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Resumo 

 

Nesta Unidade Didática, as experimentações são 
apresentadas como uma alternativa metodológica 
para o ensino de Física, definindo as estratégias de 
ensino e aprendizagem. Essa metodologia será 
utilizada para demonstrar o estudo de questões 
relacionadas ao Ensino de Física, utilizando a teoria 
e a prática, em que os alunos serão envolvidos. As 
experimentações traduzem situações reais para 
uma linguagem Física e, por meio delas, possam 
melhor compreender, prever e simular vias de 
acontecimentos com estratégias de ação, nas 
variadas áreas do conhecimento. Ela mostra de 
forma simples aos professores como trabalhar os 
conteúdos curriculares nele constante durante o seu 
desenvolvimento. Como o ensino da Física pode ser 
realizado a partir da realidade do estudante, o 
grande desafio é fazer com que ele compreenda 
bem o seu papel no convívio familiar, na escola e na 
sociedade em geral, como agente ativo e 
transformador da sua realidade, devido à 
importância que tem o conhecimento físico utilizado 
no seu dia-a-dia. Finalmente, serão sugeridos 
caminhos para a utilização das aulas práticas em 
sala de aula, inserida nas Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica do Estado do Paraná.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 Os professores do Ensino de Física em geral se preocupam com a 

necessidade de uma grande mudança, procura trabalhar os conceitos físicos e 

realizar experimentos, não deixando que as aulas de Física sejam basicamente 

resoluções de exercícios matemáticos sem relações com os conceitos físicos. 

 A Física é uma das ciências mais cativantes para se estudar, pois ela vem 

desvendando os fenômenos naturais do Universo. É essa Física que temos que 

mostrar para nossos alunos para instigá-los a serem os nossos cientistas de 

amanhã. Mas para isso, a disciplina de Física do Ensino Médio deve ser trabalhada 

de forma que os alunos, em sua maioria, sintam prazer em estudar Física. 

Precisamos de pressupostos teórico-práticos para revertermos este quadro, pois o 

que interessa é que o aluno aprenda física e ao ressaltar o sentido da física como 

visão de mundo, como cultura em seu sentido mais amplo, no seu dia a dia e nas 

novas tecnologias, desenvolvendo assim um espírito crítico que lhe permite opinar e 

julgar acontecimentos relevantes à sua formação cultural e científica. 

 A construção do conhecimento científico deve ser essencial no Ensino de 

Física, valendo-se dos elementos históricos, éticos e estéticos, indiscutivelmente 

presentes na Física. Desta forma, nossos alunos conhecerão os caminhos 

percorridos pelos físicos, os quais foram construídos e continuam sendo até os dias 

de hoje, considerando-se que a Física esta, em constante evolução. 

 Para isso, precisamos aprofundar nossos conhecimentos buscando meios 

que proporcionem aos nossos alunos uma interação entre a teoria, a prática com o 

seu dia a dia, viabilizando condições para que partam do senso comum para 

construção do seu saber escolar. 

 Esta Unidade Didática tem por objetivo propor atividades experimentais no 

Ensino de Física para alunos da 2ª série do Ensino Médio, cujo, Conteúdo 

estruturante é a Termodinâmica, no qual, será dada ênfase a Termologia, tendo 

como principal objetivo utilizar experimentos simples, com materiais de baixo custo e 

despertar o interesse do aluno ao relacionar a Física com o seu cotidiano. 

 Aos professores, esta Unidade Didática, tem por objetivo propor aulas 

práticas e provocar a necessidade dessa interação entre teoria-prática. É preciso ter 

claro que este é um material de apoio, ao qual o professor fará as intervenções que 

achar necessário para facilitar aos alunos um aprendizado, partindo da teoria e da 



prática de forma consistente ao desenvolver os experimentos, cujo objetivo é dar 

condições a eles para refletirem sobre os conteúdos que contemplem a realidade 

vivenciada no seu dia a dia. 

 Esta Unidade Didática faz parte dos trabalhos desenvolvidos no Programa de 

Desenvolvimento da Educação – PDE da Secretária de Estado da Educação do 

Paraná, tendo como orientador o Professor Dr. Carlos Eduardo Laburú da 

Universidade Estadual de Londrina – UEL, apresenta as estratégias de ação de 

forma objetiva e será desenvolvida como Implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica sobre o tema: Teoria e Prática nas aulas de Física. 

 De acordo com Pinho e Andrade, Villas Bôas e Pádua, entre outros, em suas 

obras, o estudo da termodinâmica é envolvente e cativante, tem um cunho baseado 

na experiência bruta, não metódica, partindo daí para a teorização das leis. 

