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1. Título do vídeo/documentário: Buscando o equilíbrio.

2. Nomes e especialidades dos três professores consultores:
Professor (a): Anderson Pifer                Disciplina: Física

Professor (a): Maria Helena Soares de Souza        Disciplina: Matemática

      Professor (a):Mônica Waldhelm      Disciplina: Biologia

3.Título do trabalho: Construção de Modelos: explorando limites e aplicações em 

uma atividade interdisciplinar com Matemática, Física e Biologia

4. Material necessário para realização da atividade:

• Vídeo e TV

• Reportagens sobre Efeito Estufa em revistas ou jornais

• Mural

• Computador ligado a internet( opcional)

• Texto sobre modelos ( ver anexo)

5. Principais conceitos que serão trabalhados em cada disciplina:
Disciplina : Biologia
•Intensificação do Efeito Estufa

•Papel dos Modelos

Disciplina : Física
•Processos de transferência de calor;



•Metodologia científica;

Disciplina : Matemática
•Aplicações de álgebra linear em probabilidade;

•Função de um modelo matemático.

5.  Principais  etapas  e  estratégias  para  trabalho  interdisciplinar  sugerido 
(descrição do trabalho):

Inicialmente  os  professores  das  disciplinas  comentam  o  que  pareceu 

interessante no vídeo para sua disciplina e, em seguida, a professora de Biologia 

explica como que, a partir do vídeo, o grupo de professores decidiu optar por um 

trabalho que analisasse a utilização de modelos. 

O roteiro vai partir, como exemplo de procedimento, do estudo do efeito estufa. 

Durante  a  execução  do  trabalho  os  três  professores,  de  Biologia,  Física  e 

Matemática estarão simultaneamente presentes. O trabalho pode ampliar-se ainda 

mais,  interdisciplinarmente,  se  envolver  os  professores  de  Arte,  Geografia, 

História, Português e Química.

Primeira fase

Trata-se de um momento que podemos chamar de referência, com duplo 

propósito.  O primeiro é criar  uma base de conhecimento partilhada por  todos, 

alunos e professores, incluindo concepções corretas ou incorretas, conhecimentos 

anteriores,  de modo que depois disso todos comecem o estudo partindo de um 

ponto razoavelmente semelhante. 

 O segundo propósito  é fazer com que  os alunos entendam, desde o início, 

o que se pretende atingir, esclarecendo  o objetivo e onde se pretende chegar com 

o trabalho. Os professores devem nortear o trabalho com clareza e objetividade.

Momentos da fase 1

Sugestão de tempo: duas aulas

Produto  do  momento:  os  “dossiês”  elaborados  pelos  grupos  e  início  da 

organização de um mural com as informações significativas dessa fase. 



Instrumento de avaliação: os “dossiês”

É o momento em que os alunos devem  levantar os dados que supõem 

saber sobre o efeito estufa, suas causas, conseqüências e posição mundial para 

enfrentamento do problema, elaborando um "dossiê de entrada"  que deverá ser 

apresentado para todos. 

I) Os alunos, em grupo, norteados por questões , elaborarão o dossiê. 

Algumas possíveis questões:

1) O que é o Efeito Estufa? Qual é a sua importância

2) O que causa o Efeito Estufa? O que agrava?

3)  Quais são as conseqüências previstas para o agravamento do Efeito 

Estufa?

4) Existe relação entre o Efeito Estufa e a camada de ozônio? Se existe, 

qual é?

5) Qual a importância do Protocolo de Kyoto?

6)  Quais  foram  as  posições  do  Brasil  e  dos  Estados  Unidos  frente  ao 

Protocolo de Kyoto?

7) Explique o que é "Créditos de Carbono".

8) Como prevenir  conseqüências negativas do Efeito Estufa?

II) Apresentação para a classe toda, baseada nos dossiês dos grupos.

A apresentação deve ser contar com as interferências dos professores para 

desfazer conceitos errados, etc. Ao final, as informações trazidas pelos alunos e 

as complementações que apareceram na apresentação,  incluindo os  conceitos e 

princípios trazidos pelos professores para preencher as lacunas do entendimento 

fundamental das referências dos alunos. 



