o feijão no chão? Em geral responderam que quanto mais espalhados 

estiverem mais rápidos eles secam. 

Nesse momento as discussões foram sobre a área de superfície livre do 

líquido, sendo esse mais um fator que influencia diretamente na velocidade de 

evaporação do líquido. Depois fez-se uma retomada sobre os açudes, explicando 
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que, devido ao porte deles, possuem grande superfície livre de líquido, 

consequentemente uma grande taxa de evaporação.  

O slide quatro trouxe as seguintes imagens: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

Figura 14 - Slide 4 da Apresentação do Workshop. 
Fonte: http://noticias.folhadetanquedopiaui.com/2011/09/producao-artesanal-de-telhas-no.html 

http://ifmtsaudeebemestar.blogspot.com.br/2011/07/processamento-da-carne-bovina.html 
 

 

A primeira imagem é de telhas passando por um primeiro processo de 

secagem; o segundo processo de secagem das telhas acontece em fornos à lenha. 

Mas, por terem ficado expostas ao Sol já reduz bastante o consumo de lenha no 

processo final de secagem. Nesse caso, ficam evidentes os aspectos econômicos e 

ambientais. A segunda imagem mostra carne de sol espalhadas com a mesma 

finalidade, secar ao Sol. A explicação física em ambos os casos já foi 

demasiadamente discutida durante a atividade. 

O quinto slide possui duas imagens, a primeira, de roupas no varal, e a 

segunda de uma mulher soprando sopa. O objetivo foi trabalhar a influência da 

pressão de vapor do líquido e, também, a influência das correntes de ar, já que se 

tratam de dois fatores que estão intimamente relacionados.  

Para finalizar esse momento, abordou-se os outros dois fatores que 

influenciam na evaporação, a natureza do líquido e a pressão externa.  É válido 
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lembrar que para abordar esses fatores levou-se em consideração as concepções 

prévias dos alunos, identificadas durante a análise dos questionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Figura 15 - Slide 5 da Apresentação do Workshop. 

Fonte: http://umbrinco.com/blog/2012/02/15/pendure-no-varal/ 
http://dicasmulheres.com/sopa-que-emagrece-manter-a-boa-forma-tomando-sopa 

 
 

Encerrou-se o segundo momento do Workshop, porém antes de se iniciar o 

terceiro momento fez-se um intervalo de vinte minutos. Após o intervalo, iniciou-se o 

terceiro e último momento. Foram formados três grupos, cada qual com cinco 

alunos, utilizando os critérios explicitados anteriormente. 

A elevada taxa de evaporação de água dos açudes de Santa Cruz constitui 

um problema para a região, pois afeta diretamente a agricultura, a pesca e a 

pecuária, ou seja, a atividade econômica de um modo geral. Por essa razão, foi 

solicitado que cada grupo propusesse ações para diminuir a taxa de evaporação de 

água dos açudes.  

Também pediu-se sugestões de como economizar água nas atividades 

domésticas e na agricultura. É importante lembrar que nesse momento do Workshop 

os alunos já haviam se apropriado dos conhecimentos sobre: o conceito de 

evaporação; quais são os fatores e como eles influenciam na taxa de evaporação. 
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Os grupos tiveram meia hora para formularem as propostas, depois disso 

abrimos espaço para a discussão final. A seguir, trazem-se as propostas para 

diminuir a evaporação de água dos açudes, sugeridas pelos grupos:  

 

[G1] Propôs arborização às margens dos açudes, pois segundo esse 

grupo a plantação de árvores em volta dos açudes tem como objetivo 

diminuir o contato direto das correntes de ar com a superfície da água, de 

modo a minimizar a evaporação. Citaram como exemplo o açude do 

município de São Bento do Trairi, que por possuir árvore ao seu redor se 

mantém sempre cheio, servindo, inclusive, como ponto turístico da cidade.  

 

[G2] Propôs colocar, na superfície da água, plantas aquáticas, cuja 

finalidade seria diminuir a área de exposição aos raios solares e às 

correntes de ar, reduzindo assim a taxa de evaporação. 

 

[G3] Propôs alteração nas dimensões dos açudes, ou seja, construir 

açudes mais profundos e com menor extensão, tudo isso para diminuir a 

superfície livre da água.  

 

Sobre as sugestões de como economizar água nas atividades domésticas e 

na agricultura, destacam-se, dentre as propostas sugeridas: 

 

[G1]  Irrigação de plantações no período da noite ou cedo da manhã 

quando a temperatura do ambiente, geralmente, está mais baixa e o nível 

de evaporação é menor. 

 

[G2] Utilização de práticas de bom senso: não deixar torneiras e 

chuveiros abertos ao escovar os dentes, passar sabonete, ensaboar as 

mãos ou atividade semelhante;  
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[G3] Consertar vazamentos de torneiras e canos de água; varrer ao invés 

de lavar calçadas; economizar água na lavagem de carros, utilizando 

baldes ao invés de mangueira e reutilizar a água sempre que possível. 

 

Diante das propostas sugeridas por cada grupo é possível perceber que os 

alunos se apropriaram do conhecimento científico sobre o conceito de evaporação e 

dos fatores que influenciam. 

Dessa forma, conseguiu-se unir conhecimento científico com aspectos 

históricos, éticos, políticos, socioeconômicos e tecnológico, característico do enfoque 

CTS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Por meio da abordagem CTS é possível unir educação científica, tecnológica 

e social com a discussão sobre seus aspectos históricos, éticos, políticos e 

socioeconômicos. Esse tipo de abordagem pode promover uma aprendizagem mais 

crítica e consciente sobre ciência, tecnologia e sociedade. 

O ensino CTS possui uma perspectiva de formação do cidadão dentro de um 

contexto social do seu conteúdo; na formação do indivíduo capaz de tomar decisões 

que beneficie a todos, de um indivíduo que adquiria conhecimentos básicos de 

ciências, mas que sejam suficientes para ele compreender o papel da ciência na 

sociedade. Por essas e outras razões, acreditamos ser viável inserir a abordagem 

CTS no ensino de Física. 

As principais razões, para se trabalhar o ensino de Física com ênfase no 

enfoque CTS, são: o interesse em proporcionar uma nova forma de ensino de 

Física, a formação de conhecedores da ciência e críticos da realidade científica 

contemporânea, a inserção da Física na realidade do aluno, proporcionar ao aluno o 

desenvolvimento de uma visão mais politizada e contextualizada do ensino 

científico. 

O modelo atual de aprendizado, baseado na fragmentação do 

conhecimento, é ineficaz diante dos desafios de um mundo cada vez mais 

complexo. Assim, para que o ensino possa ser contextualizado, deve-se relacionar a 

ciência com a tecnologia, a sociedade, o meio ambiente e os seus problemas. Dessa 

forma, os alunos serão preparados para compreenderem o mundo, ou seja, as inter-

relações do conhecimento científico e tecnológico na sociedade. 

Dentro desta perspectiva a carência de água no município de Santa Cruz/RN 

(tema do Workshop) é um bom exemplo de problema real do cotidiano dos 

estudantes.  

Dessa forma, após a análise dos livros didáticos de Física, dos questionários 

e da realização do Workshop, recomenda-se aos professores que se propuserem a 

ensinar o processo de evaporação e os fatores que influenciam na taxa de 

evaporação, que: 
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a) Tratem as mudanças de estado como processos reversíveis, já que os 

alunos entendem como fenômenos desvinculados. 

b) Diferenciem as três formas de vaporização, para que os estudantes não 

tratem como sinônimos. 

c) Utilizem diferentes líquidos similares à água na aparência, como o álcool, 

para exemplificar o processo de evaporação, abordando as propriedades 

físicas dessas substâncias, para que os alunos não associem as 

propriedades físicas de outras substâncias sempre com as da água.  

d) Revisem os tipos de ligações intermoleculares, para evitar que os 

estudantes associem a evaporação a um processo químico.  

 

Sugere-se, ainda, que os professores façam a identificação das concepções 

prévias dos alunos, pois é fundamental para o planejamento do ensino. E que 

utilizem estratégias de ensino, que envolvam os alunos de forma mais ativa com tais 

conceitos. O envolvimento dos alunos no Workshop reforça a ideia de que o objetivo, 

de se trabalhar o conceito científico contextualizando com a realidade local, foi 

alcançado. 

Ressalta-se que o produto desta Dissertação – Guia de Recomendações 

sobre o Ensino de Evaporação – pode ser utilizado em outras localidades e será 

distribuído gratuitamente, em CD-ROM. 
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APÊNDICE A – Questionário sobre as concepções prévi as dos alunos 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 
 

QUESTIONÁRIO 
 

I. DADOS PESSOAIS: 
 
Curso: ______________________________________________________________ 

Ano ou Período: _________              Idade: _________             Sexo: ____________ 

Já cursou a disciplina de Física Térmica alguma vez?  ________________________ 

 
II. DADOS DA PESQUISA: 
 

1. Volumes iguais de hexano e água são deixados expostos em provetas abertas 
sob as mesmas condições durante cerca de três horas. Cada proveta foi, 
inicialmente, cheia até a metade. Após esse tempo observou-se que os volumes de 
hexano e de água tinham diminuído. No entanto, o volume de hexano era bem 
menor que o de água. Diante dessa situação responda as questões abaixo. 

a) Para onde foram os líquidos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Explique por que o volume do hexano diminuiu mais que o volume da água. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Quais moléculas são maiores, as do hexano ou as da água? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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d) As temperaturas da água e do hexano, que permaneceram nas provetas, 
se modificaram após essa redução do volume? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Duas garrafas de plástico transparente, bem fechadas, a garrafa A contendo água 
e a garrafa B contendo álcool até a metade do seu volume, são mantidas em 
repouso por alguns dias. Muitas gotículas apareceram na superfície interna das 
garrafas. De que são formadas essas gotículas nas garrafas A e B?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Existem três copos idênticos cheios com a mesma quantidade de água. O copo A 
possui água à 0°C, o copo B possui água à 30°C e o copo C possui água à 70°C. 
Eles são deixados em cima de uma bancada durante dois dias. Desenhe, no espaço 
abaixo, os níveis de água nestes copos, após os dois dias. Por favor, faça uma 
breve explicação sobre o seu desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. O álcool evapora à temperatura ambiente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Como você explica a evaporação do álcool utilizando a natureza corpuscular da 
matéria? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. O álcool evapora se estiver a 0 °C? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Como ocorre a mudança na taxa de evaporação do álcool com o aumento da 
temperatura do álcool? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Como você explica a razão para o aumento da taxa de evaporação do álcool, 
considerando a natureza corpuscular da matéria, devido ao aumento temperatura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Será que a evaporação ocorre apenas na superfície do álcool, ou em todas as 
suas partes? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Quais são os efeitos de uma corrente de ar (vento) em relação à taxa de 
evaporação do álcool? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

OBRIGADA PELAS CONTRIBUIÇÕES! 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Atualmente, podemos considerar que um aspecto crucial da educação é a 

formação de professores, pois algumas competências básicas para a construção do 

conhecimento relativo às unidades temáticas para o ensino de Física, em muitos 

espaços de ensino, não têm sido trabalhadas adequadamente, nem costumam fazer 

parte da formação do professor nos cursos de licenciatura, mesmo presentes nas 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM). 