 Desde que se tem ideia da existência do ser humano, o seu comportamento 

compatível com o mundo natural e tecnológico, enuncia propriedades e processos 

na elaboração de modelos do Universo microscópico ou macroscópico, enfim, foram 

construídos conceitos fundamentais que respondem as indagações da humanidade 

até nossos dias. 

A Termodinâmica se desenvolveu em meados do século XVIII. Em termos 

gerais, a Termologia é a parte da Física que estuda a temperatura e o calor, isto é, 

estuda as mudanças que ocorrem no nosso meio. Desde a antiguidade homens e 

mulheres manipulam o fogo, utilizando-o como fonte de calor. Durante muito tempo 

à sensação de quente e frio estava associada à temperatura. Mas as noções de 

temperatura e calor só foram estabelecidas com seus conceitos após sua 

teorização. 

 A Termodinâmica que faz parte da Física Clássica estuda os fenômenos 

macroscópicos, até especificamente o século XIX, após o século XX, inicia-se o 

estudo dos fenômenos microscópicos, surgindo a Teoria da Relatividade e a 

Mecânica Quântica. 

 Segundo Pinho e Andrade, em Origens e Evoluções das Ideias da Física 

(pag. 140-141), dizem que: 

 ...  a explicação microscópica dos conceitos básicos, assim como dos                
princípios fundamentais da termodinâmica, será dada a partir do 
desenvolvimento das ideias da Teoria Cinética dos gases e da Mecânica 
Estatística.  

 



 Conforme o explícito nesta apresentação sobre Termodinâmica será dado 

evidências aos experimentos que contribuirão para o aprendizado de nossos alunos 

e que contemplem as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do estado do 

Paraná (pag. 73), em que diz: 

                                        .. ao  adotar  a  experimentação  e  propor   atividades  experimentais,  
                                         o professor, mais do que  explicar um  fenômeno físico,  deve  assumir  uma    
                                       postura questionadora de quem lança duvidas para o aluno e permitir    que    
                                       ele explicite suas ideias, as quais, por sua vez, serão problematizados pelo  
                                       professor.”       
     
                        
 

ATIVIDADE 01: AQUECEDOR SOLAR 

 

OBJETIVO: Mostrar que um corpo só emite radiação térmica (radiação 

infravermelho) quando recebe radiação térmica (radiação infravermelho). Mostrar 

que a cor preta aumenta a absorção de energia radiante incidente. 

 

MATERIAL:  

Garrafa pet de 2 litros e tampa com rosca; 

Cerca de 3 metros de mangueira de plástico transparente (diâmetro externo 

aproximadamente ¼ de polegada e 1 milímetro de espessura) para a serpentina;  

Dois pedaços de mangueira, com diâmetro interno ligeiramente menor que o 

diâmetro externo da mangueira da serpentina; 

Tinta preta (fosca); 

Lâmpada de filamento de 100 watts com boquilha conectada a um fio com plugue; 

Cartolina; 

Papel alumínio; 

Supercola (adesivo instantâneo universal); 

Lata (por exemplo, de leite em pó) que caiba a lâmpada com certa folga; 

Fita adesiva. 

 

PASSO A PASSO 

 

1. Faça um cone de cartolina em torno da lâmpada fixada na boquilha e recubra 

o cone com papel alumínio, como indica na figura (o lado mais espelhado 

deve ficar exposto). Enrole a mangueira de plástico transparente em volta da 



lata em número de sete voltas, formando um rolo (serpentina) e fixe-o com fita 

crepe. Encha a mangueira de água e vede as duas saídas. Pinte a parte 

interior do rolo com tinta preta (veja figura). Apoie o cone no rolo, de modo 

que a lâmpada fique bem no centro da serpentina, sem tocar as suas paredes 

internas. Acenda a lâmpada para secar a tinta. (a pintura de automóveis é 

feita nas fábricas de modo semelhante). A água impedirá que a mangueira 

derreta. 

 

2. Faça dois furos na garrafa pet, um em cima e outro embaixo, como indicado, 

e com supercola fixe neles os dois pedaços de mangueira com diâmetro 

interno ligeiramente menor que o diâmetro externo da mangueira da 

serpentina, para encaixe justo. Encha a garrafa pet com água até cobrir o furo 

inferior e encaixe nele uma das extremidades da serpentina, retirando antes a 

vedação. Coloque mais água na garrafa até cobrir o furo superior e encaixe a 

outra extremidade da serpentina sem a vedação. Tampe a garrafa e aperte 

bem a tampa. 

