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Atualmente os meios de comunicação 
divulgam diariamente informações 
relacionadas à previsão do tempo, 
incluindo a temperatura diária e umidade 
relativa do ar. Contudo, ao receber a 
informação sobre a umidade relativa do ar, 
faz-se a incorreta interpretação de seu 
conteúdo, por não conhecer 
adequadamente seu conceito. Assim, para 
que haja a correta interpretação da 
informação, direito fundamental de um 
educando com acesso a uma formação de 
qualidade, este trabalho busca por 
intermédio da experimentação e análise 
computacional dos dados, proporcionar ao 
aluno uma compreensão significativa do 
conceito de umidade relativa do ar . 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

Por muito tempo pairou em nosso meio uma cultura em que ensinar 

ciência seria apenas transmissão de conceitos, ficando para a pedagogia os 

aspectos relacionados ao aprendizado.1 Após muitas discussões estudos e 

analise, conclui-se pela urgência na utilização de novas abordagens no ensino 

de ciências, sobretudo as que utilizam a interdisciplinaridade. Por isso, na 

presente unidade didática, propõem-se a construção e análise de um 

higrômetro, equipamento simples e secularmente utilizado para medidas de 

parâmetros para o cálculo da umidade relativa do ar. 

 
Sabemos que atualmente os meios de comunicação divulgam 

diariamente informações relacionadas à previsão do tempo, incluindo a 

temperatura diária e umidade relativa do ar.  

 Contudo, ao receber a informação, em especial sobre a umidade relativa 

do ar, faz-se a incorreta interpretação de seu conteúdo, por não conhecer 

adequadamente seu conceito, pois em geral os textos didáticos negligenciam 

os estudo de tal assunto, mas que na verdade e essencial a vida de qualquer 

pessoa. 

Portanto, para que haja a correta interpretação da informação, direito 

fundamental de um educando com acesso a uma formação de qualidade, este 

trabalho busca por intermédio da experimentação e análise computacional dos 

dados, proporcionar ao aluno uma compreensão significativa do conceito de 

umidade relativa do ar. 

 Neste contexto, propõem-se na presente unidade didática, experimentos 

com a utilização de um higrômetro, o qual aborda conceitos de física térmica e 

físico-química, utilizando materiais de baixo custo, além do laboratório de 

informática, disponível atualmente na maioria das escolas pública do Estado do 

Paraná.  

 
 

                                                           
1 FILHO, Edemar Benedetti; FIORUCCI, Antonio Rogério; BENEDETTI Luzia Pires dos Santos; 
CRAVEIRO, Jéssica Alves. Palavras Cruzadas como Recurso Didático no Ensino d e Teoria 
Atômica . Revista Química Nova na Escola, v. 31, n. 2 , p. 88-95, maio 2009. 

 



 

 

 

2. IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE 
FÍSICA 
 
 É vasta literatura que trata da importância experimental no ensino de 

física. Tem-se aqui uma pequena revisão bibliográfica a cerca do tema, não se 

objetivando o levantamento de todas as posições, mas daquelas que são mais 

recorrentes. 

 Mauricio Nogueira Maciel desenvolveu um estudo que levantou as 

principais publicações em periódicos nos anos de 2000 a 2010, concluindo que 

as teorias em geral a experimentação vem sendo utilizada como agente 

motivador, como forma de comprovação de teorias, como demonstração e no 

contexto de atividades investigativas2. 

 Maria Lucia Vital dos Santos também analisou a produção recente na 

área de experimentação n o ensino de física e concluiu que a experimentação 

o continua sendo tema de grande interesse dos pesquisadores, apresentando 

essa estratégia ampla gama de enfoques e finalidades para o ensino de 

Física3. 

 Maria do Carmo Galiazzi realizou uma pesquisa sobre a experimentação 

em sala de aula cuja os resultados apontaram para a pouca utilização da 

experimentação em sala de aula, apesar da crença dos professor que por meio 

dela pode-se transformar o ensino de ciência4. 