Uma dessas unidades compreende a Física Térmica.  Estudos recentes 

indicam que os estudantes não compreendem algumas das ideias fundamentais que 

formam a base da ciência, sendo a evaporação uma delas (COSTU; AYAS, 2005). 

Para entender o processo de evaporação, é necessária a compreensão do modelo 

de partículas, das forças de atração entre as partículas e da teoria cinética dos 

gases. 

Nessa perspectiva, esse material didático e instrucional - GUIA DE 

RECOMENDAÇÕES SOBRE O ENSINO DE EVAPORAÇÃO, que é produto de 

nossa Dissertação, traz além de algumas recomendações para os professores de 

Física, um estudo mais aprofundado do conceito de evaporação e dos fatores que a 

influenciam. Para isso, faz-se uma abordagem de conceitos fundamentais, como o 

de temperatura e calor, através de uma breve retrospectiva histórica.    

Ao final, como sugestão, propõe-se o ensino do tema evaporação a partir da 

abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) porque acreditamos que esse 

tipo de enfoque pode proporcionar aos alunos uma aprendizagem mais crítica e 

consciente do fazer científico para uma região caracterizada pela constante falta de 

água. Na qual essa questão é problematizada, levando em consideração a perda de 

água por evaporação dos açudes, devido a uma vasta superfície líquida livre.  

Esperamos que esse material seja útil para os professores no planejamento 

de atividades que tratem do tema evaporação.  

 

Maria Emília Barreto Bezerra 
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1 APROFUNDANDO O CONCEITO DE EVAPORAÇÃO 

 

 

Tendo em vista, que a maioria dos livros didáticos não aborda o tema 

evaporação ou abordam superficialmente, propõe-se aqui, um aprofundamento do 

conceito de evaporação e dos fatores que influenciam na taxa de evaporação. 

Inicialmente, abordam-se conceitos fundamentais para entender esse processo, são 

eles: calor e temperatura, que estão expostos através de uma breve retrospectiva 

histórica. Primeiro, fez-se uma diferenciação entre os conceitos de calor e 

temperatura e, em seguida, discute-se a natureza do calor. 

 

 

1.1 CALOR E TEMPERATURA: UM BREVE HISTÓRICO 

 

 

Os conceitos mais fundamentais no estudo dos fenômenos térmicos são o 

de temperatura e de calor e foi necessário um tempo longo na história da ciência 

para que esses dois conceitos fossem distinguidos (EINSTEIN, INFELD, 2008). 

Os pré-socráticos, Anaximandro (611-547 a.C), Heráclito (535-470 a.C) e 

Empédocles (492-432 a.C), tinham vagas noções sobre a natureza do calor. Para 

Leucipo (500-430 a.C) e Demócrito (460-370 a.C) o calor era atribuído a átomos 

muito móveis que escapavam incessantemente dos corpos muito quentes. Platão 

(427-347 a.C) aceitava o calor como algo muito próximo ao elemento fogo. O calor 

estava associado aos corpúsculos do elemento fogo. Já Aristóteles (384-322 a.C) 

concebia o frio e o quente como duas das quatro qualidades primárias da matéria, 

ao lado do seco e do úmido. 

Posteriormente, Roger Bacon (1214-1294) afirmou que a causa do calor era 

o movimento interno das partículas do corpo, porém não está claro se é o calor que 

é movimento ou se o movimento é que produz o calor. Já Telesius (1504-1588), 

assim como Galileu Galilei (1564-1642), consideravam o calor como uma espécie de 

fluido. Mas, para Francis Bacon (1561-1625) o calor se relaciona com a vibração de 

átomos e moléculas. Na obra Novum Organum de 1620, Bacon volta a falar do calor 

como movimento, deixando claro que o calor não produz ou gera movimento, mas o 
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próprio calor ou algo do próprio calor é o movimento e nada mais (GURGEL, 

PIETROCOLA, 2006). Kepler (1571-1630) considerava o calor como um estado de 

movimento das partes dos corpos. 

Pode-se verificar que até por volta do século XVII existiam duas correntes 

que procuravam explicar a natureza do calor: a primeira associava o calor à ideia de 

fluido e a segunda o considerava como movimento das partículas do corpo. Nessa 

época, parecia não haver necessidade de se mensurar a quantidade de calor, ou 

seja, não existia uma preocupação em se diferenciar os conceitos de temperatura e 

calor. 

O que existia eram ideias intuitivas de quente e frio, assim como de 

equilíbrio térmico. O sentido do tato, por exemplo, dá a ideia que um corpo é quente 

e outro é frio, mas trata-se de um critério puramente qualitativo, insuficiente para 

uma descrição quantitativa. 

Desse mesmo modo é o conhecimento sobre equilíbrio térmico: a ideia de 

que quando um corpo quente entra em contato com um corpo frio, o primeiro sofre 

um resfriamento e o segundo um aquecimento até atingir um equilíbrio. Mas, não se 

sabia que equilíbrio era esse. A ideia, até então, era a de que os corpos em 

equilíbrio térmico possuiriam as mesmas quantidades de calor, ou os mesmos graus 

de calor, porém não havia nenhum modo de medir as quantidades de calor de um 

corpo (MEDEIROS, 1999).  Esse problema foi solucionado pelo desenvolvimento de 

instrumentos de medição de temperatura, como o termoscópio de Galileu, forma 

primitiva do termômetro, o qual possibilitou condições para que as ideias de 

temperatura e calor viessem a ter conceituações mais distintas uma da outra. 

A história das medições da temperatura não foi algo que tenha acorrido sem 

problemas. O problema fundamental é que a temperatura não é uma grandeza como 

a distância, que pode ser medida diretamente. Portanto, na utilização de 

termômetros deve-se admitir a existência de uma dependência simples entre a 

temperatura e uma outra grandeza mais diretamente mensurável, como por 

exemplo, o comprimento de uma coluna de líquido.  

Outro problema é o fato de que a leitura do termômetro fornecia a 

temperatura daquele instrumento e não a temperatura do ambiente no qual ele 

estivesse imerso. Mas, habitualmente, o termômetro é usado para determinar a 

temperatura de outros corpos, não sua própria temperatura. Então, para afirmar que 
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a temperatura lida no instrumento é a do ambiente, considera-se implicitamente que 

quando dois corpos estiverem em contato um com o outro e um deles não estiver 

mais variando sua temperatura o outro também não deverá estar, isso dá a ideia de 

que algo passa entre dois corpos em contato que estejam a temperaturas diferentes 

e que só deixa de passar quando suas temperaturas tornam-se iguais, situação que 

denomina-se equilíbrio térmico.  

Um terceiro problema é admitir que um termômetro após ter sido posto em 

contato com uma substância, conteria a mesma quantidade de calor que a 

substância pelo fato de suas temperaturas serem iguais.  

Apesar de todos esses problemas, Joseph Black (1728-1799), por volta de 

1760, estabeleceu satisfatoriamente a diferença conceitual entre temperatura e 

calor. Pelas suas experiências, mostrou que corpos diferentes requeriam diferentes 

quantidades de calor para atingir a mesma temperatura, fato que levou a definição 

de calor específico, bastante semelhante a de hoje: a quantidade de calor 

necessária para provocar uma dada mudança de temperatura em uma certa 

quantidade de matéria. Black demonstrou, também, que um corpo ao mudar de 

estado recebe calor sem variar sua temperatura (AURANI, 1988). Segundo Cindra e 

Teixeira, Joseph Black elaborou três importantes conclusões:  

 
 

[...] o calor não se distribui sobre diferentes corpos de modo proporcional às 
suas respectivas densidades; o calor não se distribuía uniformemente em 
todo o volume ocupado por diferentes corpos; e, no equilíbrio térmico, a 
grandeza uniforme comum a todos os pontos ocupados por diferentes 
corpos é a temperatura (CINDRA, TEIXEIRA, 2005). 

 
 

Estabelecida a diferença entre os conceitos de temperatura e calor, torna-se 

imprescindível discutir sobre a natureza do calor. 

 

 

1.1.1 Do calórico ao calor 

 

 

No final do século XVIII os estudiosos divergiam quanto à natureza do calor: 

alguns o consideram como fluido, enquanto outros consideram o calor como 

movimento. 
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É importante lembrar que, a Termodinâmica se desenvolveu em um 

momento histórico marcado por profundas mudanças econômicas e sociais, a 

Revolução Industrial. Período marcado pela mudança no modo de produção, ou 

seja, envolveu uma mudança do trabalho manual para o realizado por máquinas, 

como a máquina a vapor. Do mesmo modo que ofereceu uma promessa de alívio da 

pobreza para os indivíduos, esse processo de industrialização e urbanização criou 

problemas enormes para o Estado e não se processou, em todos os lugares, com o 

mesmo ritmo. 

Com o desenvolvimento das máquinas os estudos de Termologia, antes 

considerados secundários, passaram a fazer parte dos principais problemas com os 

quais os filósofos naturais se defrontaram (BRAGA et al., 2005).   

 

a) A Teoria do Calórico 

 

A Teoria do Calórico surgiu para explicar a mudança de temperatura entre 

os corpos quando estes eram postos em contato. A ideia que se tinha era de algo 

invisível fluindo de um corpo para o outro, do mais quente para o mais frio até que 

as temperaturas dos corpos se igualassem, isto é, quando atingissem o equilíbrio 

térmico. Einstein e Infeld (2008) compararam esse algo à água fluindo de um nível 

mais alto para um mais baixo até que os níveis se igualassem. Para essa teoria os 

corpos tinham maior ou menor temperatura por acumularem maior ou menor 

quantidade de calórico. Esse termo, calórico, associado ao fluido do calor foi dado 

por Lavoisier em 1789. 

Acreditava-se que sendo o calórico uma substância, este possuiria massa, 

entretanto, os experimentos feitos com ferro aquecido e ferro frio não mostraram 

diferença de peso, sendo, portanto, caracterizado como um fluido imponderável, ou 

seja, não possuía massa. 

