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MATEMÁTICA 

Resumo 

 

Proposta de experimentos e atividades lúdicas em 

Termologia, tendo por objetivo desenvolver material 

didático pedagógico para o ensino de física no conteúdo 

de Termologia. A proposta consta de atividades 

experimentais com materiais de baixo custo, para auxiliar 

no processo ensino-aprendizagem. Face à importância 

de apresentar experimentos correlacionados aos 



conceitos físicos, torna-se necessário disponibilizar 

material didático alternativo e de baixo custo, tendo em 

vista a superação das dificuldades na realização de 

experimentos. Busca também subsidiar o trabalho de 

professores de Física, visando incentivar novas formas 

de promover a construção do conhecimento e, 

consequentemente, aprendizagem significativa nas 

escolas paranaenses, estimulando a participação de 

alunos na assimilação de conteúdos de Física. O projeto 

será desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino 

Médio, relacionando os experimentos com conceitos 

físicos, numa abordagem conceitual qualitativa e 

quantitativa. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

O presente material pedagógico será implementado no Colégio Estadual Dr. 

Mário Augusto Teixeira de Freitas – EFM, no município de Barracão, Núcleo 

Regional de Francisco Beltrão, estado do Paraná. O desenvolvimento das 

atividades propostas ocorrerá no primeiro semestre de 2014, com alunos do 2º ano 

do Ensino Médio e serão desenvolvidos conteúdos de Termodinâmica, envolvendo 

situações que abordam temperatura, propagação de calor, equilíbrio térmico e 

radiação térmica.  

A proposta consta de experimentos de baixo custo, aplicáveis em sala de 

aula, com roteiros e encaminhamentos para sua realização, de forma a colocar o 

estudante do Ensino médio em contato com a possibilidade de testar seus 

conhecimentos prévios e contribuir para a construção dos conceitos relativos ao 

experimento, apresentado como uma sugestão para estimular a discussão, a 

interação e a troca de experiências. 

Segundo JULEANE BOEIRA MICHELENA e PAULO MACHADO MORS, o 

ensino de Física se dá com o desenvolvimento de atividades sem relação com o 

dia- a- dia, gerando desinteresse e repetência. Segundo os autores: 

 

―os alunos percebem quando o professor se importa com eles e com seu 

aprendizado‖. Se nos dispomos a fazer algo de novo em sala de aula, com 

atividades diferenciadas visando à melhor compreensão do conteúdo, e 

tornando as aulas momentos prazerosos e gratificantes, imediatamente 

recebemos a resposta a esta iniciativa. Se o professor deixa claro seus 

objetivos os alunos mostram emprenho na realização das atividades, 

formando uma parceria com o professo‖. (p. 7, 2009). 

 

A reflexão sobre a prática docente leva a questionamentos de como tornar as 

aulas e os conteúdos trabalhados mais interessantes e significativos para os 

estudantes. Para tal, a experimentação é uma das estratégias que podem ser 

utilizadas em aulas de física, de forma a aproximar o conteúdo elaborado 

sistematicamente nos livros didáticos com a possibilidade de testar hipóteses e 

argumentação para o seu entendimento. Na elaboração de estratégias para 

solucionar uma questão proposta experimentalmente, ocorre a ampliação do 

pensamento e a linguagem modifica-se em função do que se pretende explicar. 



De acordo com Aparecida Magalhães Vilatorre: 

 

(...) o laboratório ou experimento torna-se importante, como instrumento 

gerador de observações e de dados para as reflexões, ampliando a 

argumentação dos alunos. No experimento tem-se o objeto em que ocorre 

manipulação do concreto, pelo qual o aluno interage através do tato, da 

visão e da audição, contribuindo para as deduções e as considerações 

abstratas sobre o fenômeno observado. (Vilatorre, A. M.p.107,2009). 

 

No ensino de Física, valorizou-se a matematização e a memorização de 

conteúdos, trabalhados mecanicamente, de forma repetitiva e utilizando-se de 

exercícios reprodutivos, procurando atingir notas para a aprovação, ou passar no 

vestibular, considerando os alunos meros receptores da matéria de ensino. 

Contrapondo-se a isso, Marco Antônio Moreira (2000) aponta a aprendizagem 

significativa, em que os alunos trazem conhecimentos prévios, a partir dos quais 

ocorrem novas aprendizagens, fazendo uso dos significados já internalizados, 

deixando a posição passiva, para captar os significados dos materiais educativos.   