 

3.  Apoie a serpentina num suporte forrado com papel alumínio com o lado mais 

espelhado para cima. Use o cone para tampar a abertura superior da 

serpentina. Acenda a lâmpada, após 10-15 minutos apalpe o fundo e o topo 

da garrafa. 

 

 

 



 

Esta foto e os materiais utilizados neste experimento são de minha criação 

 

      CONCLUSÃO: 

 

O que vocês perceberam sobre a densidade da água quente e da água fria? Por 

que a opção por tinta preta fosca? Afinal, qual é o mecanismo de funcionamento 

do aquecedor solar? 

 

CUIDADOS ESPECIAIS: A lâmpada não deve encostar-se à mangueira, caso 

contrário, a mangueira poderá derreter e espirrar água. O vidro aquecido da 

lâmpada, ao ser atingido pela água, poderá se romper e produzir estilhaço. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Segundo dados retirados do livro didático volume 2 de Física, Villas Boas, 

Doca e Biscuola: “O Brasil recebe, em média, 1800Kwh/m² x ano de energia 

proveniente do Sol”. Essa radiação quando utilizada em uma residência, por 

coletores solares, corresponde a uma economia de 30% a 40% de energia 

elétrica usada no aquecimento da água. 



  Denomina-se radiação, o processo de propagação das ondas 

eletromagnéticas e parte da energia dessas ondas se transformam em radiação 

térmica, que num aquecedor solar, incide na face transparente do coletor e na 

face que contém a placa de alumínio pintada de preto e logo abaixo desta placa 

se encontra a tubulação, também de cor preta por onde passa a água, e pelo 

processo de condução a água é aquecida. 

 

 

ATIVIDADE 02: QUEIMA DE BALÃO SEM ESTOURO 

 

OBJETIVO: Mostrar como funcionam os motores e máquinas que esquentam 

(Sistema de Refrigeração). 

 

MATERIAL: 2  balões de festa, vela e fósforo.  

 

     PASSO A PASSO 

1- Encha de ar um dos balões, segure-o pelo pescoço e aproxime a chama da 

vela por baixo. 

2- Coloque água no outro balão, com cuidado para não encher demais, segure-o 

pelo pescoço e aproxime a chama da vela por baixo. 

 

    Esta foto e os materiais utilizados neste experimento são de minha criação 



  CONCLUSÃO: 

 

1. O que acontece quando colocamos o balão cheio de ar?  

2. O que acontece quando colocamos cheio de água? 

3. Por que a água é usada em sistemas de refrigeração (motores e máquinas 

que esquentam)? 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Como a água possui 20° calor específico de 1cal/g.°C e 90° um calor 

específico de 1,005 cal/g.°C, ou seja, ela absorve uma quantidade de calor      

grande e aumenta em muito pouco sua temperatura. Além disso, ocorre troca de 

calor por convecção, assim a região do balão em contato com a vela não esquenta a 

ponto de estourar o balão, ele só irá explodir se a água da bexiga chegar ao ponto 

de ebulição (100°C). 

 

 

ATIVIDADE 03: EXPANÇÃO DOS GASES PELO CALOR 

 

OBJETIVO: Mostrar que os gases quando são aquecidos sofrem uma grande 

dilatação. 

MATERIAL: 

 Garrafa de refrigerante (de vidro) com gargalo bem liso; 

 Moeda; 

 Água; 

 Mesa; 

        PROCEDIMENTO: 

 

 Coloque uma garrafa por umas quatro horas no congelador de uma geladeira. 

 Pegue a garrafa e coloque-a sobre a mesa. 

 Com a ajuda do dedo, molhe o gargalo, mantendo um pouco de água sobre 

ele. 



 Molhe a moeda onde vai encostar-se ao gargalo. 

 Coloque a moeda, encostando-se a no gargalo da garrafa. 

 Encoste as palmas das mãos encurvadas na parte mais larga da garrafa (a 

garrafa deverá ser abraçada com as palmas das mãos para transmitir o calor 

e provocar a dilatação). 

                                                                                                           

      CONCLUSÃO: 

 Por que a moeda pula? 

 Já observou este mesmo fenômeno com a tampa de alguma vasilha ao 

aquecer água no fogão?   

 

   Esta foto e os materiais utilizados neste experimento são de minha criação 



   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Para que possamos entender o que ocorre neste experimento, utilizamos 

a teoria cinético-molecular, afirmando que esse fenômeno ocorre por que não há 

interação entre as moléculas de um gás, provocando uma reação semelhante 

quando aquecidos ou resfriados. Como a garrafa está fria, quando colocamos as 

mãos quentes, o ar frio da parte interna da garrafa se expande, assim, podemos 

fazer as observações que ocorrem. 