Essa teoria baseava-se em um fluido auto-repulsivo e fortemente atraído 

pela matéria, podendo penetrar em todos os corpos. Nesse sentido, aquecer seria 

receber calórico e resfriar seria retirar calórico. Também existia o princípio de 

conservação do calórico, não sendo possível sua criação nem destruição, mas será 

essa característica que acabará por ser um dos principais argumentos contra a 

teoria. 
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O propósito de qualquer teoria física é explicar o maior número de 

fenômenos. Com essas características, a Teoria do Calórico foi capaz de explicar 

vários fenômenos do calor, como veremos a seguir, porém não foi suficiente. 

A Teoria do Calórico explicava a expansão térmica que se dava em virtude 

de se aumentar a atmosfera de calórico do corpo. Explicava, também, o processo de 

condução de calor e de propagação no vácuo. Como relata Aurani, 

 

[...] aquecendo-se a extremidade de uma barra sólida por exemplo, 
inicialmente os átomos dessa extremidade atrairiam fortemente o calórico, 
mas à medida que o recebessem, seu poder de atração diminuiria, de modo 
que o fluido seria perdido para os átomos das vizinhanças; [...] em virtude 
de ser auto-repulsivo, o calórico sofreria uma expansãosem limites na 
ausência de um meio material que pudesse detê-lo; assim a propagação no 
vácuo apareceria como uma tendência natural do calórico (AURANI, 1988). 

 

No entanto, Benjamin Thompson (1753-1814), o Conde Rumford, começa a 

questionar alguns postulados da Teoria do Calórico. 

 

b) Rumford e a Teoria do Calórico 

 

Para Rumford era difícil aceitar uma teoria em que não se podia ter acesso à 

substância. Primeiramente ele dedicou seus estudos ao peso do calor, porém não 

constatou qualquer efeito do calor no peso dos corpos. Nessa época, trabalhava 

numa fábrica em Munique supervisionando o trabalho de calibração de canhões, ao 

supervisionar a perfuração de canhões começou a observar que a quantidade de 

calor produzido pelos canhões era muito grande, o que parecia incompatível com a 

Teoria do Calórico que afirmava que essa substância não poderia ser criada nem 

destruída. Então, Rumford começa a questionar esse fato como podemos verificar 

em suas palavras: 

 
[...] Tendo estado, ultimamente, ocupado na superintendência da perfuração 
da alma de canhões, nas oficinas do arsenal militar de Munique, fiquei 
impressionado com o grau muito considerável de Calor que um canhão de 
bronze adquire, em um curto tempo, ao ser perfurado; e com o Calor ainda 
mais intenso (muito mais elevado do que o da água em ebulição, como 
descobri pela experimentação) das aparas metálicas dele separadas pela 
furadeira... 
De onde vem o Calor realmente produzido na operação mecânica acima 
mencionada? 
Será fornecida pelas aparas metálicas que são separadas pela furadeira da 
massa sólida de metal? 
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Se esse fosse o caso, então, de acordo com a moderna doutrina do Calor 
latente, e do calórico, não apenas a capacidade deve ser suficientemente 
grande para ser responsável por todo o Calor produzido. 
Mas não ocorreu alteração como essa; porque constatei, após tomar 
quantidades iguais, em peso, dessas aparas, e de tiras delgadas do mesmo 
bloco de metal separadas por meio de uma serra fina colocando-as, a uma 
mesma temperatura (a da água em ebulição), em quantidades iguais de 
água fria (equivale a dizer, à temperatura de 15ºC), que a porção de água 
em que foram colocadas não foi, segundo todas as aparências, mais 
aquecida ou menos aquecida do que a outra porção, na qual as tiras de 
metal foram colocadas. 
Finalmente chegamos a esta conclusão: 
E, meditando sobre esse assunto, não devemos esquecer de considerar a 
mais considerável circunstância, de que a fonte de Calor gerada pelo atrito, 
nessas Experiências, pareceram ser evidentemente inexauríveis. É 
desnecessário acrescentar que qualquer coisa que qualquer corpo ou 
sistema de corpos isolado pode continuar a fornecer sem limitação não 
poderá ser, provavelmente, uma substância material; e a mim me parece 
extremamente difícil, se não assaz impossível, formar qualquer idéia distinta 
de algo capaz de ser excitado e comunicado da maneira em que o Calor foi 
excitado e comunicado nessas Experiências, exceto se for MOVIMENTO 
(RUMFORD apud EINSTEIN e INFELD, 2008). 

 

Apesar de os caloristas justificarem o fato afirmando que o calórico era 

expelido devido à auto-repulsão porque a pressão colocava os átomos do material 

muito próximos. Rumford consegue demonstrar a insuficiência da Teoria do Calórico, 

pois se pode observar,em suas palavras, que o calor não poderia ser uma 

substância material, mesmo que sem massa, por não ter fim. Então, ele sugere que 

o calor possa ser movimento. 

Segundo Aurani (1988), as observações de Rumford questionavam a teoria 

do calórico num de seus pontos básicos, a ideia de conservação do calórico, pois 

para ele o calórico parecia ser gerado, o que deu um novo aspecto na ideia de 

conservação, o da transformação de movimento em calor. 

 

c) Mecânica e Calor 

 

Nada mais mecanicista do que a ideia de movimento como causa do calor. 

Einstein e Infeld (2008) analisam o movimento de um carro numa montanha russa 

ideal, isto é, sem atrito. Durante esse movimento pode-se dizer que ocorre tanto 

variação de velocidade como de posição. No ponto mais alto o carro tem velocidade 

zero e no ponto mais baixo sua velocidade é máxima. Na Mecânica, isso significa 

que no ponto mais alto ele tem energia potencial máxima sem energia cinética, no 

ponto mais baixo terá energia cinética máxima e ausência de energia potencial e nos 
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pontos intermediários terá tanto energia cinética quanto potencial. Mas, a soma 

dessas energias não se altera. 

No entanto, em uma montanha russa real, que existe atrito, mesmo existindo 

troca entre energia cinética e potencial, a soma dessas energias não é constante e 

torna-se cada vez menor. É exatamente nesse ponto que Einstein e Infeld (2008) 

relacionam os aspectos mecânico e calorífico do movimento. Para eles, algo mais 

além das energias cinética e potencial estava envolvido, o calor criado pelo atrito. 

Então, eles supõem que se o calor pudesse ser considerado uma forma de energia, 

a soma dessas três energias permaneceria constante. 

 

d) Calor como uma forma de energia 

 

No século XIX, o médico alemão Julius Robert von Mayer (1814-1878) supôs 

uma nova pista que conduziu o conceito de calor como uma forma de energia, a 

qual, posteriormente, foi confirmada pelos experimentos do fabricante de cerveja 

inglês James Prescott Joule (1818-1889). 

Mayer ao realizar exames observou que a cor do sangue das pessoas 

variava de um lugar para outro. Então, ele tentou explicar essa diferença na cor do 

sangue de uma mesma pessoa quando ela se deslocava para lugares com climas 

diferentes. Ele observou que no clima mais quente o sangue era mais escuro do que 

no clima mais frio e associou essa diferença a maior quantidade de oxigênio no 

sangue, em condições tropicais, causada pela menor combustão dos alimentos para 

manter o calor do corpo. 

Segundo Braga et al. (2008), para Mayer o corpo humano poderia produzir 

calor de duas maneiras: o corporal e o produzido mecanicamente, por meio do atrito, 

e a soma desses “calores” era igual ao calor gerado pela oxidação dos alimentos no 

ser vivo. Então, para Mayer, o calor produzido mecanicamente pelo organismo 

manteria uma relação quantitativa invariável com o trabalho gasto nessa produção, 

ou seja, o calor produzido por uma ação mecânica é proporcional ao trabalho 

empregado.  

Ele chegou até a estabelecer um equivalente mecânico para o calor, ou seja, 

um valor numérico para a relação entre energia mecânica e calor (em unidades 

atuais seria: 1 cal = 3,6 J), quando tentava explicar porque o calor específico de 
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gases a volume constante era menor que o calor específico a pressão constante. 

Chegando a conclusão que na expansão térmica de um gás à pressão constante o 

calor fornecido em excesso se tornou trabalho feito pelo gás para se expandir contra 

a pressão atmosférica (FURIÓ-GÓMEZ et al., 2007). 

Passos (2009) lembra que a necessidade de se determinar com precisão o 

custo da energia produzida fez com que a determinação de fatores de conversão, 

como o equivalente mecânico do calor, passasse a ser uma exigência dos novos 

tempos em que a máquina a vapor passou a ter um importante papel na economia. 

Mas foi em 1850, que Joule determinou o equivalente mecânico do calor 

através de um minucioso e perseverante trabalho experimental (Figura 1), cujo 

objetivo era medir a perda de calor. 

Seu experimento foi descrito por Einstein e Infeld: 

 

[...] Em seu aparelho, dois pesos faziam uma roda de palhetas girar imersa 
em água. A energia potencial dos pesos foi transformada em energia 
cinética das partes movediças, e, portanto, em calor, que fez subir a 
temperatura da água. Joule mediu essa alteração de temperatura e, 
fazendo uso do calor específico da água, conhecido, calculou a quantidade 
de calor absorvido. Ele resumiu assim os resultados de muitas tentativas: 
1º) A quantidade de calor produzida pelo atrito de corpos, sejam líquidos ou 
sólidos, é sempre proporcional à quantidade de força (por força, Joule quer 
dizer energia) despendida.  
2º) A quantidade de calor capaz de fazer aumentar em 1ºF a temperatura de 
uma libra de água (pesada no vácuo e considerada entre 55º e 60º) exige 
para sua evolução o dispêndio de uma força (energia) mecânica 
representada pela queda de 772 libras-peso da altura de um pé (EINSTEIN, 
INFELD, 2008, p. 42). 
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Figura 1 – O Experimento de Joule1. 
Fonte: http://www.perdiamateria.eng.br/Nomes/Joule.htm 

 

 

Em termos de unidades atuais, Joule conseguiu um valor com grande grau 

de precisão: 1 cal = 4,2 J. 