 Paulo Cesar Castro Lopes analisou a formação de professores de física, 

através do desenvolvimento da atividade experimental, onde alunos 

universitários do curso de licenciatura em física ministraram experimentos em 

uma sala de aula da rede pública, concluindo-se que a linguagem pouco 

precisa e comum utilizada pelos estudantes na explicação do fenômeno físico, 

revela a fragilidade do seu conhecimento prévio a respeito do assunto e que 

                                                           
2 SILVA, Marcio Nogueira. O papel atual na experimentação no ensino de física . XI Salão de 
Iniciação científica – PUCRS. https://periodicos.ufsc.br/. Acesso em: 22-11-2013. 
3 ARAUJO, Mauro Sérgio Teixeira de  and  ABIB, Maria Lúcia Vital dos Santos. Atividades 
experimentais no ensino de física: diferentes enfoq ues, diferentes finalidades.  Rev. Bras. 
Ensino Fís. [online]. 2003, vol.25, n.2, pp. 176-194. ISSN 1806-1117. 
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v25n2/a07v25n2. Acesso em: 22-11-2013. 
4 GALIAZZI, Maria do Carmo. Objetivos das atividades experimentais no ensino mé dio: a 
pesquisa coletiva como modo de formação de professo res de ciências. Revista Educação 
& Ciência, v.7, n2, 2001, p.249-263. http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/08.pdf. Acesso em 22-
11-2013. 
 



 

 

 

não basta apenas informar para que eles consigam se apropriar de um 

conhecimento5. 

 

ATIVIDADE 1 – Discutindo a Importância da Experimen tação 

 

a) Com base nas questões abordadas no tópico import ância da 

experimentação no ensino de física, expresse sua op inião e em seguida 

faça a interação com pelo menos três professores. 

 

b) Ainda que haja algumas exceções, predominantemen te existe uma 

cultura de não utilização de experimentos pelos pro fessores de física. 

Porque você acha que isso ocorre? Interaja com pelo  menos três 

professores. 

 

c) Você utiliza a experimentação em suas aulas de f ísica? Em sua 

resposta, se você já utilizou, descreva os pontos p ositivos e aponte quais 

foram os negativos, pois certamente eles existem. S e você nunca utilizou 

a experimentação, justifique. 

 

3. TIPOS DE HIGRÔMETROS DE BAIXO CUSTO 
 
 A centenas de anos a humanidade procura analisar as propriedades do 

ar úmido em busca da compreensão de fenômenos meteorológicos. Um dos 

primeiros instrumentos utilizados para medição destas propriedades do ar foi o 

higrômetro.  

 

A) Higrômetro de Fio de Cabelo 

 

Um dos higrômetros de baixo custo mais utilizado é o higrômetro de fio 

de cabelo., sendo várias suas formatações A figura abaixo mostra um 

higrômetro de fio de cabelo. 
                                                           
5 LOPES, Paulo Cesar Castro. A experimentação no ensino de física como possibil idade 
de reflexão na formação inicial de professores . IV EDIPE – Encontro Estadual de Didática e 
Prática de Ensino ‐ 2011. http://www.ceped.ueg.br/anais. Acesso em: 22-10-2013. 
  
 



 

 

 

 
Figura1-higrômetro de fio de cabelo (GONZATTI, 2013) 

 

 Um fio de cabelo AC é enrolado na haste de um ponteiro no ponto B e 

preso nos pontos A e C. Quando a umidade aumenta ou diminui o fio de cabelo 

se alonga ou se contrai deslocando o ponteiro6.   

 

B) Higrômetros químicos  

 

Operam por absorção, por meio de reações químicas que deslocam o 

equilíbrio (Composto azul + água ↔ Composto rosa) de acordo com a 

quantidade de água absorvida, Utilizam o método denominado “ponto de 

orvalho”, isto é, a temperatura em que se inicia a condensação do vapor de 

água.  

 

 
Figura2 - Higrômetro químico (FELTRE, 2008) 

 

                                                           
6GONZATTI, Sonia Elisa Marques. Temas de ciências exatas para os anos iniciais do ensino 
Fundamental. Lajeado, 2013, 1ºed. Editora Univates. 



 

 

 

C) Higrômetro de bulbo seco e úmido 

 

Outro higrômetro de baixo custo muito utilizado é o higrômetro de bulbo 

úmido. Este higrômetro é formado por dois termômetros presos a uma haste 

onde um deles fica com seu bulbo envolvido em uma mecha de algodão 

constantemente umidificada com água deionizada ou pura. 

Através de um ventilador, que simplesmente é utilizado para acelerar o 

processo, o ar escoa pelos dois termômetros. Um dos termômetros é 

denominado termômetro de bulbo seco e o outro termômetro de bulbo úmido. 

Com as leituras das temperaturas de bulbo seco e de bulbo úmido podemos 

calcular vários parâmetros do ar unido. 