Os professores  também podem pedir  aos  alunos para que pensem nas 

perguntas importantes que eles precisarão fazer para saber o suficiente com o 

objetivo  de  completar  as  tarefas  finais.  Estas  perguntas  dos  alunos,  uma vez 

coletadas e organizadas, se tornam a base para a segunda fase.

Segunda fase

A segunda fase é a  de pesquisa nas mídias. Os alunos, também em grupo, 

participam dessa fase essencial  para o trabalho que se deseja executar numa 

comunidade de aprendizes.  Ao final, apresentam os resultados dessa pesquisa.

Momentos dessa fase 

Sugestão de tempo  :  duas aulas para a apresentação e uma semana para a 

pesquisa, que deverá ser feita fora do horário escolar

Produto  do momento:  os  “dossiês”  elaborados pelos  grupos e  continuação da 

organização do um mural com as  informações importantes dessa fase.

Instrumento de avaliação: os “dossiês” e a apresentação dos grupos.

I)  Cada  grupo,  através  de  sua  própria  pesquisa  em  livros,  Internet,  vídeos  e 

entrevistas com especialistas deve buscar tornar-se mais proficiente em apenas 

um  aspecto  do  assunto  apresentado,  isto  é,  tornarem  mais  profundamente 

instruídos sobre uma parte do problema maior. 

Dessa forma, organizam-se, por exemplo, 4 grupos,  sendo que cada grupo 

abordará um dos 4 temas abaixo:

a-) Efeito Estufa – importância e causas. 

b-) Efeito Estufa - conseqüências.

c-) Créditos de Carbono e relacionamento com a camada de ozônio.

d-) Protocolo de Kyoto .



A pesquisa  pode  ser  orientada  pelas  questões  originais  acrescidas  das 

sugeridas  pelos  próprios  alunos.  Os  professores  devem  fornecer  algumas 

indicações de sites, revistas, etc.

Novamente os grupos devem preparar um novo dossiê, dessa vez ilustrado, 

com o que foi pesquisado, não deixando de anotar as fontes de pesquisa.

II) Apresentação do que foi pesquisado.

A  apresentação  deve  fazer  uso  de  :  cartazes,  power  point,  etc. 

Naturalmente  é  necessária  a  intervenção  dos  professores  para  apontar 

contradições  e  cuidar  para  que  as  especialidades    encaixem-se,  como  num 

quebra-cabeças.

Terceira fase

Esta é a fase de fornecer condições para que a seguinte, mais complexa, 

aconteça. 

Momentos dessa fase

Sugestão de tempo  : uma aula  para a leitura do texto e passar o vídeo e uma 

semana para a pesquisa, que deverá ser feita fora do horário escolar

I)  Leitura de um texto pequeno, feito pela classe toda e professores, de 

forma que aja interação.

II) Os professores passarão o vídeo, que deverá ser interrompido sempre 

que  for  necessário  para  algum  comentário  ou  questionamento,  tanto  dos 

professores quanto dos alunos.

Quarta fase

Os professores  apresentarão um “modelo”  simplificado  de  causas e/ou 

previsões sobre Efeito Estufa.



Quinta Fase

Análise  e  resolução  de  um  problema  a  ser  resolvido  com  o  modelo 

apresentado, evidenciando as qualidades e defeitos do modelo.  

Momentos dessa fase

Sugestão de tempo: aqui vai depender da profundidade que se quer atingir no 

estudo  e  assim  estipular  o  tempo  para  preparar  o  relatório,  a  resolução  do 

problema proposto e a apresentação para a comunidade do que foi aprendido do 

tema.

Produto do momento: os relatórios, elaborados pelos grupos;  a finalização  da 

organização  do  um  mural  com  as   informações  importantes  dessa  fase;  a 

resolução do problema proposto; a apresentação para a comunidade.

Instrumento de avaliação: o relatório final ; encaminhamento do problema e sua 

representação e a apresentação do grupo para a comunidade.