 

 

ATIVIDADE 04: PROPAGAÇÃO DE CALOR NOS SÓLIDOS 

 

OBJETIVO: Demonstrar como o calor se propaga nos sólidos e que a velocidade 

de propagação depende de suas substâncias. 

 

MATERIAL:  

 Três pedaços de arame de 45 cm e 1 a 2 mm (de substâncias diferentes: 

ferro, cobre, alumínio). 

 Suporte de madeira (7 cm x 2 cm x 15 cm). 

 Parafina ou cera de vela. 

 Vela. 

 

      CONSTRUÇÃO: 

 

 Junte os três pedaços de arame, torcendo-os até atingir 20 cm: abra as 

extremidades livres em forma de leque, como indica a figura, deixando que o 

arame de cobre fique no centro. 

 Dobre a parte retorcida e coloque-a no suporte de madeira (figura). 

 

      PROCEDIMENTO: 

 

 Amasse quatro pedaços de parafina ou cera da vela, coloque um pedaço  



em cada arame, com a mesma distância do ponto de união (foto). 

 Coloque, no arame de cobre, o quarto pedaço de cera, usando a metade da 

distância (foto). 

 Coloque uma vela acesa (foto) e observe os pedaços de parafina ou cera. 

 

Esta foto e os materiais utilizados neste experimento são de minha criação 

 

CONCLUSÃO: Observe o que acontece com o arame de cobre e com os três 

arames diferentes, em relação à velocidade de propagação do calor. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Com base no livro: Física e Realidade, de Aurélio Gonçalves Filho e Carlos 

Toscano, vol. 2, o processo de propagação de calor pode ocorrer de três formas: por 

condução, convecção e radiação. 

 O processo de propagação do calor por condução ocorre quando a energia 

térmica passa de partícula para partícula.  



Os metais são os melhores condutores de energia térmica e cada tipo de 

metal tem um coeficiente de condutibilidade. Este experimento será realizado com 

três tipos de metais e será observado qual dos metais será o melhor condutor de 

energia térmica, ou seja, de calor. 

 

 

ATIVIDADE 05: QUENTE OU FRIO (EXPERIÊNCIA DE CONDUTIVIDADE 

TÉRMICA) 

 

OBJETIVO: Realizar uma experiência de transmissão de calor entre a mão e dois 

cilindros de mesmo tamanho, sendo um de alumínio e um de madeira. Apesar das 

temperaturas dos cilindros serem iguais, estuda-se o porquê do cilindro metálico 

parecer mais frio do que o de madeira quando eles são tocados. 

 

MATERIAL 

 

 1 cilindro de madeira com 13cm de comprimento e 4cm de diâmetro. 

 1 cilindro de alumínio com 13cm de comprimento e 4cm de diâmetro. 

 Uma base para fixar os cilindros (pode ser de madeira, acrílico, plástico, etc). 

 2 termômetros iguais. 

 
 

CONSTRUÇÃO 

 

Furar os centros dos cilindros de modo que os bulbos dos termômetros 

possam ser encaixados sem folga, ou seja, para que os bulbos fiquem inteiramente 

em contato com o material de cada cilindro. 

Fixar os cilindros em uma base, colando-os e parafusando nela, com seus 

respectivos termômetros (ver a foto de apresentação do experimento). 



 

Esta foto e os materiais utilizados neste experimento são de minha criação 

 

EXPERIÊNCIA: 

 

 Toque nos cilindros e em seguida veja as temperaturas. 

 Responda: Por que os cilindros parecem estar com diferentes temperaturas 

ao toque, mas pelos termômetros elas são iguais? 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO ENVOLVIDO 

 

Quando tocamos em uma peça de metal e em um pedaço de madeira, ambos 

em um mesmo ambiente, isto é, ambos à mesma temperatura, o metal nos dá a 

sensação de estar mais frio do que a madeira. Neste caso, essa diferente sensação 

térmica ocorre porque o coeficiente de condutividade térmica (K) do alumínio é cerca 

de 100 vezes maior que o da madeira, ou seja, respectivamente, 0,5 e 0,003 (em 

cal/s.cm.oC). Dessa forma, sendo o metal um condutor térmico melhor do que a 



madeira haverá maior transferência de calor de nossa mão para a peça metálica do 

que para o pedaço de madeira (transferência de calor por condução). 

 

 

ATIVIDADE 06: DILATAÇÃO TÉRMICA 

 

 

OBJETIVO: Averiguar a dilatação térmica em sólidos quando ocorre a variação de 

temperatura.  