 

                                                           
1
 Joule verificou que, para um certo valor de energia mecânica que fazia funcionar um dínamo, era sempre o 

mesmo valor de calor produzido pela corrente eléctrica fornecida pelo dínamo. (Um dínamo é um dispositivo 

que possui um íman em movimento de rotação dentro de uma bobina de fio espiralado, induzindo esse 

movimento uma corrente eléctrica no fio condutor, corrente essa que muda de sentido em cada meia volta do 

íman, designando-se por isso de corrente alterna, corrente essa que faz aquecer o fio onde ela é induzida – 

efeito de Joule). 
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Com o estabelecimento das interrelações entre calor e trabalho mecânico, 

surgiu um novo campo de estudo, a termodinâmica. As máquinas a vapor, que já 

funcionavam desde o século XVIII, passaram a ser compreendidas em termos de 

fluxo de energia entre duas fontes térmicas a temperaturas diferentes. 

Sadi Carnot (1796-1832) já havia tentado explicar o funcionamento das 

máquinas a vapor, se valendo da Teoria do Calórico. Ele mostrou que para a 

produção de trabalho a partir do calor, qualquer máquina térmica tinha que ter uma 

fonte quente e uma fonte fria. Ele também constatou que a potência motriz máxima 

da máquina depende exclusivamente das temperaturas das respectivas fontes. Na 

sua concepção, a realização de trabalho na máquina a vapor era análoga ao 

funcionamento de uma roda d’água, ou seja, o calórico ao passar de uma fonte 

quente para uma fonte fria realizava trabalho, da mesma forma que a água ao cair 

de um nível mais alto para um nível mais baixo fazia mover uma roda hidráulica, sem 

haver consumo de calórico (CINDRA e TEIXEIRA, 2005). Já no final da sua vida 

Carnot apresenta a ideia de proporcionalidade entre calor e trabalho, transformando 

um no outro, assim, estabelecendo o conceito de ciclos reversíveis.  

Entretanto, a análise do rendimento das máquinas térmicas introduziu na 

ciência e ideia de irreversibilidade como aponta Braga et al., 

 

[...] Embora os processos de conversão de energia impliquem sua 
conservação, percebeu-se que os processos termodinâmicos, ao contrário 
de alguns processos mecânicos, não eram reversíveis no tempo. As 
equações do movimento de Newton eram perfeitamente reversíveis no 
tempo, mas o mesmo não se aplicava às trocas energéticas que sempre 
produzem uma forma, digamos, preferencial de energia: a térmica (BRAGA 
et al., 2008, p. 72).    

  

Mas, foi por volta de 1850, que Rudolf Clausius (1822-1888) verificou que 

Carnot havia se enganado quando pensou em um motor que trabalharia somente 

porque seu calórico diminuía de temperatura. Ele concorda que o calórico não podia 

ser destruído, contudo, afirmava que ele poderia ser convertido em trabalho 

mecânico, por exemplo. Isso levou ao estabelecimento dos dois princípios 

fundamentais da Termodinâmica: a equivalência entre calor e trabalho, e a 

explicação da geração de trabalho mecânico a partir do calor em processos cíclicos. 

Tempos depois, esses dois princípios se transformaram nas duas Leis da 

Termodinâmica que tratam da conservação da energia e de sua dissipação. 
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O trabalho de Clausius tornou claro que o calor não era nenhum misterioso 

fluido sem peso, mas, sim, uma forma de transferência de energia. Também se 

tornou evidente que nenhuma forma de energia poderia ser destruída, embora, 

pudesse ser convertida em outra. Este princípio que ficou conhecido como da 

Conservação de Energia, que já havia sido formulado por Hermann Von Helmholtz, 

em 1847, mas que após os trabalhos de Clausius tivera um significado mais 

profundo (RAFAEL, 2007). 

Após diferenciar os conceitos de calor e temperatura e discutir a natureza do 

calor, têm-se condições de entender melhor o processo de vaporização, em 

particular, o conceito de evaporação, os fatores que influenciam e como esses 

fatores influenciam nesse processo. 

 

 

1.2 O PROCESSO DE VAPORIZAÇÃO 

 

 

As mudanças de estado físico das substâncias são frequentemente 

consideradas como “transformações de substâncias”, quando na verdade são 

“outras formas da mesma substância”, e não, a conversão de uma substância em 

outra. Portanto, é necessária uma atenção especial para que não seja reforçada a 

ideia prévia de que, por exemplo, o gelo é uma substância diferente da água. 

A compreensão do estado físico de uma substância implica o conhecimento 

de suas unidades estruturais e das interações entre elas. Uma substância, qualquer 

que seja o estado físico que ela se encontre, tem sempre as mesmas unidades 

estruturais, sejam elas átomos, moléculas ou íons.   

A mudança de estado (Figura 2) ocorre quando, por aquecimento ou 

resfriamento, há alterações nas ligações entre as unidades estruturais, se essas 

unidades forem átomos, alteram-se as ligações interatômicas, se forem moléculas, 

alteram-se as ligações intermoleculares. Com o aquecimento de um sólido 

molecular, como o gelo, a agitação das moléculas aumenta e algumas das ligações 

entre elas são enfraquecidas, obtendo-se água líquida, em que a mobilidade 

molecular é maior. Por sua vez, o aquecimento da água líquida é acompanhado da 

destruição das ligações intermoleculares e formação do vapor de água, em que a 
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mobilidade molecular é máxima, ficando as moléculas, mais afastadas umas das 

outras. 

 

 
Figura 2 – Mudanças de estado físico da matéria 

Fonte: http://www.infoescola.com/fisico-quimica/mudancas-de-estado-fisico/ 
  

 

Para uma substância, a fusão representa a passagem do estado sólido para 

o estado líquido. A vaporização representa a passagem do estado líquido para o 

estado gasoso e pode ocorrer de três formas distintas: evaporação, ebulição e 

calefação. A liquefação ou condensação representa a passagem do estado gasoso 

para o estado líquido. A solidificação representa a passagem do estado líquido para 

o estado sólido. A sublimação representa a passagem do estado sólido para o 

estado gasoso. E a ressublimação, ou também, apenas sublimação representa o 

processo inverso, passagem do estado gasoso para o sólido, sem passar pelo 

estado líquido.  

Esse estudo concentra-se na Vaporização, principalmente em um de seus 

modos, a evaporação. No entanto, é importante, inicialmente, diferenciar as três 

formas de vaporização: evaporação, ebulição e calefação. 

Apesar de a evaporação, a ebulição e a calefação apresentarem o mesmo 

resultado final, ou seja, o líquido vaporiza-se, há grandes diferenças entre elas. Para 

entrar em ebulição, um líquido deve alcançar uma determinada temperatura (no 

caso da água, 100 oC a 1 atm); ao atingí-la ocorre o aparecimento de bolhas que 
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caracterizam a fervura; a maioria das moléculas do líquido está com energia 

suficiente para a mudar de estado (GUIMARÃES; BOA, 1997).  

Já para evaporar, o líquido pode estar numa temperatura inferior à de 

ebulição; somente as moléculas mais energéticas do líquido têm energia suficiente 

para mudar de estado. Por isso, ela é mais lenta e não ocorre o aparecimento de 

bolhas; só percebemos que ele está evaporando depois de um tempo, quando 

vemos que sua quantidade diminuiu ou, mesmo, desapareceu (GUIMARÃES; BOA, 

1997).  

A calefação ocorre quando o líquido passa rapidamente para o estado de 

vapor, ou seja, ocorre, por exemplo, quando o líquido entra em contato com uma 

superfície com temperatura maior que a sua temperatura de ebulição, nesse caso o 

líquido recebe grande quantidade de calor rapidamente (SILVA; BARRETO FILHO, 

2010). 

Nesse momento, o estudo se concentrará na evaporação. A evaporação é a 

passagem espontânea e contínua de um líquido para o estado de vapor, que ocorre 

em qualquer temperatura, através da superfície do líquido exposta ao ambiente. 

Essa transição é uma consequência da agitação térmica molecular: algumas 

moléculas do líquido devem ter energia cinética suficiente para vencer a força de 

coesão entre as moléculas (tensão superficial) e, consequentemente passar para o 

meio exterior. 

A evaporação, como a vaporização típica, é um processo endotérmico, 

absorvendo calor durante sua realização. Por isso, quando um líquido evapora, ele 

produz o “frio por evaporação”.  

Em regiões do semi-árido, como o município de Santa Cruz, muitas famílias 

da zona rural ainda armazenam água para beber em potes de barro para que a água 

fique mais fresca. Para que a temperatura da água diminua o máximo possível, os 

potes de barro devem ser porosos, e por isso, não devem ter nenhum tipo de pintura 

ou verniz, para garantir que a água flua da parede interna até a parede externa, 

através dos poros. Barreto, Borba e Medeiros (2006) explicam o que faz a água 

esfriar, 

 

As moléculas mais quentes terão maior velocidade, com isso, elas chegam 
primeiro à parede externa do pote e se evaporam. Esse processo pode ser 
acelerado se o pote estiver num local mais ventilado, dessa forma as 
moléculas que se evaporam são retiradas da parede externa do pote mais 
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rapidamente e, assim, mais moléculas podem se evaporar, restando no pote 
as moléculas mais frias. (BARRETO; BORBA; MEDEIROS, 2006, p. 11).  
  

 

Para entender por que um líquido evapora e analisar outras características 

da evaporação, precisa-se avançar um pouco mais na relação existente entre 

temperatura e energia cinética das moléculas. 

 

 

1.2.1 A distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann para as moléculas 

 

 

A Física Clássica fornece uma previsão bem definida para os valores médios 

das energias correspondentes a um sistema (em equilíbrio térmico) constituído de 

um grande número de partículas: é a Lei ou Princípio Geral da Equipartição da 

Energia. No caso de um gás cujas moléculas estejam em equilíbrio térmico a uma 

dada temperatura � esse princípio afirma que a energia cinética média de uma 

molécula (��)�, por grau de liberdade, é determinada por:  

 

(��)� =
��

	
, � = 1,38.

������

�
		é a constante de Boltzmann. 

 

Essa lei se aplica a qualquer sistema clássico que, no equilíbrio, contenha 

um grande número de partículas do mesmo tipo.  

Como o movimento de translação ocorre em três dimensões, diz-se que 

cada partícula possui três graus de liberdade. Assim, a energia cinética média de 

translação de cada molécula (�)�, é dada por: 

 

(�)� =
���

	
 

 

Como fala-se em valores médios, evidentemente que nem todas as 

moléculas terão a mesma velocidade, podendo haver moléculas lentas e moléculas 

extremamente rápidas (BARRETO; BORBA; MEDEIROS, 2006, p. 10). 

Para analisar a física de um sistema constituído por um grande número de 

partículas, o procedimento usual é o de ignorar os movimentos (e as interações) 
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individuais das partículas constituintes em favor de considerações exclusivamente 

estatísticas.  