 Para Moreira (2000), a aprendizagem significativa, partindo dos 

conhecimentos prévios, deve priorizar a interação social, quando professor e aluno 

compartilham significados através dos materiais educativos, num processo de 

perguntas ao invés de respostas, produzindo conhecimento em resposta a 

perguntas. Outro principio facilitador da aprendizagem é o uso de materiais 

diversificados pelo professor, em substituição aos livros que já trazem os conteúdos 

organizados e às possíveis respostas, às aulas expositivas no quadro de giz, 

fazendo uso de estratégias educacionais que impliquem a participação ativa do 

estudante e promovam um ensino centralizado no aluno. 

 

Nesse aspecto, os experimentos podem ser estratégias de socialização entre 

professor/alunos, e seja possível, através deles, levantar questionamentos que 

instiguem na busca de respostas. Para Cleci T. Werner Da Rosa e Álvaro Becker Da 

Rosa,( 2012), devem-se realizar  práticas experimentais que primem pela 

construção do conhecimento, e não a simples realização de procedimentos 

técnicos, na forma de receituário. Orientam, assim, para a elaboração de uma 

estrutura metodológica construtivista para a realização das atividades 

experimentais.  



Nesse trabalho, optou-se pela elaboração de uma proposta com materiais de 

baixo custo, visando atender à necessidade da escola de implementação da 

proposta didática, buscando superar a limitação da falta de um laboratório didático 

bem equipado. Essa realidade pode proporcionar ao professor desenvolver 

atividades experimentais simples, sem necessidade de grandes elaborações. 

Busca-se, assim, com materiais de uso comum, oportunizar momentos de 

investigação onde os pré-conceitos podem ser discutidos e socializados no grupo, 

com a contribuição do professor nos encaminhamentos necessários. ―A 

experimentação e a observação por si só não são suficientes para produzir 

conhecimentos. O conhecimento prévio influencia como observamos os 

acontecimentos, sendo estes construídos pelos sujeitos.‖ (da Rosa, 2010). Fica 

evidente que o papel do professor é o de organizador de situações em que o 

conhecimento seja articulado com as atividades propostas e que sejam construídos 

na interação, visando superar as limitações conceituais dos alunos, esclarecer a 

teoria promovendo sua compreensão, motivar e manter o interesse na matéria, 

desenvolvendo habilidades e promovendo a aprendizagem. (Moreira, Ana Claudia 

S. e Penido, Maria Cristina M. 2009) 

 O experimento é um recurso a ser utilizado pelo professor que faz parte do 

contexto da sala de aula e, por isso, não pode ser desvinculado da teoria que está 

sendo trabalhada, relacionando os fenômenos observados com os conceitos a 

serem construídos. Os experimentos auxiliam na compreensão de fenômenos e 

conceitos (Salvadego, Laburú e Barros, 2009). Por outro lado, os experimentos 

caracterizam-se pela potencialidade de motivação dos alunos, estimulando-os a 

engajarem-se no conteúdo, ativando sua curiosidade. De acordo com Laburú, o 

experimento pode contribuir para pôr em ação alunos desatentos e desmotivados: 

 

―Na medida em que se passa a planejar experimentos com essa 

orientação, ultrapassando a preocupação de adequá-los apenas ao 

conteúdo ou ao conceito de interesse, pode-se ajudar a abalar atitudes de 

inércia, de desatenção, de apatia, de pouco esforço, servindo esses 

experimentos, inclusive, de elo incentivador para que os estudantes se 

dediquem de uma forma mais efetiva às tarefas subsequentes mais árduas 

e menos prazerosas‖. (Laburu, 2006, p. 384). 

 



 A presente proposta constitui-se, assim, na elaboração de roteiros de 

experimentos de baixo custo, facilmente obtidos, substituindo, em parte, os 

equipamentos de laboratório caros e, muitas vezes, não encontrados nas escolas. 

Os experimentos serão demonstrativos, numa abordagem qualitativa, em alguns 

experimentos, e quantitativa em outros. Os experimentos são de fácil montagem e 

execução, ordenadas em uma estrutura de questionamentos e indagações que 

conduzem o aluno ao entendimento do proposto e do desejado, organizados de 

forma a contemplar os conteúdos estruturantes e os conteúdos básicos, previstos 

na DCE de Física do Estado do Paraná, como mostra a Tabela 1: 

 
Tabela 1: Temas e experimentos abordados na Unidade Didática. 
 