 

 
Figura3- higrômetro de bulbo seco e úmido (BONTEMPI, 2004) 

 

 

 Para análise deste termômetro de bulbo úmido, devemos primeiramente 

devemos compreender conceitos relacionados, sem o qual não é possível sua 

inteira compreensão. Tais conceitos são os de temperatura de bulbo seco, 

temperatura de bulbo úmido, pressão do vapor e pressão do vapor saturado. 

 

 

 



 

 

 

C.1- TEMPERATURA DE BULBO SECO 

 

 A temperatura de bulbo seco (tbs) nada mais é do que a temperatura do 

ar ambiente, podendo ser medida com o termômetro sem nenhuma adaptação. 

É chamada de temperatura de bulbo seco, porque o bulbo do termômetro não 

permanece em contado com nenhuma substância, a não ser o ar ambiente. 

 

C.2- TEMPERATUA DE BULBO ÚMIDO 

 
 O termômetro de bulbo úmido (tbu) esta envolvido em uma gaze de 

algodão que fica umedecida constantemente com água deionizada ou pura, 

medindo a chamada temperatura de bulbo úmido. Quando o atinge a mecha de 

algodão ocorre uma transferência simultânea de calor e massa e parte da água 

da mecha evapora causando uma redução na temperatura no bulbo do 

termômetro. O sistema entra em regime permanente, pois o ar corrente fornece 

o calor necessário à evaporação da água. A temperatura estabilizada neste 

termômetro é denominada temperatura de bulbo úmido. Importante frisar que a 

água deionizada não fica em contato com o bulbo do termômetro, mas tão 

somente envolvido pela mecha de algodão, ficando a outra ponta da mecha de 

algodão imersa na água7. 

 

C.3- PRESSÃO DE VAPOR, PRESSÃO DO VAPOR SATURADO 

E UMIDADE RELATIVA DO AR. 

 

É a pressão que se forma na superfície de um líquido.  

Para melhor compreensão imaginemos o aquecimento de uma certa 

porção de água. A quantidade de vapor na superfície da água vai aumentando 

e com isso aumenta automaticamente a pressão que este vapor exerce sobre a 

pressão atmosférica. Em um determinado momento a água irá entrar em 

ebulição, o que significa que a pressão de vapor é exatamente igual a pressão 

atmosférica. Assim a pressão de vapor é aquela exercida na superfície do 

                                                           
7 BONTEMPI, Alessandro. Eficiência Energética de Secadoras Industriais: análise e propostas 
experimentais. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2004. 



 

 

 

líquido que tenta fazer com que moléculas do líquido escapem de modo a gerar 

evaporação. Daí o conceito de volatividade. Se um líquido é mais volátil que 

outro é porque sua pressão de vapor na superfície do líquido é maior que o 

outro líquido, fazendo com que escapem com mais facilmente moléculas, 

sendo então mais volátil que o outro. 

No caso do vapor d’água que é o que nos interessa no presente estudo, 

é a quantidade de água presente na superfície deste líquido, mas misturado 

com o ar seco. No caso da quantidade de água ser a máxima possível que esta 

porção de ar seco pode absolver, dizemos que esta pressão é a pressão de 

vapor saturado. 

A pressão de vapor saturado é calculada pela equação de Clapeyron8: 
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onde Tbs é a temperatura de bulbo seco medida no termômetro. 

 Já para o cálculo da pressão de vapor, utiliza-se a equação de Carrier: 

 

)(000649,0 TbuTbsPPP vsv −−=                           eq.2 

 

onde Tbu é a temperatura de bulbo úmido e Pvs a pressão do vapor saturado 

calculada pela equação 1, e P é pressão atmosférica local medida em hPa, que 

no caso de Londrina vale 1012,5 hPa. 

 Por fim o cálculo da umidade relativa UR é feito dividindo-se a pressão 

do vapor pela pressão do vapor saturado. 

 

100x
P

P
UR

vs

v=                                            eq.3 

 

 

                                                           
8 FORGIONE, N, MARCO, P. – Appunti ed Esercizi di Fisica Tecnica e Machine Ter miche . 
Pisa: Universitá di Pisa, 2002, cap.10. 
 

 



 

 

 

ATIVIDADE 2   

 

a) No higrômetro de fio de cabelo, como você faria a sua calibração? 

 

b) Após verificar os conceitos acima, calcule o val or da umidade relativa 

para TBS=25ºC; TBU=22ºC. É importante que você real ize o cálculo de 

modo a se familiarizar com os conceitos. 

 

c) O que a equação da umidade relativa esta a nos d izer?  
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