Como exemplo, considere-se um sistema isolado constituído de um grande 

número de partículas (clássicas) em equilíbrio térmico a uma temperatura �. O 

equilíbrio térmico é atingido após um grande número de interações entre as 

partículas o que envolve trocas de energia e momento linear. Os valores dessas 

grandezas flutuarão entre um valor máximo e um valor mínimo existindo, então, um 

valor médio. Em cada instante teremos uma função de distribuição de probabilidades 

bem definida. Essa distribuição, face à contribuição do eminente cientista L. 

Boltzmann, é referida como a Distribuição de Boltzmann sendo dependente da 

temperatura �.  

Uma vez conhecidas as probabilidades de ocupação das partículas do 

sistema nos diferentes estados de energia, vários resultados de interesse físico 

podem ser calculados (valores médios). Um exemplo específico é a relação entre as 

propriedades de um gás clássico e a distribuição das velocidades de suas 

moléculas, a Distribuição de Maxwell.  

A Distribuição de Maxwell trata-se de um caso especial da distribuição de 

Boltzmann. Representando a função distribuição por �(�) temos que �(�)�� 

corresponde à probabilidade de que uma partícula (molécula) tenha velocidade 

compreendida entre �	 e � + �� sendo dependente da temperatura.  

Para a correspondente distribuição de velocidades das moléculas em um 

gás em equilíbrio térmico usaremos �(�) como a função distribuição de velocidades 

referida como a Distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann. No caso de N 

moléculas de um gás (� indicativo da massa de uma molécula; � a temperatura 

absoluta de equilíbrio) a função de distribuição é dada por:  

 

�(�) = ��(
�

	���
)�/	�	 !

��	

	��  

 

• Note que �(�) é a função distribuição de velocidades: fornece a fração de 

moléculas cujas velocidades se encontram no intervalo �� correspondente à 

velocidade �. 
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• " �(�)�� = �
#

$
, a área total abaixo da curva é sempre unitária por definição 

de probabilidade (BARRETO; BORBA; MEDEIROS, 2006, p. 15). 

• No caso de líquidos tem-se distribuição similar a dos gases, embora a 

velocidade seja menor; no caso sólido os átomos não apresentam 

movimentos de translação, mas, sim de vibração em torno de posições de 

equilíbrio. 

 

O Gráfico 1 a seguir é uma representação da distribuição de velocidades das 

moléculas de água segundo a previsão da equação de Maxwell-Boltzmann, para 

várias temperaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 – Distribuição de Maxwell-Boltzmann das velocidades moleculares da água a várias 

temperaturas. 
Fonte: http://hincklab.uthscsa.edu/html/soft_packs/msi_docs/insight980/forcefields/FFBSim/5_ 

Dynamics.html (adaptado). 
 

 

Observa-se que o máximo da função desloca-se para a direita, e também 

diminui, quando a temperatura aumenta (BARRETO; BORBA; MEDEIROS, 2006, p. 

15). 
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Guimarães e Boa (1997) trazem uma associação das curvas da Distribuição 

das velocidades moleculares de Maxwell-Boltzmann com as curvas de distribuição 

de energia para as moléculas (Gráfico 2). Isso é possível porque a energia das 

moléculas se manifesta pelo seu grau de movimento, ou seja, pela velocidade das 

moléculas. 

O Gráfico 2 mostra, esquematicamente, como se distribui a energia pelas 

moléculas de um líquido, para duas temperaturas diferentes: a temperatura de 

ebulição (TE) e outra, inferior (TI). Está também assinalado neste gráfico o valor de 

energia (EG) que permite às moléculas passarem para a fase gasosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição de energia pelas moléculas de um líquido para duas temperaturas diferentes. 
Fonte: Guimarães e Boa, 1997, p.78 (adaptado). 

 

 

Sabe-se que o número de moléculas que possuem uma determinada 

energia é dado pela área abaixo da curva. No Gráfico 2, a área A1, abaixo da curva 

da temperatura inferior a de ebulição, representa o número de moléculas que 

possuem uma energia igual ou superior a energia (EG) que permite às moléculas 

passarem para a fase gasosa. Já a área A1 + A2, abaixo da curva da temperatura de 

ebulição representa o número de moléculas que possuem uma energia igual ou 

    TI 

TE 

Nº de Moléculas 

            

Energia  EG 

A2 

A1 
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superior a energia (EG). Então, podemos observar que o número de moléculas com 

energia igual ou superior a energia (EG) para TI é bem menor que para TE. 

Dessa forma, pode ser visto a partir do gráfico que mesmo a baixas 

temperaturas, há sempre moléculas com energia relativamente elevada. Estas 

moléculas de energia mais elevada são capazes de vencer as forças de atração das 

outras partículas e deixar o corpo do líquido na forma de vapor. Por isso, mesmo o 

líquido estando a uma temperatura inferior a de ebulição, há partículas que saem do 

corpo do líquido, caracterizando a evaporação. 

A seguir, aborda-se os fatores que influenciam na taxa de evaporação. 

 

 

1.2.2 Fatores que influenciam na velocidade de evap oração 

 

 

Depois de se abordar como ocorre o processo de evaporação, convém tratar 

sobre como alguns fatores influenciam na sua velocidade de evaporação. Sampaio e 

Calçada (1998) definem velocidade de evaporação (�) como a relação entre a 

massa de líquido que se evapora (∆�) e o intervalo de tempo em que essa 

evaporação ocorre (∆&):  

 

� = 	
∆�

∆&
 

 

  

A unidade usual de velocidade de evaporação é grama por segundo ('/(). 

Os fatores que influenciam sobre a velocidade de evaporação são 

fundamentalmente: a temperatura, a natureza do líquido, a área da superfície livre 

do líquido, a pressão externa, a concentração de vapor (umidade do ar) e as 

correntes de ar (vento). 

 

a) Temperatura 

 

O processo de evaporação exige um fornecimento de energia, que em geral 

na natureza, é fornecida pela radiação solar.  Costa (2007) afirma o seguinte: 
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[...] de toda a energia do Sol que atinge o planeta, cerca de 30% são 
imediatamente refletidos de volta para o espaço, outros 20% são absorvidos 
por elementos da atmosfera (principalmente moléculas) e os 50% restantes 
alcançam a superfície do planeta (terra firme e oceanos). Desses 50%, uma 
parte é absorvida e outra é refletida de volta para a atmosfera. (COSTA, 
2007, p. 78). 
 
 

Assim, da energia que chega à superfície, uma porção é refletida de volta 

para o espaço e outra parte é absorvida pela terra e pelos oceanos, contribuindo 

para o aumento da temperatura dessas superfícies. 

O aumento da temperatura pela radiação solar, caracterizado pelo aumento 

da velocidade das moléculas, provoca o aumento da energia cinética média das 

moléculas. Dessa forma, aumenta o número de moléculas que possuem uma 

energia igual ou superior a energia que permite às moléculas passarem para o 

estado de vapor, como pode ser observado no Gráfico 2. Logo, o aumento de 

temperatura causa um aumento na velocidade de evaporação, pois mais moléculas 

adquirem energia suficiente para mudarem de estado. 

Assim, preocupada com o desperdício, provocado pelo uso da água dos 

açudes para a irrigação, a Agência Nacional das Águas (ANA) recomenda que não 

seja feita irrigação entre às 11h e 17h, pois nesse período muita água é perdida por 

evaporação, devido ao aumento da temperatura das superfícies pela radiação solar 

(CAMPOS, 2013). 

É importante lembrar que em dias de céu nublado, a radiação solar é 

refletida pelas nuvens, e nem chega à superfície, reduzindo a energia disponível 

para o aumento da temperatura das superfícies, consequentemente diminuindo a 

evaporação. 

 

b) Natureza do líquido 

 

Verifica-se que líquidos distintos, nas mesmas condições de temperatura e 

pressão evaporam mais rapidamente que outros, sendo, os mais rápidos, 

denominados de voláteis, e líquidos que evaporam lentamente, são denominados de 

fixos ou estáveis (SAMPAIO; CALÇADA, 1998).  

Isso acontece porque para que uma molécula passe para o estado de vapor, 

ela precisa ganhar energia suficiente para romper suas ligações intermoleculares. 
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Portanto, quanto mais intensa for a força intermolecular, mais difícil será para passar 

para o estado de vapor, menos volátil será o líquido.  

Segundo Peruzzo e Canto (2000), as interações intermoleculares podem ser 

do tipo: interações dipolo2 instantâneo – dipolo induzido, interações dipolo – dipolo e 

interações do tipo ligações de hidrogênio; e que a intensidade dessas forças 

intermoleculares aumenta nessa mesma ordem.  

 

c) Área da superfície livre 

 

O fenômeno de evaporação ocorre na superfície do líquido exposta ao 

ambiente, pois é através dessa superfície que as moléculas podem abandonar o 

líquido. É lógico, então, que quanto maior for a área da superfície livre do líquido, 

tanto maior será a velocidade de evaporação.  

De fato, quanto maior for esta área, maior será o número de moléculas que 

poderão atingir a superfície e escapar. É por isso que se estende a roupa no varal 

para que seque mais rapidamente (MÁXIMO; ALVARENGA, 2010). 

Geralmente, após a colheita os agricultores espalham os grãos, por 

exemplo, de milho e feijão, para secarem mais rápido, ou seja, com os grãos 

espalhados a velocidade de evaporação aumenta porque aumenta a superfície livre 

(TORRES; FERRARO; SOARES, 2010).  

 

d) Pressão externa 

 

A pressão exercida sobre a superfície livre do líquido representa um 

obstáculo para a saída das moléculas. Sendo assim, quanto maior essa pressão 

externa, tanto menor será a velocidade com que o líquido se evapora. No vácuo, 

onde a pressão externa tende a zero, a vaporização (evaporação) é praticamente 

instantânea (CALÇADA; SAMPAIO, 1998). 

 

 

 

 
                                                           
2
 Um par de cargas elétricas opostas ou de pólos magnéticos de sinais opostos separados por uma pequena 

distância. 
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e) Concentração de vapor no ambiente (Umidade do ar ) 

 

Sampaio e Calçada (1998), afirmam que durante a evaporação, há 

movimentação de moléculas em dois sentidos: moléculas de líquido abandonam o 

líquido e moléculas de vapor que penetram no líquido. Porém, geralmente, o fluxo de 

moléculas que saem é maior que o fluxo de moléculas que entram. Ao se calcular a 

velocidade de evaporação, considera-se o saldo entre as moléculas que saem e as 

que entram, isto é, o fluxo. Dessa forma, se a concentração de vapor do líquido no 

ambiente for grande, esse saldo será pequeno, sendo baixa, por conseguinte, a 

velocidade de evaporação. 