I) Neste ponto, pode formar novos grupos, em que haja elementos do grupo 

anterior, com a responsabilidade de resolver um problema que somente pode ser 

resolvido sintetizando e reunindo o conhecimento que foi previamente construído 

pelos grupos em separado. 

O novo problema pode envolver o processo de representação e crítica do 

modelo apresentado, como, por exemplo, produzir desenhos,  gráficos ou textos 

que  deverão  dar  conta  de,  partindo  de  um  conjunto  de  condições  pré-

estabelecidas pelos  professores,  responder  o  que ocorrerá  a  partir  do modelo 

apresentado. 

Ao final, deverão produzir um relatório que deverá avaliar o modelo e os 

limites que ele possui; avaliar como se deu o processo de aprendizagem do tema, 

escrevendo o que de fato aprendeu como cidadão.



II) O ponto crucial do trabalho é sua tarefa conseqüente, isto é, a exibição 

pública do que foi aprendido, numa apresentação pública sob a forma de maquete, 

cartilha, página de Internet, peça teatral, revista, tablóide, etc.,  que pode gerar um 

posicionamento da comunidade em relação ao tema trabalhado.

 

6.Resumo das Etapas.

A.  Trata-se  de  um  momento  que  podemos  chamar  de  referência,  com  duplo 

propósito.  O primeiro é criar  uma base de conhecimento partilhada por  todos, 

alunos e professores, incluindo concepções corretas ou incorretas, conhecimentos 

anteriores,  de modo que depois disso todos comecem o estudo partindo de um 

ponto razoavelmente semelhante.

B. A segunda fase é a  de pesquisa nas mídias. Os alunos, também em grupo, 

participam dessa fase essencial  para o trabalho que se deseja executar numa 

comunidade de aprendizes.  Ao final, apresentam os resultados dessa pesquisa.

C.  Esta  é a fase de fornecer  condições para que a  seguinte,  mais  complexa, 

aconteça. É a fase de leitura de um texto e a apresentação do vídeo.

D. Os professores apresentarão um “modelo” simplificado relativo ao Efeito Estufa.

E.  Análise  e  resolução  de  um  problema  a  ser  resolvido  com  o  modelo 

apresentado, evidenciando as qualidades e defeitos do modelo.  Apresentação do 

resultado do trabalho para a comunidade.

7.Sugestões de avaliação do trabalho: 
1) “Dossiês” produzidos na primeira fase

2) Os “dossiês” e a apresentação dos grupos na segunda fase.

3) O relatório final; o encaminhamento do problema e sua representação e a 

apresentação do grupo para a comunidade.

4) Observação do trabalho nos grupos ( atitudes, capacidade de expressão , 

argumentação, organização, sistematização,etc)



8.Em  qual  ano  ou  anos  do  Ensino  Médio  seria  melhor  aplicar  esse 
trabalho? Por que? 

Segundo  ou terceiro ano do ensino médio. Pela utilização de gráficos de mais 

de um tipo de função, uso da álgebra linear e conceitos de probabilidade e 

abordagem da ecologia.

9.Sugestões de leituras e consultas:

Livros e periódicos:
•Sagan, Carl.  Bilhões e Bilhões: Reflexões sobre vida e morte na virada do 

Milênio. São Paulo: Companhia das letras, 1998.

Trata-se de uma coletânea de artigos, ensaios e conferências. Este livro aborda 

questões científicas, filosóficas e políticas sobre o planeta, o Universo e o homem.

•Feynman, Richard Phillips. Física em seis Lições. São Paulo: Ediouro, 1999.

Neste  livro,  o  autor  mostra  como  relacionar  a  física  com  outras  áreas.  A 

compreensão da natureza por meio do raciocínio lógico é enfatizada de uma forma 

extremamente bela e simples. 