 

CONTEXTO  

 

 Quando perguntamos aos nossos alunos sobre fenômenos que ocorrem na 

natureza quanto à variação da temperatura, e, em que ela influencia em nosso 

cotidiano, raramente eles tem noção de que esta variação pode interferir nos corpos, 

principalmente constituídos de metais, que sofrem alterações quando se aquecem 

ou resfriam. A Dilatação Térmica é o fenômeno pelo qual os corpos variam suas 

dimensões quando há variação de temperatura, como por exemplo, a necessidade 

de deixar um pequeno espaço entre as barras de ferro nas vias férreas, pois se 

houver um aquecimento ou resfriamento, este espaço não pode ser nem muito 

grande e nem muito pequeno, pois do contrario poderia causar sérios problemas.  

  A dilatação térmica pode ser: 

 - Linear: quando há uma variação mais observável em seu comprimento. 

 - Superficial: quando se observa mais a variação da área do corpo. 

 - Volumétrica: quando se observa mais a variação no volume do corpo. 

 

MATERIAL: 

 

1 parafuso 

1 pitão (espécie de parafuso com cabeça em forma de aro). 

2 pedaços de madeira (pode ser pedaço de cabo de vasoura). 

1 lamparina/vela. 

fósforo  

 



MONTAGEM INICIAL; 

 

 Observe a figura abaixo e siga as instruções a seguir. 

Tanto o parafuso quanto o pitão deve ser parafusado um em cada pedaço de 

madeira. 

 A cabeça do parafuso deve passar com uma pequena folga pelo aro do pitão. 

Ajuste a argola, caso seja necessário. 

 

Esta foto e os materiais utilizados neste experimento são de minha criação 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

Dilatação superficial 

1. Passe o parafuso pelo aro do pitão. 

2. Acenda a fonte de calor (lamparina/vela). 

3. Segurando pela parte de madeira, exponha a cabeça do parafuso ao fogo por 

alguns minutos. 

4. Tente agora fazer com que a cabeça do parafuso passe pelo aro do pitão 

(cuidado, pois o parafuso está quente).  

 



CONCLUSÃO: 

 

O parafuso passou pelo aro antes de aquecer o parafuso?  

E depois que o parafuso é aquecido, o que aconteceu? 

 

 

ATIVIDADE 07: UM MÉTODO SIMPLES DE VISUALIZAR A ABSORÇÃO DA 

RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA. 

CARLOS EDUARDO LABURU1 E CHRYSTIE JACOB DE ALMEIDA2 

1 Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, laburu@uel.br 

2Especializando em Física, Universidade Estadual de Londrina, 

aljacob@sercomtel.com.br 

 

 

1. Introdução 

 

 

Um assunto que sempre foi interessante para trabalhar em sala de aula com 

alunos do ensino básico, quando tratamos da absorção da luz e componentes da luz 

branca, é como mostrar que a cor preta esquenta mais que a cor branca. Isso é fácil 

de observar no dia a dia, quem já saiu com uma camisa preta no sol forte sabe disto. 

No livro do GREF (volume 2, pág. 92) vemos uma experiência com nome de Coletor 

Solar, onde se propõe alguns procedimentos experimentais para verificar a questão 

previamente colocada. Acontece que em todos eles há a necessidade da exposição 

direta ao sol e nem sempre o sol está disposto a ajudar, por exemplo, num dia de 

chuva, ou à noite, não conseguimos fazer a experiência e quando o sol existe, temos 

que ter um pouco de paciência e esperar alguns minutos. 

Neste trabalho propomos um aparelho que nos permite observar a maior 

absorção da radiação eletromagnética visível, por parte da cor preta, com muito 

mais rapidez. Tal aparelho é constituído por dois termoscópios rudimentares 

graduados dispostos lado a lado e uma lâmpada de 60 W entre eles. Os 

termoscópios foram construídos com materiais alternativos e de baixo custo onde 

um possui um recipiente de filme fotográfico preto e o outro, um branco. Com a 

mailto:laburu@uel.br
mailto:aljacob@sercomtel.com.br


lâmpada entre os dois recipientes dos termoscópios rudimentares, conseguimos ver 

perfeitamente, quase que imediatamente, a maior expansão do ar dentro do 

recipiente preto. 

Assim pretendemos sugerir, para os professores de ensino básico, um 

equipamento que permite uma visualização rápida e prática da maior absorção da 

radiação eletromagnética visível. 