Assim, quando um líquido volátil é mantido num recipiente fechado, ele 

evapora até que o fluxo de moléculas nos dois sentidos se iguale. Pode-se dizer 

então que o ambiente sobre o líquido está saturado de vapor.  

Torres, Ferraro e Soares (2010) tratam de uma situação prática em que o 

líquido e o vapor da substância coexistem num recinto fechado. É o caso dos 

botijões de “gás” liquefeito de petróleo, que nessas condições, o vapor está sempre 

exercendo a pressão máxima de vapor para uma determinada temperatura. 

 

Um caso bem conhecido é o dos botijões de “gás” liquefeito de petróleo 
(GLP), muito utilizados em cozinhas. O conteúdo do botijão é um sistema 
líquido-vapor (e não gás), com o vapor exercendo sua máxima pressão. 
Quando se abre a válvula, escapa vapor (que será queimado), o que tende 
a baixar a pressão. Para que o equilíbrio se mantenha, uma parte de líquido 
se vaporiza, de modo que a pressão reinante não se modifica, continuando 
o vapor a exercer sua pressão máxima, nessa temperatura. O processo 
repete-se continuamente, até que se esgote o líquido (TORRES; 
FERRARO; SOARES, 2010, p. 32). 
  

 

Nesse caso, o líquido está em um recipiente fechado, no qual a dispersão 

dos vapores é impedida, por isso, após certo tempo será estabelecido um equilíbrio 

entre as moléculas que passam para o estado de vapor e as que retornam ao estado 

líquido. Nessa situação, a pressão exercida pelo vapor sobre o líquido é denominada 

pressão máxima de vapor (GREF, 2002). 

Num ambiente aberto, o líquido acaba por desaparecer completamente, pois 

o vapor formado tende a se expandir, afastando-se do líquido e mantendo 

relativamente baixa a concentração do vapor próxima a superfície do líquido.  
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A concentração de vapor de água na atmosfera caracteriza a umidade do ar. 

Quando a umidade do ar é muito elevada, a velocidade de evaporação da água é 

baixa. Ao contrário, em dias secos, quando a umidade do ar é baixa, a água evapora 

rapidamente.  

A quantidade de vapor de água existente no ar é medida numa escala 

denominada umidade relativa. Nessa escala, 100% representa o ar saturado. Assim, 

quando a umidade relativa do ar é, por exemplo, de 80% significa que o ar contém 

80% da quantidade de vapor correspondente à saturação. 

Segundo Guimarães e Boa (1997), a quantidade de vapor de água, capaz de 

saturar um determinado volume de ar, está intimamente relacionada com a 

temperatura.  

A Tabela 1 mostra a quantidade aproximada de vapor de água (em gramas 

por metro cúbico) que satura o ar a 1 atm, para algumas temperaturas. 

 

 

TEMPERATURA (ºC) QUANTIDADE DE VAPOR (g/m3) 

0 5 

20 20 

40 50 

60 130 

80 290 

100 590 

Tabela 1 – Quantidade de vapor de saturação do ar a 1 atm. 
Fonte: Guimarães e Boa, 1997, p. 80. 

 

 

Percebe-se, a partir da Tabela 1, que se o ar já estiver saturado a 20oC, isto 

é, com umidade relativa de 100%, e o sistema for aquecido a 40oC, mais água 

deverá evaporar, até que um novo equilíbrio seja atingido e o ar se torne novamente 

saturado. No entanto, se o ar contido num recipiente fechado que se encontra a 

40oC está saturado e o sistema for resfriado para 20oC, o vapor irá condensar. 

Quem acorda cedo pode observar que, com frequência, as plantas, os 

telhados das casas, os automóveis e outros objetos que ficam ao relento 

amanhecem cobertos por gotículas de água, denominadas de orvalho. Podemos 
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compreender facilmente como ocorre a formação do orvalho, por exemplo: depois de 

um dia quente, no qual muita água evaporou, levando a umidade a 80%, quando a 

temperatura cai à noite, a quantidade de vapor no ar é superior à quantidade de 

vapor de saturação para essa temperatura, fazendo com que parte desse vapor se 

condense, formando o orvalho.  

 

f) Correntes de ar (vento): 

 

A presença de correntes de ar, afastando o vapor, aumenta a velocidade de 

evaporação. É por isso que, principalmente, nas regiões úmidas, as correntes de ar 

produzidas pelos ventiladores, diminuem a sensação de calor. Também é por esse 

motivo que se costuma soprar as bebidas quentes, para aumentar a velocidade de 

evaporação e, assim, resfriá-las (TORRES; FERRARO; SOARES, 2010). 

Em regiões do semiárido, como o município de Santa Cruz, no período 

chuvoso, quando uma pessoa está na beira do açude ao meio dia sente a 

temperatura da água elevada. Mas, se a pessoa entrar no açude nos meses secos 

sentirá a água mais fria que nos meses de chuva. Barreto, Borba e Medeiros (2006) 

explicam por que isso acontece,  

 

[...] durante os meses da estação chuvosa o vento sopra com uma 
intensidade quase nula. Portanto, as moléculas da água que se evaporam 
da superfície do açude permanecem acima da superfície da água, formando 
uma espécie de película (colchão de ar), dificultando a evaporação de 
outras moléculas, o que faz com que as moléculas mais quentes da água 
fiquem presas na superfície. Já nos meses de setembro e outubro, o vento 
sopra com intensidade mais forte, de modo que as moléculas quando se 
evaporam são levadas para uma posição fora do açude e, 
consequentemente, facilitam a evaporação das moléculas quentes sobre a 
superfície da água, tornando-a realmente fria. (BARRETO; BORBA; 
MEDEIROS, 2006, p. 11).  
 
 

Na agricultura uma técnica utilizada para reduzir as perdas de água por 

evaporação é a utilização de quebra-ventos (Figura 3), que segundo Castro (2014), 

trata-se de um:  

Aparato vegetal formado por uma única barreira ou por dois braços 
perpendiculares, que visa reduzir a velocidade dos ventos e, 
conseqüentemente, a erosão eólica, a evaporação, a temperatura, a 
transpiração das plantas e as perdas por evaporação, no processo de 
irrigação por aspersão, além de aumentar a umidade relativa do ar, dentro 
do campo de cultura protegido. Geralmente, cada braço do quebra-ventos é 
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formado por cinco fileiras de plantas de três espécies vegetais de alturas 
diferentes. (CASTRO, 2014, p.151). 
 

  

  

 
Figura 3 – Quebra-ventos 

Fonte: http://dc466.4shared.com/doc/70K6Tqrg/preview.html 
 

 

Após abordar o processo de vaporização, em particular, como ocorre a 

evaporação e quais fatores a influenciam, traz-se na seção seguinte algumas 

recomendações sobre o ensino do tema evaporação, para os professores de Física. 
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2 RECOMENDAÇÕES PARA O ENSINO DO TEMA EVAPORAÇÃO 

 

 

Nesta seção, sugerem-se algumas recomendações, com suas justificativas, 

sobre o ensino do tema evaporação para os professores de Física que se 

propuserem a trabalhar com o tema. Essas recomendações estão baseadas nos 

dados obtidos a partir da pesquisa de Mestrado, que teve esse Guia como produto. 

 

 

2.1 TRATAR AS MUDANÇAS DE ESTADO COMO PROCESSOS REVERSÍVEIS 

 

 

Recomenda-se que o professor trate as mudanças de estado como 

fenômenos reversíveis, não como fenômenos isolados. Por exemplo, quando for 

ensinar evaporação, aborde concomitantemente a condensação, como processo 

inverso ao primeiro, pois foi observado que os alunos quando questionados sobre de 

que são feitas as gotículas formadas numa garrafa fechada contendo álcool, 

sugerem que são condensadas outras substâncias, e não, o álcool, como se pode 

observar a seguir: 

 

“Gotículas de ar” 

“Oxigênio líquido” 

 

O professor deve chamar a atenção dos alunos, para que as mudanças de 

estado são fenômenos físicos, e não químicos. Portanto, não ocorre reação química 

com outras substâncias, fato observado nas respostas do alunos quando foram 

questionados sobre para onde foram os líquidos que estavam em um recipiente 

aberto, como podemos observar a seguir: 

 

“Evaporaram para o ambiente, devido reações que sofreram com 

influência de outras substâncias presente na atmosfera”.  
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Entende-se que esse aluno acredita que os líquidos reagiram com outras 

substâncias para evaporar, portanto, a evaporação para ele é um processo químico, 

e não, físico. 

 

 

2.2 DIFERENCIAR AS TRÊS FORMAS DE VAPORIZAÇÃO 

 

 

O professor deve diferenciar as três formas de vaporização que existem – 

evaporação, ebulição e calefação – expondo as características de cada uma para 

que os alunos não tratem como sinônimos. Fato observado na pesquisa, quando se 

perguntou aos alunos se a temperatura da água ou do hexano, que permanece nas 

provetas, se modificava após a evaporação. As justificativas foram que durante a 

mudança de estado a temperatura não muda, como pode ser observado: 

 

“Não, pois todo o calor está sendo usado por causa da mudança de 

estado e não temperatura”. 

 

Observa-se na resposta desse aluno a associação da evaporação com a 

ebulição, não está claro para o aluno que se trata de fenômenos diferentes.  

O mesmo equívoco foi observado quando foi solicitado que os alunos 

desenhassem e justificassem o nível de água em três copos, que foram deixados 

abertos com a mesma quantidade de água, porém a temperaturas diferentes (0 ºC, 

30 ºC e 70 ºC), como se pode observar na resposta do aluno abaixo: 

 

“Os três copos terão a mesma quantidade de água. Embora haja 

mudança na temperatura e parte da água evapore dos copos, essa 

diferença será praticamente imperceptível, pois a temperatura não 

chegará a 100ºC”. 

  

Esse aluno não considera a influência da temperatura na velocidade de 

evaporação, sugerindo que essa evaporação só seria perceptível à temperatura de 

100ºC, que é o ponto de ebulição da água.  
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Da mesma forma quando questionados se o álcool evapora à temperatura 

ambiente, obtemos respostas do tipo. 

 

“Sim, e muito rápido, pois possui ponto de ebulição bem abaixo da 

temperatura ambiente”. 

   

 O que não é verdade, o ponto de ebulição do álcool é menor que o da água, 

mas não é abaixo da temperatura ambiente. A justificativa sugere que para haver 

evaporação, a temperatura deve ser igual ou superior a do ponto de ebulição, 

mostrando que não é clara a diferença entre as formas de vaporização. 