___________________________________________________________, etc.

Páginas da Rede (internet) 

• Modelos Matemáticos de Sistemas Físicos:

http://apuntes.rincondelvago.com/modelos-matematicos-de-sistemas-fisicos-

lineales.html

• Introdução ao Método Científico (em inglês):

http://apuntes.rincondelvago.com/modelos-matematicos-de-sistemas-fisicos-lineales.html
http://apuntes.rincondelvago.com/modelos-matematicos-de-sistemas-fisicos-lineales.html


http://teacher.nsrl.rochester.edu/phy_labs/AppendixE/AppendixE.html#Heading2

• Efeito Estufa:  

www.sciam.com.br

http://wqestufa.vilabol.uol.com.br/

http://www.apuntes.rincondelvago.com/modelos-matematicos-de-sistemas-fisicos-

lineales.html

www.ptsoft.net/vastro/referencia/estufa/

www.efeitoestufa.cjb.net

www.aquecimentoterrestre.hpg.ig.com.br/menu.htm

www.geocities.com/RainForest/Canopy/9399/Ambiente_Global/ozone.html

 

• Crédito de Carbono e Camada de Ozônio  

www.msantunes.com.br/juizo/acamada.htm

www.plantar.com.br/portugues/portugues.htm

 

• Protocolo de Kyoto (ou Quioto)   

www.ambienteglobal.hpg.ig.com.br/index.htm

www.atitudecologica.cjb.net/

www.mct.gov.br/clima/quioto/protocol.htm

• Gráficos

 http://geocities.yahoo.com.br/atitudecologica/efeitoestufa.htm

• SUGESTÃO  DE  SITE  PARA  VER  A  QUÍMICA  DO  EFEITO  ESTUFA 

http://sbqensino.foco.fae.ufmg.br/qumica_e_sociedade_em_debate

• ÁLGEBRA LINEAR

1) site que traz um resumo teórico do estudo de sistemas

http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/matrizes/sistemas.htm

2)site com história das matrizes

http://www.geocities.com/matematicacomprazer/

http://www.geocities.com/matematicacomprazer/
http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/matrizes/sistemas.htm
http://sbqensino.foco.fae.ufmg.br/qumica_e_sociedade_em_debate
http://geocities.yahoo.com.br/atitudecologica/efeitoestufa.htm
http://www.atitudecologica.cjb.net/
http://www.ambienteglobal.hpg.ig.com.br/index.htm
http://www.plantar.com.br/portugues/portugues.htm
http://www.msantunes.com.br/juizo/acamada.htm
http://www.geocities.com/RainForest/Canopy/9399/Ambiente_Global/ozone.html
http://www.aquecimentoterrestre.hpg.ig.com.br/menu.htm
http://www.efeitoestufa.cjb.net/
http://www.ptsoft.net/vastro/referencia/estufa/
http://wqestufa.vilabol.uol.com.br/
http://teacher.nsrl.rochester.edu/phy_labs/AppendixE/AppendixE.html#Heading2


3) http://www.malhatlantica.pt/mathis/China/china1.htm

O site apresenta os assuntos tratados em cada capítulo do livro chinês  “ Arte da 

matemática”  e alguns problemas em que aparecem os primeiros sistemas.

4) www.somatematica.com.br

Há exercícios e problemas no próprio site, bem como um pouco da história das 

matrizes e determinantes.

O site também divulga e vende o programa:

Curso  de  Matrizes  e  determinantes,  em  flash  com  extensão  EXE,  do  site 

somatemática:

5)Site com aulas iniciais sobre computação gráfica

http://www.compgrafica3d.eng.br/adrdesc/desc_fcg.htm

ÁLGEBRA LINEAR

Livro – para alunos e professores

“Matrizes  e  Determinantes:  Sistemas  Lineares”

FAINGUELERNT,  Estela  Kaufman  e  GOTTLIEB,  Franca  Cohen,  São  Paulo, 

Ciência  Moderna,  2004

O livro mostra aplicações dos assuntos em Geografia,  Biologia,  Economia e na 

Computação  Gráfica,  para  quem  quiser  aprofundar  seus  estudos.

Livro - para professores

 
ANTON,Howard e RORRES, Chris. Álgebra Linear com aplicações.  Tradução: Claus Ivo 
Doering. Porto Alegre: Bookman, 2001.