 

 

2. O Equipamento 

 

Este aparelho foi construído no Laboratório de Instrumentação em Física do 

Departamento de Física da Universidade Estadual de Londrina e seu objetivo é 

mostrar que a cor preta absorve uma quantidade de radiação eletromagnética 

maior que a cor branca. 

O aparelho é constituído dos seguintes itens: 

 

 Um suporte de madeira. 

 Um bocal com saída para conexão na rede elétrica e com uma chave 

liga/desliga. 

 Uma lâmpada de 60 W. 

 Dois termoscópios rudimentares graduados. 

Os materiais foram dispostos conforme figura abaixo: 

Desenho esquematizado do experimento (fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 1: Aparelho que mede a absorção da radiação eletromagnética visível. (1) 

Termoscópio rudimentar, (2) Canudos de Plástico, (3) Marcador de água, (4) Escala 

de papel milímetrado, (5) Lâmpada de 60 W. 
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O equipamento é constituído por dois termoscópios rudimentares construídos 

da seguinte maneira: cada termoscópio possui um recipiente de filme fotográfico, um 

possui um branco e o outro um preto, dispostos conforme figura 1. Nos recipiente é 

feito um furo no meio da tampa onde e encaixado um canudo de plástico 

transparente. No canudo, coloca-se um pouco de água que servirá como um 

marcador móvel. Do lado de cada termoscópio terá uma escala de papel milímetrado 

para medir com precisão a variação do marcador d’água. Entre os dois termoscópios 

temos uma lâmpada de 60 W, que será nossa fonte de calor, fornecendo energia 

aos recipientes que contém ar, que irá expandir e movimentar o marcador. 



3. Parte Experimental 

 

O processo experimental envolvido neste equipamento é bastante simples. 

Primeiramente é necessário colocar o marcador de água no interior dos canudos e 

para isso retiram-se os canudos dos termoscópios e tampando uma das 

extremidades do canudo com o dedo, mergulhe a outra extremidade em um 

recipiente com água e deixe entrar somente uma pequena quantidade de água. 

Assim feito coloca-se cada canudo de volta em seu lugar, e conectando a lâmpada 

na rede elétrica, podemos começar a experiência. Através de um pequeno 

interruptor, ligamos a lâmpada e dentro de 5 a 10 segundos conseguimos observar a 

variação dos marcadores de água. Apenas visualmente podemos notar a maior 

expansão de ar contido no interior do recipiente preto, pela maior variação de 

espaço do respectivo marcador comparado com o branco, e se for necessário, 

através da escala do equipamento, medir com precisão o deslocamento do 

marcador de água. 

 

4. Conclusão 

 

Através dos resultados apresentados neste trabalho, cabe-nos concluir que o 

equipamento em questão permite avaliar de maneira quase que imediata, a questão 

previamente colocada e que representa o objetivo deste trabalho, a maior absorção 

da radiação eletromagnética visível por parte dos objetos pretos, facilitando, aos 

alunos, a compreensão da composição da luz branca e a formação das demais 

cores, partindo das cores primarias, tornando, por consequência, o ensino de física 

dinâmico e interessante. A grande vantagem deste equipamento é que ele não 

precisa de exposição direta ao sol, como já citado na introdução. Esta experiência 

pode ser feita em qualquer lugar, que contenha uma tomada, e em qualquer hora, 

não dependendo exclusivamente de um dia ensolarado. 

Assim, tendo em vista os resultados obtidos, sugerimos, aos interessados em 

geral, a utilização do equipamento aqui proposto, porque apresenta uma boa 

alternativa ao laboratório de física. Podendo ser construído por qualquer pessoa, 

inclusive os próprios alunos, pois, se constitui de materiais alternativos de fácil 

acesso e de baixo custo. 



ATIVIDADE 08: MODELO CINÉTICO DOS GASES – PROPRIEDADES DOS 

GASES 

 

 

MATERIAL:  

1 kit “Modelo Cinético dos gases” 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A teoria cinético-molecular admite que as moléculas que formam os gases 

estão afastadas entre si e movimentam-se continuamente. Este movimento é 

desordenado e sua direção e sentido são ao acaso. As moléculas colidem entre si e 

com todos os objetos que estiverem ao seu alcance. Quando encerradas em um 

recipiente, colidem com as paredes. A pressão exercida pelo gás (pressão interna) é 

o resultado detectável da soma dessas colisões sobre uma determinada superfície. 

 Nesta atividade, e nas seguintes, as moléculas de um gás serão 

representadas por bolinhas (miçangas) movimentadas ao acaso por um motor 

elétrico. O cilindro de vidro do aparelho utilizado representará um recipiente onde se 

encerrou uma determinada amostra de gás. A temperatura, relacionada com a 

velocidade das moléculas, será representada pela rotação do motor e o volume, pela 

distância média entre as plataformas. 