Observou-se também que quando questionados se a evaporação ocorre 

apenas na superfície do álcool, ou em todas as suas partes, os alunos disseram que 

a evaporação ocorre em todas as partes do álcool, porque associam à ebulição, 

como pode ser verificado em algumas respostas abaixo: 

 

“Em todas suas partes, pois o aumento da temperatura fará com que as 

moléculas do álcool esquentem em geral.” 

“Em todas as suas partes, porque é uma substância pura.” 

“Penso que em todas as suas partes, uma vez que todas as moléculas 

estão recebendo o aumento de temperatura (calor).” 

 

Fica claro que para o primeiro, todas as moléculas estão com a mesma 

temperatura, ou seja, com a mesma velocidade, com a mesma energia cinética, 

portanto, não faz relação com a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Já para o 

segundo, provavelmente, justifica pelo fato do álcool ser uma substância pura, 

porque ele aprendeu que para uma substância pura a temperatura de ebulição é 

constante.  Na resposta do terceiro, percebe-se que esse aluno além de associar a 

evaporação à ebulição, ele ainda trata calor e temperatura como sinônimos.   

Por estas razões recomenda-se que as três formas de vaporização sejam 

diferenciadas. Lembrando ainda, que a calefação é pouco explorada pelos livros 

didáticos e pelos professores. 
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2.3 UTILIZAR DIFERENTES LÍQUIDOS SIMILARES À ÁGUA NA APARÊNCIA 

 

 

Costu e Ayas (2005), afirmam que a visão dos alunos sobre a evaporação é 

limitada a água. Os autores afirmam, ainda, que isso ocorre devido aos professores 

e os livros didáticos utilizarem apenas a água como exemplo no ensino da 

evaporação.  

Fato também observado na pesquisa quando os alunos foram questionados 

sobre de que são feitas as gotículas formadas em duas garrafas fechadas, uma 

contendo álcool e a outra contendo água. Os alunos responderam que em ambas as 

garrafas as gotículas eram de água. 

Quando foram questionados se o álcool evapora a 0 °C, algumas alunos 

responderam que não evapora. No entanto, as justificativas estão relacionadas as 

propriedades físicas da água. Como pode ser verificado nas respostas a seguir: 

 

“Não. Abaixo de zero ele estar em sua forma sólida.” 

 

Percebe-se que o aluno associou essa temperatura (0ºC) com o ponto de 

fusão da água, e por isso nessa temperatura o álcool estaria no estado sólido.  

Portanto, recomenda-se que sejam utilizados, como exemplo, na sala de 

aula ou nas atividades, outros líquidos similares à água na aparência, para que os 

alunos não achem que a evaporação é limitada a água. 

 

 

2.4 REVISAR OS TIPOS DE LIGAÇÕES INTERMOLECULARES 

 

 

A mudança de estado ocorre quando há alterações nas ligações entre as 

moléculas, alteram-se as ligações intermoleculares, portanto a molécula permanece 

intacta. No entanto, os alunos acham que as ligações rompidas são as ligações 

entre os átomos que formam as moléculas. Como pode ser observado através das 

respostas dadas pelos alunos quando foram questionados se é o hexano ou a água 

que evapora mais rapidamente. 
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“Pode ser que ele seja mais propício a evaporação (que as moléculas 

desintegrem mais fácil do que as da água)”. 

 

O aluno acredita que na evaporação as ligações das moléculas quebram e 

não as ligações entre as moléculas, concepção já observada por Costu e Ayas 

(2005).  

 

Outro fator importante, porém pouco abordado pelos professores de Física é 

a questão da força das ligações intermoleculares. Quando foram perguntados sobre 

quais moléculas são maiores, as do hexano ou as da água, observa-se respostas do 

tipo: 

 

“São as da água porque é menos volátil”. 

 

Provavelmente esse aluno está associando a volatilidade apenas à massa 

da molécula, mas segundo Peruzzo e Canto (2000), só se pode fazer esse tipo de 

associação quando trata-se de duas substâncias com o mesmo tipo de interação 

intermolecular. 

Quando foi solicitado que os alunos explicassem a evaporação do álcool 

utilizando a natureza corpuscular da matéria, se pretendia saber se os alunos 

associavam a evaporação ao rompimento de ligações intermoleculares, ou se 

tinham a concepção de que o que ocorria era a quebra da própria molécula do 

álcool, algumas alunos deram a entender que o que ocorre é o rompimento das 

ligações entre as moléculas, como podemos verificar: 

 

“Por haver ligações fáceis de serem quebradas, dessa maneira as 

moléculas ficam mais separadas e consequentemente evaporam”. 

“A temperatura ambiente as ligações de suas moléculas são fracas que a 

da água. O que permite que elas escapem do líquido”. 

 

Por essas razões, recomenda-se que o professor faça uma revisão dos 

tipos de ligações intermoleculares, ressaltando o estudo das forças de ligação 

entre as moléculas. 
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3 SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

 

 

Sugere-se que os professores façam a identificação das concepções prévias 

dos alunos, pois é fundamental para o planejamento do ensino. E que utilizem 

estratégias de ensino, que envolvam os alunos de forma mais ativa com tais 

conceitos.  

Assim, propõe-se um modelo de questionário (Apêndice A) para ser aplicado 

com os alunos, cujo objetivo é identificar as concepções prévias dos mesmos sobre 

o tema evaporação e, ainda, apresenta-se uma proposta didática para a abordagem 

do tema através de um Workshop com ênfase no enfoque Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS). 

 

 

3.1 IDENTIFICAR AS CONCEPÇÕES PRÉVIAS DOS ALUNOS 

 

 

Os alunos, ao ingressarem na escola, já possuem certas concepções sobre 

diversos fenômenos, são conceitos que eles adquiriram de maneira “espontânea” 

durante a sua vida, são as chamadas concepções alternativas, concepções 

espontâneas ou concepções prévias. Pois, ao se depararem com determinadas 

situações, buscam utilizar modelos para explicá-las mesmo que estes não sejam os 

“mais adequados”.  

Dessa forma, as pessoas vão construindo conceitos para explicarem os 

fenômenos sem se preocuparem se são corretos em termos científicos. 

Assim, segundo Bachelard (1996), se as ideias prévias, tão enraizadas nas 

estruturas cognitivas, não forem resgatadas no ensino, podem constituir-se em 

obstáculos epistemológicos à construção do conhecimento.  

Portanto, sugerimos que o professor antes de ministrar uma aula, ou outro 

de tipo de atividade, sobre evaporação, procure conhecer as concepções prévias 

dos alunos.   
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Para isso, propomos a aplicação de um questionário, como o sugerido no 

Apêndice A deste Guia. A seguir, explicaremos como foi elaborado esse 

questionário e qual o objetivo de cada questão. 

O questionário foi dividido em duas partes. A parte I trata de dados pessoais 

dos alunos. Assim, solicita-se o período do curso, a idade, o sexo e questiona se o 

aluno já havia cursado a disciplina Física Térmica alguma vez, pois é nesta 

disciplina que é abordado o tema evaporação.  

A parte II trata dos dados sobre as concepções prévias, composta por 10 

questões sobre o conteúdo Evaporação. As questões foram adaptadas das 

utilizadas nos trabalhos de Costu e Ayas (2005), Goodwin (2003) e Haland (2010), 

que também estudaram sobre o tema evaporação. 

A questão 1 trata da evaporação em um sistema aberto e foi dividida em 

quatro itens. O objetivo dessa questão é verificar se os alunos têm a compreensão 

de que a evaporação não ocorre apenas na água, mas também em outros líquidos; 

se têm ideia de quais propriedades do hexano faz ele evaporar mais rápido; se 

associam o tamanho das moléculas do hexano e da água com a evaporação ser 

mais rápida ou mais lenta (o porquê do hexano que tem moléculas maiores e, assim, 

movimento mais lento, em média, em qualquer temperatura, evapora mais 

rapidamente do que a água sob as mesmas condições); e, ainda, se associam à 

evaporação, de uma substância pura, como uma mudança de estado que ocorre em 

temperatura constante, assim como na ebulição. 

A questão 2 trata da evaporação em um sistema fechado, cujo objetivo é 

saber se os alunos entendem a condensação como um processo inverso da 

evaporação, ou seja, se na garrafa A que contém água, a gotícula formada é de 

água, do mesmo modo, na garrafa B que continha álcool, a gotícula é de álcool. 

Segundo Costu e Ayas (2005), os alunos são capazes de responder corretamente 

sobre o comportamento da água, mas não conseguem aplicar o raciocínio a outras 

substâncias.  

A questão 3 tem o objetivo de saber se os alunos entendem a evaporação 

como um processo que ocorre em qualquer temperatura e, ainda, qual a influência 

da temperatura na velocidade de evaporação. 

Da quarta à décima questão utiliza-se o álcool como líquido para verificar se 

a afirmação de Costu e Ayas (2005), quanto à associação que os alunos em relação 
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às propriedades da água para explicar o que ocorre com outras substâncias, 

também é observada.  

A questão 4 pretende saber se os alunos associam a evaporação a uma 

temperatura específica, como ocorre na ebulição.  

A questão 5 pretende saber se os alunos associam a evaporação ao 

rompimento de ligações intermoleculares, ou se o que ocorre é a quebra da própria 

molécula do álcool. Haland (2010) observou que os alunos têm a ideia de que 

quando a água evaporava, ela se transformava em oxigênio e hidrogênio. 

A questão 6 tem dois objetivos: o primeiro é verificar se os alunos associam 

a temperatura de 0ºC com o ponto de fusão da água, e dizer que nessa temperatura 

o álcool está no estado sólido, mesmo sabendo que a essa temperatura a água 

pode estar no estado sólido ou líquido; e o segundo é saber se os alunos entendem 

a evaporação como um processo que ocorre em qualquer temperatura, 

independente do seu estado de agregação. 

A questão 7, assim como a questão 3, pretende saber qual a concepção dos 

alunos sobre a influência da temperatura na velocidade de evaporação. No entanto, 

a substância agora era o álcool. 

A questão 8 pretende saber se os alunos associam o aumento da 

temperatura com o aumento da energia cinética das moléculas, e com isso ter maior 

facilidade para romper as ligações intermoleculares. 

O objetivo da questão 9 é saber se os alunos conseguem diferenciar a 

evaporação, que é um processo que ocorre na superfície do líquido, quando 

algumas moléculas têm uma energia cinética suficiente para romper as ligações 

intermoleculares e escapar do líquido, da ebulição, que ocorre quando a pressão de 

vapor se a iguala ou supera a pressão atmosférica, e que para isso, a massa líquida 

recebe energia, portanto, ocorre em todas as partes do líquido. 