O livro é num nível mais avançado, mas com possibilidade de adaptações das 

aplicações para o ensino médio.

http://www.compgrafica3d.eng.br/adrdesc/desc_fcg.htm
http://www.somatematica.com.br/
http://www.malhatlantica.pt/mathis/China/china1.htm


Textos:

TEXTO 1 : MODELOS TEÓRICOS

Na busca de novos esclarecimentos e conhecimentos, de novos fenômenos 

e eventos,  o ser humano não os identifica somente pelas sensações ou pelas 

manifestações imediatas, mas recorre à reflexão e ao conhecimento acumulado, 

através da formulação de hipóteses e da estruturação de modelos. 

Um modelo é uma criação da mente humana destinada a representar uma 

realidade, ou alguns dos seus aspectos, a fim de torná-los descritíveis qualitativa e 

quantitativamente  e,  algumas  vezes,  observáveis.  A  necessidade  de  modelos 

surge da impossibilidade de descrever a realidade com perfeição quando ela não 

é transparente ao homem. Os modelos podem ser representados por meio de 

formalismo  matemático,  fenomenológico  ou  conceitual.  É  mais  simplificada, 

permite testar hipóteses, tirar conclusões, caminhar no sentido da generalização e 

da particularização e tem sempre uma vida provisória. Todas as leis da natureza 

que os modelos estabelecem são transitórias e destinadas a serem substituídas 

por leis mais precisas à medida que os modelos são aperfeiçoados.

A seguir são apresentados alguns modelos teóricos:

Modelo Atômico

A teoria atômica se baseia em modelos de átomos, que são simplificações ou 

abstrações de uma realidade não atingida por meio de observação direta. A teoria 

atômica pressupõe que a matéria  não é contínua,  mas formada por  partículas 

distintas.  Esta  teoria  descreve  uma parte  de  nosso  mundo  material  e  permite 

explicar  as  propriedades  das  diversas  substâncias.

O conceito de átomo passou por diferentes concepções e, em cada uma delas, 

explicou em seu momento todos os dados experimentais apresentados, mas com 

o tempo foi necessário modificar cada modelo para adaptá-lo aos novos dados. 



Cada  modelo  se  apóia  nos  anteriores,  conservando  determinados  aspectos  e 

modificando outros.

Modelo Cosmológico

Os modelos cosmológicos permitem descrever  a  estrutura e a evolução do 

Universo em que vivemos.

Os primeiros modelos cosmológicos não eram científicos e estavam ligados à 

religião e à mitologia.

A cosmologia científica se apóia firmemente em observações astronômicas e, 

portanto,  forma  a  base  empírica  sobre  a  qual  os  modelos  cosmológicos  são 

construídos usando a física, a matemática e a química.

O modelo padrão de cosmologia aceito atualmente é o modelo chamado “Big 

Bang”.  Embora  esse  modelo  apresente  uma  descrição  observacionalmente 

testada da evolução do Universo, há muitas questões ainda não explicadas.

Modelos em Biologia

 A complexidade dos sistemas biológicos, principalmente em Ecologia, Genética 

e  Evolução  vem  levando  pesquisadores  a  utilizarem  ferramentas 

matemáticas/estatísticas  incluindo computacionais,  a  fim  de testar  predições 

quantitativas de modelos teóricos, ao invés de simplesmente trabalharem de 

forma indutiva com dados obtidos na natureza. O objetivo de todo modelo é 

explicar o funcionamento de um determinado sistema. Esse sistema pode ser 

tão grande quanto a biosfera ou uma simples população bacteriana em meio de 

cultura.  Porém,  a premissa básica de todo modelo,  por  mais complexo que 

possa ser, é que se trata de um método limitado de representar a natureza. 

Todo modelo precisa ser testado, aprimorado, num contínuo processo de busca 

de  erros,  levando  enfim  a  um  novo  modelo.  Deve-se  verificar  sob  quais 

condições  o  modelo  não  funciona,  ou  seja,  verificar  e  comprovar  quais  a 

limitações dos modelos. A seguir, exemplos de usos de modelos em Biologia:



• Genética  e  Evolução:  modelos  de  moléculas  (Proteínas,  DNA,etc), 

modelos  de  Markov  para  a  substituição  de  códons  e  análise  de 

evolução molecular adaptativa, cruzamentos mendelianos,etc. 