 Finalmente, a pressão sobre o gás (pressão externa) será representada pelo 

peso do êmbolo. Estudando o comportamento das miçangas, poder-se-á explicar 

algumas propriedades dos gases. 

 

PROCEDIMENTO 

 

1. Observe a figura para familiarizar-se com os nomes dos diferentes componentes 

do aparelho. 

2. Coloque 20 miçangas no cilindro. 

3. Introduza o êmbolo no cilindro e coloque a presilha, como indica a figura. 

4. Ligue o motor. 

    O que acontece no interior do cilindro? Qual o “volume” ocupado pelas miçangas? 



 
 

Esta foto e os materiais utilizados neste experimento são de minha criação 

 

5.Puxe o êmbolo alguns centímetros para cima.  

    Qual o “volume” ocupado agora       pelas miçangas?  

    A distância média entre elas variou?  

    E a densidade?   

    De que maneira? 

6.Solte o êmbolo. 

    Ele volta à posição inicial? 

7. Empurre o êmbolo alguns centímetros para baixo. 

     Qual o “volume” ocupado agora pelas miçangas? 

     Como variou a distância média entre elas? 

     E a densidade? 

8. Solte o êmbolo. 

     O conjunto de miçangas retoma o “volume” inicial? 

9. Desligue o motor e retire o êmbolo e as miçangas. 

10. Que propriedade de um gás os fatos observados nos itens 5, 6, 7 e 8 

demonstram? 



ATIVIDADE 09: MODELO CINÉTICO DOS GASES – RELAÇÃO ENTRE 

QUANTIDADE DE MOLÉCULAS DE UMA AMOSTRA DE GÁS E SEU VOLUME 

 

 

MATERIAL: 

1 kit “Modelo Cinético dos Gases” 
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INTRODUÇÃO 

 

 O volume ocupado pelas miçangas é diretamente proporcional a sua 

quantidade, desde que o peso do êmbolo (pressão) e a rotação do motor 

(“temperatura”) não se alterem. Isto sugere que a contribuição de cada miçanga para 

manter a plataforma superior seja independente das demais. 

 Nesta atividade será demonstrada a relação entre o volume e o número de 

moléculas de uma amostra de gás, utilizando-se o “Modelo Cinético dos Gases”. 

 

PROCEDIMENTO 

1.Coloque 10 miçangas no cilindro. 

2. Introduza o êmbolo no cilindro e coloque a presilha. 



3. Ligue o motor. 

    Qual o volume ocupado pelas miçangas? 

4.Desligue o aparelho, coloque mais 10 miçangas no cilindro e ligue novamente o 

aparelho.  

   Qual o volume ocupado pelas miçangas? 

5. De que fatores depende o volume ocupado pelas miçangas?  

   Faça uma analogia com o comportamento de um gás. 

 

ATIVIDADE 10: MODELO CINÉTICO DOS GASES – RELAÇÃO ENTRE 

PRESSÃO E VOLUME DE UMA AMOSTRA DE GÁS. 

 

 

MATERIAL: 

1 kit “Modelo Cinético dos Gases” 

6 arruelas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Uma amostra de gás, quando comprimida sob temperatura constante, tem 

seu volume reduzido, havendo, consequentemente, um aumento da frequência de 

colisões de suas moléculas, ou seja, um aumento de sua pressão interna. 



 Existe uma relação entre a pressão e o volume de uma amostra de gás, dada 

pela Lei de Boyle e representada matematicamente por P x V = constante. Nesta 

atividade, essa relação será verificada qualitativamente utilizando-se o “Modelo 

Cinético dos Gases”. Arruelas de metal colocadas sobre o êmbolo representarão 

aumento da pressão externa sobre uma amostra de gás. A frequência de rotação do 

motor (associada a temperatura do gás) será mantida constante. 

 

PROCEDIMENTO 

 

 1.Coloque 20 miçangas no cilindro. 

2. Introduza o êmbolo no cilindro e coloque a presilha. 

3. Ligue o motor. 

    Qual o volume ocupado pelas miçangas? 

4.Coloque 1 arruela sobre o êmbolo, introduzindo sua haste no orifício central da 

arruela. 

   Qual o “volume” ocupado agora pelas miçangas? 

   A distância média entre as miçangas aumentou ou diminuiu? 

   E a densidade? 

   A frequência das colisões das miçangas entre si e com as paredes do recipiente, 

   aumentou ou diminuiu? 