O objetivo da questão 10 é sondar a compreensão que os alunos têm sobre 

os efeitos de uma corrente de ar em relação à velocidade de evaporação, mais 

precisamente, se os alunos compreendem que a corrente de ar diminui a pressão de 

vapor do líquido, favorecendo a evaporação.  Pois, no trabalho de Costu e Ayas 

(2005), alguns alunos afirmaram que a corrente de ar diminuía a taxa de evaporação 

porque pressionava a superfície do líquido impedindo a evaporação.  
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3.2 REALIZAR UM WORKSHOP 

  

 

O processo de evaporação é bem mais complexo do que a maioria dos livros 

abordam, e do que a maioria dos professores pensa. Como relata Feynman (2008) 

em relação a evaporação, 

 

Claro que você deve perceber que os processos que acabamos de 
descrever são mais complicados do que mostrados. Não só moléculas de 
água vão para o ar, mas também, de tempos em tempos, moléculas de 
oxigênio ou nitrogênio vão para a água e “se perdem” na massa de água. 
Portanto, o ar dissolve na água: moléculas de oxigênio e nitrogênio vão se 
difundir na água e ela vai conter ar. Se tirarmos subitamente o ar do 
recipiente, então as moléculas de ar vão sair da água mais rapidamente que 
entrar e isto irá produzir bolhas. (FEYNMAN; LEIGHTON; SANDS, 2008, p. 
1-5) 

 

 

Portanto, pensando numa estratégia de ensino que envolva os alunos de 

forma mais ativa em relação ao tema evaporação, propõe-se a realização de um 

Workshop sobre evaporação com ênfase no enfoque CTS. 

Por meio da abordagem CTS é possível unir educação científica, tecnológica 

e social com a discussão sobre seus aspectos históricos, éticos, políticos e 

socioeconômicos. Esse tipo de abordagem pode promover uma aprendizagem mais 

crítica e consciente sobre ciência, tecnologia e sociedade. 

O ensino CTS possui uma perspectiva de formação do cidadão dentro de um 

contexto social do seu conteúdo; na formação do indivíduo capaz de tomar decisões 

que beneficie a todos, de um indivíduo que adquiria conhecimentos básicos de 

ciências, mas que sejam suficientes para ele compreender o papel da ciência na 

sociedade. Por essas e outras razões, acreditamos ser viável inserir a abordagem 

CTS no ensino de Física. 

As principais razões, para se trabalhar o ensino de Física com ênfase no 

enfoque CTS, são: o interesse em proporcionar uma nova forma de ensino de 

Física, a formação de conhecedores da ciência e críticos da realidade científica 

contemporânea, a inserção da Física na realidade do aluno, proporcionar ao aluno o 

desenvolvimento de uma visão mais politizada e contextualizada do ensino 

científico. 
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O modelo atual de aprendizado, baseado na fragmentação do 

conhecimento, é ineficaz diante dos desafios de um mundo cada vez mais 

complexo. Assim, para que o ensino possa ser contextualizado, como exemplo, os 

acontecimentos do dia-a-dia que devem ser valorizados e levados para a escola. 

Deve-se relacionar a ciência com a tecnologia, a sociedade, o meio ambiente e os 

seus problemas. Dessa forma, os alunos serão preparados para compreenderem o 

mundo, ou seja, as inter-relações do conhecimento científico e tecnológico na 

sociedade. 

Se os professores forem abordar o tema evaporação em uma região 

localizada numa área de clima semiárido, em que a rede de drenagem tem caráter 

temporário, e que por causa da escassez de água foram construídos barragens ou 

açudes, mesmo com a perda de parte dessa água estocada em decorrência da 

evaporação, questões como a carência de água nessa região pode ser um bom 

exemplo de problema real para ser trabalho com os estudantes. 

O objetivo do Workshop é criar um espaço de discussão sobre o tema 

Evaporação no contexto da região caracterizada pela carência de água. Por isso, é 

importante que o professor se inteire, nem que seja minimamente das características 

ambientais da região como os aspectos geológicos, as feições do relevo, as 

condições climáticas, a vegetação, a hidrografia e o solo. 

 A atividade pode ser realizada em três momentos. O primeiro momento 

seria utilizado para exposição do tema, sendo reservados quarenta minutos para 

isto. O segundo, para o desenvolvimento do tema no contexto da região, com 

duração de duas horas. E, por fim, o terceiro momento, que consistiria no 

fechamento da atividade, sendo disponibilizado o tempo de uma hora, tendo um 

intervalo de vinte minutos entre o segundo e o terceiro momento. Portanto, o 

Workshop teria uma duração total de 4 horas.  

O Workshop teria início com uma apresentação em Power Point, composta, 

apenas por imagens, com o intuito de estimular a discussão sobre o tema proposto.  

Os alunos seriam questionados se conhecem os utensílios (figura 4) e se 

sabem qual é a utilidade deles, com o intuito de chegar ao tema evaporação, mas 

sem ressaltar os aspectos sociais, econômicos e ambientais. 
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Figura 4 – Slide 1 da Apresentação do Workshop. 
Fonte: http://comtudojuntoemisturado.blogspot.com.br/2012_10_01_archive.html 
http://raquelcondulo.blogspot.com.br/2013/09/como-limpar-seu-filtro-de-barro.html 

 
 

Para o segundo momento, seriam apresentadas imagens de açudes (Figura 

5) da região. Seriam feitas perguntas do tipo: 

Para que servem os açudes? Qual a relação deles com os potes? 

A água dos açudes é a mesma água que vocês colocam nos potes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Slide 2 da Apresentação do Workshop 
Fonte: http://freicarmelo.blogspot.com.br/ 

www.wsantacruz.com.br 
 
 

 

 



40 

 

As perguntas devem ser feitas a partir das respostas dos alunos, mas 

levando a discussão para a questão da carência de água da região sem perder o 

foco que é a evaporação. 

Em seguida, poderiam ser utilizadas imagens como as das Figuras 6, 7 e 8, 

para que fossem abordados os fatores que influenciam na evaporação, tais como: a 

temperatura, área de superfície livre do líquido, influência da pressão de vapor do 

líquido, a influência das correntes de ar, a natureza do líquido e a pressão externa. 

Então pode perguntar: por que os agricultores espalham o milho e o feijão no 

chão? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Slide 3 da Apresentação do Workshop 
Fonte: http://zenchemistry.blogspot.com.br/2012/10/vindima.html 

http://inga-cidadao.com/destaque/tempo-de-fartura-para-os-agricultores-de-inga-itatuba-e-regiao 
 

 

Dando continuidade, pergunta-se: que vantagens econômicas e ambientais 

pode-se ter deixando as telhas expostas ao Sol antes de irem para os fornos?  

Por que se coloca a carne no Sol? 
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Figura 7 - Slide 4 da Apresentação do Workshop. 
Fonte: http://noticias.folhadetanquedopiaui.com/2011/09/producao-artesanal-de-telhas-no.html 

http://ifmtsaudeebemestar.blogspot.com.br/2011/07/processamento-da-carne-bovina.html 
 

 

O objetivo da Figura 8 seria trabalhar a influência da pressão de vapor do 

líquido e, também, a influência das correntes de ar, já que se tratam de dois fatores 

que estão intimamente relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Figura 8 - Slide 5 da Apresentação do Workshop. 

Fonte: http://umbrinco.com/blog/2012/02/15/pendure-no-varal/ 
http://dicasmulheres.com/sopa-que-emagrece-manter-a-boa-forma-tomando-sopa 
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Para fazer o fechamento da atividade o professor pode solicitar que os 

alunos se organizem em grupos e proponham ações para diminuir a taxa de 

evaporação de água dos açudes e, ainda, sugestões de como economizar água nas 

atividades domésticas e na agricultura.  

É importante lembrar que nesse momento do Workshop os alunos já devem 

ter se apropriado dos conhecimentos sobre: o conceito de evaporação; quais são os 

fatores e como eles influenciam na taxa de evaporação. 

Diante das propostas sugeridas por cada grupo o professor poderá perceber 

se os alunos entenderam o conceito de evaporação e dos fatores que influenciam. 
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APÊNDICE A – Questionário sobre as concepções prévi as dos alunos 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 

I. DADOS PESSOAIS: 
 
Curso: ______________________________________________________________ 

Ano ou Período: _________              Idade: _________             Sexo: ____________ 

Já cursou a disciplina de Física Térmica alguma vez?  ________________________ 

 
II. DADOS DA PESQUISA: 
 

1. Volumes iguais de hexano e água são deixados expostos em provetas abertas 
sob as mesmas condições durante cerca de três horas. Cada proveta foi, 
inicialmente, cheia até a metade. Após esse tempo observou-se que os volumes de 
hexano e de água tinham diminuído. No entanto, o volume de hexano era bem 
menor que o de água. Diante dessa situação responda as questões abaixo. 

a) Para onde foram os líquidos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Explique por que o volume do hexano diminuiu mais que o volume da água. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Quais moléculas são maiores, as do hexano ou as da água? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) As temperaturas da água e do hexano, que permaneceram nas provetas, 
se modificaram após essa redução do volume? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2. Duas garrafas de plástico transparente, bem fechadas, a garrafa A contendo água 
e a garrafa B contendo álcool até a metade do seu volume, são mantidas em 
repouso por alguns dias. Muitas gotículas apareceram na superfície interna das 
garrafas. De que são formadas essas gotículas nas garrafas A e B?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Existem três copos idênticos cheios com a mesma quantidade de água. O copo A 
possui água à 0°C, o copo B possui água à 30°C e o copo C possui água à 70°C. 
Eles são deixados em cima de uma bancada durante dois dias. Desenhe, no espaço 
abaixo, os níveis de água nestes copos, após os dois dias. Por favor, faça uma 
breve explicação sobre o seu desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. O álcool evapora à temperatura ambiente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Como você explica a evaporação do álcool utilizando a natureza corpuscular da 
matéria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6. O álcool evapora se estiver a 0 °C? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Como ocorre a mudança na taxa de evaporação do álcool com o aumento da 
temperatura do álcool? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Como você explica a razão para o aumento da taxa de evaporação do álcool, 
considerando a natureza corpuscular da matéria, devido ao aumento temperatura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Será que a evaporação ocorre apenas na superfície do álcool, ou em todas as 
suas partes? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Quais são os efeitos de uma corrente de ar (vento) em relação à taxa de 
evaporação do álcool? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

OBRIGADA PELAS CONTRIBUIÇÕES! 

 
 