• Ecologia: modelos determinísticos de Malthus, curvas de Crescimento, 

modelos de ecossistemas, aquecimento global, risco de extinção de 

espécies,etc.

• Saúde:  modelos  epidêmicos,  modelos  com infecciosidade  aleatória, 

etc. 

Texto 2

Uso da matriz de Markov – cadeia de matrizes

Cadeias de Markov

O procedimento envolve além dos sistemas lineares e matrizes a compreensão 

intuitiva de limites.

É um pouco mais complexo que os exemplos usados anteriormente e envolve 

conceitos de probabilidade.

Um  exemplo  :  imagine  uma  locadora  de  automóveis  que  tem  três  lojas  de 

atendimento. Foi feito um estudo das probabilidades de devolução e colocados 

numa matriz. Nas linhas 1,2 e 3 são as probabilidades de devolução à loja. As 

colunas 1,2 e 3 são as probabilidades de aluguel na loja.



















2,05,01,0
6,02,01,0
2,03,08,0

Assim, a probabilidade que um carro alugado na loja 3 seja devolvido na loja 2 é 

0,6 ou de um carro alugado na loja 2 ser devolvido na loja 3 é 0,5.

Vamos supor que um carro seja alugado na loja 2. Para ele, escrevemos a matriz 

coluna:

















0
1
0

, que é chamado de “vetor inicial ‘ ou matriz inicial.

Multiplicamos a matriz das probabilidades pela matriz coluna:

















2,05,01,0
6,02,01,0
2,03,08,0

.
















0
1
0

= 
















5,0
2,0
3,0

 que é o vetor 1

Multiplicamos a matriz probabilidade pelo vetor 1

















2,05,01,0
6,02,01,0
2,03,08,0

.
















5,0
2,0
3,0

=
















23,0
37,0
4,0

 que é o vetor 2

E  assim,  sucessivamente  são  feitas  as  multiplicações,  até  que  os  vetores 

comecem a ter valores sempre próximos, isto é, convergem para um determinado 

valor, denominado vetor estado. São esses os valores de probabilidades  mais 

adequados para a entrega de automóveis alugados na loja 2.

Usos : genética, previsão de tempo, desenvolvimento sustentável, etc.

Veja um exemplo para o caso específico de um modelo para o efeito estufa:



Analisando  os  gráficos  fornecidos  ou  pesquisados  pelos  alunos,  vamos 

supor  que  construímos  uma matriz  na  qual  a  primeira  coluna  diz  respeito  às 

probabilidades  de  acerto  das  previsões  em  relação  ao  aumento  de  CO2 e  a 

segunda ao da temperatura. Na primeira linha indicamos as probabilidades das 

previsões das alterações do nível do mar e na segunda a diminuição da biomassa. 

Por exemplo:









5,07,0
3,06,0

O vetor inicial será 







0
1

 se tratarmos das probabilidades de acerto referente 

ao aumento de CO2 , relacionadas com as outras transformações.

Texto 3

A FÍSICA E A BIOLOGIA DO EFEITO ESTUFA

A cobertura de nuvens da Terra reflete cerca 

de  um  quarto  da  radiação  proveniente  do  Sol, 

devolvendo-a  ao  espaço,  de  maneira  que  esta 

radiação  não  participa  do  aquecimento  do  nosso 

planeta. Parte da radiação recebida é refletida por 

moléculas  de  gás  da  atmosfera  e  parte  por 

materiais  da  superfície  da  Terra.  Superfícies 

líquidas,  rochas,  solo,  vegetais  e  especialmente 

neve e gelo refletem a energia solar. As nuvens, a atmosfera e os materiais da 

superfície terrestre refletem, em conjunto, praticamente 34% da radiação solar. Os 

47% restantes da insolação são absorvidos ao nível da superfície da Terra. Assim, 



a maior parte da insolação que não é refletida e perdida para o espaço é usada no 

aquecimento  das  áreas  sólidas  e  líquidas  da  Terra.