  A velocidade das miçangas alterou-se ou permaneceu constante? 

5.Repita o procedimento 4, substituindo 1 arruela por 2, 3, 4, 5 e 6 arruelas, 

sucessivamente.  

   Qual a analogia entre o comportamento da amostra de miçangas neste trabalho e 

o de uma amostra de gás submetida ao mesmo trabalho? 

     

 

ATIVIDADE 11: MODELO CINÉTICO DOS GASES – RELAÇÃO ENTRE 

TEMPERATURA E VOLUME DE UM GÁS. 

 

 

MATERIAL: 

1 kit “Modelo Cinético dos Gases” 

 



INTRODUÇÃO 

 

 Existe uma relação entre a temperatura e o volume de uma amostra de gás, 

sob pressão constante (Lei de Charles). Nesta atividade, essa relação será 

demonstrada qualitativamente, utilizando-se o “Modelo Cinético dos Gases”. O 

êmbolo será mantido livre e, portanto, o cilindro representará um recipiente elástico. 

  Como a temperatura de um gás está relacionada com a velocidade de suas 

moléculas, variações de rotação do motor do modelo representarão variações de 

temperatura: quanto maior a rotação do motor, maior a velocidade das miçangas, 

isto é, maior a temperatura do gás. 

 Para modificar a rotação do motor, será intercalado um resistor (fio de níquel-

cromo) ao circuito. A velocidade do motor será determinada pelo valor do resistor. 
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PROCEDIMENTO 

 

 1.Coloque 20 miçangas no cilindro. 

2. Introduza o êmbolo no cilindro e coloque a presilha. 

3. Ligue o motor, intercalando o resistor de níquel-cromo ao circuito, de tal maneira 

que se possa alterar facilmente o seu comprimento entre os dois pontos de ligação. 

Veja a figura abaixo. 



4.Deslize os fios sobre o resistor, aumentando e diminuindo seu comprimento. 

Observe, em cada caso, a posição do êmbolo e a rotação do motor e responda às 

questões: 

a) Qual a relação que existe entre o comprimento do resistor e a rotação do motor? 

Qual a relação entre a rotação do motor e o volume ocupado pelo conjunto de 

miçangas? 

b) Qual a analogia entre o comportamento do modelo e o de uma amostra de gás? 

c) A pressão de um gás que pode se expandir livremente varia quando é aquecido? 

 

 

ATIVIDADE 12: MODELO CINÉTICO DOS GASES – RELAÇÃO ENTRE 

TEMPERATURA E PRESSÃO DE UMA AMOSTRA DE GÁS. 

 

 

MATERIAL: 

1 kit “Modelo Cinético dos Gases” 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pressão de uma amostra de gás de volume constante varia com sua 

temperatura. Quando se aquece, suas moléculas movem-se com maior velocidade. 



Se o volume disponível permanecer constante, haverá um aumento na frequência 

das colisões das moléculas entre si e com as paredes do recipiente. Em outras 

palavras, sua pressão aumentará. Se o gás for resfriado, a velocidade de suas 

moléculas diminuirá e sua pressão também. 

  Nesta atividade, a utilização do “Modelo Cinético dos Gases” permitirá a 

demonstração qualitativa da relação entre a temperatura e a pressão de uma 

amostra de gás de volume constante. Para isso, o êmbolo será mantido numa 

posição fixa e, portanto, o cilindro representará um recipiente rígido. 

 Como na atividade 10, variações na rotação do motor do modelo 

representarão variações de temperatura do gás. O comprimento do resistor (fio de 

níquel-cromo) determinará a velocidade do motor. 

 

PROCEDIMENTO 

 

 1.Coloque 20 miçangas no cilindro. 

2. Introduza o êmbolo no cilindro e coloque a presilha. 

3. Ligue o motor e anote a altura em que o êmbolo se mantém. 

4.  Fixe o êmbolo, segurando-o com a mão, numa posição correspondente à metade 

da altura que ele atingiu durante o procedimento do item anterior. 

5. Peça a um colega que intercale o resistor e varie seu comprimento, deslizando as 

pontas as pontas dos fios de cobre sobre ele. Mantenha o êmbolo fixo durante todo 

o tempo.  

 É possível determinar pelo tato variações na frequência e violência das 

colisões das miçangas com o êmbolo?  

 Como explica esse fato? 

  Qual a analogia entre o comportamento do modelo e o de uma amostra de 

gás?  

 A pressão de um gás encerrado em recipiente rígido varia quando sua 

temperatura é alterada?  

 Como explica sua resposta em termos de teoria cinética dos gases? 
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