Já que a Terra está em equilíbrio radiante, toda a energia absorvida é devolvida 

ao espaço na mesma proporção. Se assim não fosse, a Terra não poderia manter 

uma temperatura aproximadamente constante. 

O comprimento de onda das radiações depende da temperatura do corpo 

que  emite  energia.  O  Sol  apresenta  um brilho  branco  incandescente  e  a  sua 

energia localizada na parte visível do espectro, é denominada radiação de ondas 

curtas. A Terra e a atmosfera se aquecem absorvendo radiações de ondas curtas, 

porém a energia que recebem não é suficiente para ficarem muito quentes. Em 

conseqüência disso, irradiam energia em temperaturas muito inferior à do Sol e 

essa radiação é emitida em ondas longas, na faixa infravermelha do espectro. A 

radiação da Terra em sua atmosfera é sentida muito mais como calor do que vista 

como luz. Você já deve ter sentido o calor irradiado pelo calçamento, pelo solo e 

por outras superfícies, nas épocas quentes do ano.

A radiação solar que chega ao solo é absorvida e, em seguida, re-emitida na 

forma de radiação infravermelha. Essa radiação perderia-se no espaço se não 

fosse  pela  presença  dos  gases  de  estufa:  vapor  d'água,  dióxido  de  carbono, 

metano, óxido nitroso e ozônio. Alguns dos gases de estufa absorvem e re-emitem 

de  volta  a  radiação  infravermelha  (o  calor)  para  superfície  da  Terra.

O efeito estufa refere-se ao processo físico pelo qual a presença desses gases 

atmosféricos faz com que a Terra mantenha uma temperatura de equilíbrio maior 

do que teria  caso estes gases estivessem ausentes.  Se não fosse pelo efeito 

estufa, a vida como a conhecemos nunca teria surgido na Terra. Estima-se que a 

temperatura do planeta seria de 18º C abaixo de zero, não fosse o efeito estufa. 

Como vemos,  o  efeito  estufa  em si  é  um fenômeno  normal  e  benéfico.  A 

intensificação  deste  fenômeno  é  que  preocupa,  sendo  causada  por  um 

aumento na concentração de  gases  como o gás carbônico e o metano..A 

queima de combustíveis fósseis é o processo responsável pelo maior fluxo do 

gás carbônico para a atmosfera ma  e   sua absorção pela fotossíntese  parece 

não ocorrer de modo a balancear esta emissão. Além disso, as queimadas de 



florestas agravam este desequilíbrio na absorção/emissão de gás carbônico. 

As áreas alagadas (arrozais, hidrelétricas, etc), pântanos, estrume de rebanhos 

diversos e a flatulência bovina são grandes fontes de metano.

Se  os  modelos  matemáticos  e  computacionais  existentes  no  momento 

estiverem corretos, significativos aumentos da temperatura da troposfera deverão 

ser  esperados  nas  próximas  décadas.  Alguns  efeitos  positivos  em  algumas 

regiões do globo, como a atenuação na temperatura em invernos rigorosos ou a 

distribuição mais abundante e favorável de chuvas, em outras regiões podem ser 

esperados. No entanto, a previsão mais comum entre os cientistas é de efeitos 

negativos, como por exemplo o alagamento de muitas regiões costeiras do globo 

devido ao derretimento do gelo das calotas polares (como ao que ocorreria por 

exemplo  com  Bangladesh  e  Egito  que  perderiam  até  um  décimo  de  seus 

territórios). Outras conseqüências negativas seriam longos períodos de secas ou 

devastações  por  grandes  enchentes  com  sérias  repercussões  negativas  na 

produção  de  alimentos,  extinção  de  espécies,  ocorrências  de  epidemias  de 

doenças transmissíveis por insetos vetores (malária, febre amarela, dengue, etc).

 

Texto 4 

Aplicações de Álgebra Linear

A Álgebra Linear tem muitas aplicações , dentro da geometria e da álgebra usual. 

Em seguida apontamos algumas não explicitadas no vídeo.

MATRIZES:

Aplicações , algumas com explicações.

 I) Alocação de tarefas 

Um problema comum em empresas é a alocação – ou destinação – de 

tarefas de forma lógica, organizado e com um custo adequado. Na organização 



dessas tarefas é possível usar matrizes e transformar, com algumas operações, 

alguns de seus elementos em zero.

Vamos utilizar o método, conhecido como método húngaro, a partir da matriz A, 

denominada  matriz  custo,  que  deve  ser  sempre  quadrada,  escrita  a  partir  da 

tabela :

A= 
















9095100
558025
758090

O método consiste em fazer aparecer ao menos um zero em cada linha. 

Primeiramente  subtrai-se  o  menor  valor  de  cada  linha  da  matriz  de  todos  os 

elementos dessa linha. Assim, vamos subtrair 75 da primeira linha, 25 da segunda 

e 90 da terceira, escrevendo a matriz transformada:
















5010
30550
0515

Se  riscarmos  cada  linha  ou  coluna  que  tiver  ao  menos  um  zero, 

conseguimos três traços:

















5010
30550
0515

ou  
















5010
30550
0515

O número mínimo de traços não pode ultrapassar a quantidade de linhas ou 

colunas da matriz.  A solução da questão está otimizada quando o número de 

traços for igual ao número de linhas ou colunas.

Vamos assinalar os zeros da matriz: 
















5010
30550
0515

A otimização da primeira linha é a coluna 3, da segunda é a 1 e da terceira 

é a 2. O que  ficou estabelecido que a melhor solução para a matriz transformada 

também é para a matriz original

II ) Vetores e números complexos



III) Computação gráfica

IV)Jogos de estratégia: maximização de audiência de TV, chance de ganhar um 

jogo, desenvolvimento sustentável, 

V) Cadeias de Markov

VI)Criptografia

VII) Fractais

XIII) Genética

IX) Saúde pública

SISTEMAS 

I)Ligas metálicas

Ligas metálicas são “novos metais”   formados pela composição de partes 

de outros metais. O bronze é um exemplo de liga metálica, composto de cobre e 

zinco. Em geral, na formação do bronze a parte do cobre pode variar entre 60% e 

70% da liga. Pode-se montar sistemas que resolvam isso.

II)Balanceamento de equações químicas : exemplo de sistema indeterminado

III)Sistemas econômicos : - balanceamento de tarefas e remuneração

- ponderação de premiação ou avaliação

IV)Redes elétricas: obtenção de correntes elétricas num circuito

V) Programação linear : envolve sistemas de inequações lineares.



São usadas para maximizar ou minimizar lucros, custos, rendimento

DETERMINANTES: 

Aplicações com algumas explicações.

Geometria : I) é possível escrever equações de retas que passam por dois pontos, 

a partir da condição de alinhamento de 3 pontos. 

Se  os pontos A (xA,yA) ,  B(xB, yB) e C (xC, yC) estão alinhados  - ou são 

colineares – é nulo o determinante assim formado:

1

1

1

yx
yx
yx

CC

BB

AA

 =0

II) Área de um triângulo ABC no plano cartesiano:

AABC é a metade do módulo de 
1

1

1

yx
yx
yx

CC

BB

AA

 

 

III) Equação da circunferência que passa por três pontos A (xA,yA) ,  B(xB, yB) e 

C (xC, yC) é dada por 
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+

+

1

1

1

1

22

22

22

22

yxyx
yxyx
yxyx

yx

CC

BB

AA

CC

BB

AA

yx

=0

é possível também uma expansão para as equações de cônicas .

IV) Módulos de números complexos

Gráficos  que trazem previsões e  medições de  modificações pelo  efeito  estufa 

como sugestão na apresentação de modelo matemático

 



10.Outros documentários sugeridos:

• Série Como Fazer (2001) : Compartilhando Carbono

• Série Sala de Professor ( 2004) Perigos da Poluição
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