 Conteúdo 

estruturante 
Conteúdo Básico Atividade 

Proposta 
Tipo de 
Experimento 

1 Termodinâmica Termologia 
Medida de 

temperatura 

Experiência de 
percepção através 

do tato 

Qualitativo/ 
quantitativo 

2 Termodinâmica Termologia 
Medida de 

temperatura 

 
Termoscópio. 

 

 
Qualitativo 

3 Termodinâmica Termologia 
Medida de 

temperatura 

 
Termômetro 

Qualitativo/ 
quantitativo 

4 Termodinâmica Propagação de 
calor 

Experiência sobre 
condução e 

convecção do 
calor 

Qualitativo 

5 Termodinâmica Propagação de 
calor 

Balão que não 
estoura 

Lúdico 

6 Termodinâmica Dilatação térmica Experiência com 
lâmina-bimetálica. 
Dilatação linear. 

Dilatação 
volumétrica. 

Qualitativo 

7 Termodinâmica Dilatação térmica Dilatação dos 
líquidos 

Qualitativo 

8 Termodinâmica Transferência de 
calor. 

Equilíbrio térmico. 

Experiência com 
calorímetro 

Qualitativo 

 



 Acredita-se, desse modo, que os experimentos possam constituir-se de 

valiosos instrumentos de ensino, despertando a atenção e contribuindo para a 

construção mais sólida de conceitos físicos. 

 

 
MATERIAL DIDÁTICO 
 
 O material elaborado consta de roteiros de experiências com material debaixo 

custo, numa organização que permite ao professor utilizá-lo de acordo com sua 

necessidade. 

 Por tratar-se de uma seleção de experimentos, já conhecidos pelos 

educadores, optou-se em organizá-los de forma independente. Assim o professor 

poderá fazer uso daqueles que lhe convier, ou julgar de maior valor para a 

aprendizagem.  

 Apresentam-se os roteiros com indagações iniciais, de modo a investigarem-

se os conhecimentos prévios dos alunos, tomando-os como ponto de partida da 

aprendizagem e através desses questionamentos despertar para a necessidade de 

aprofundar o conhecimento. O professor deve estar atento, para no 

desenvolvimento das atividades, explorar as relações entre os conceitos e os 

experimentos realizados. 

 Os roteiros são planejados para serem desenvolvidos em sala de aula, 

dispensando o uso de ambientes especiais, como o laboratório didático, fazendo 

uso de materiais de baixo custo. Os experimentos podem ser montados pelos 

alunos, ou demonstrados pelo professor. 

 Outro aspecto importante são os pré-requisitos, conceitos que os alunos já 

devem conhecer antes de o professor realizar o experimento, ou deverão ser 

trabalhados antes de os alunos montarem os experimentos. Assim, no início de 

cada roteiro, destacam-se os pré- requisitos, conteúdos necessários para o bom 

desenvolvimento da atividade.  

 Apesar de simples, e parecerem evidentes, sugere-se que o professor 

prepare e execute o experimento anteriormente para se atentar aos detalhes e para 

que o mesmo se torne eficiente para o ensino aprendizagem. Os roteiros têm 

algumas sequências que precisam ser seguidas, cuidado com o manuseio do 

material, com a água quente, com materiais cortantes. Portanto, o professor deverá 



orientar para que os alunos tomem os devidos cuidados, evitando que 

demonstrações mal sucedidas confundam os estudantes. 

 

  



ATIVIDADES  

 

TEMA-TEMPERATURA E CALOR 

Conceitos envolvidos 

Temperatura, energia interna, propriedades termométricas. 

 

Objetivos - Associar a temperatura com a energia interna de um corpo. 

                   - Entender calor como energia em transferência entre corpos com 

temperaturas diferentes. 

                - Relacionar medida de temperatura com uma grandeza termométrica 

 

Pré- requisitos 

 Os alunos já deverão ter discutido o conceito de temperatura, noção de 

quente e frio, relacionando essa grandeza física com a energia interna de um corpo, 

ou substância. É importante que se aborde inicialmente as propriedades físicas de 

um material que podem variar com a temperatura.  

 O estudo de escalas termométricas não está previsto nesta produção, mas o 

professor precisa apresentar as mais conhecidas e usuais, desenvolvendo 

atividades em que se façam a conversão de valores de temperaturas. 

 O conceito de calor também deve ser apresentado antes da realização das 

experiências, pois é muito comum os alunos confundirem calor e temperatura. 

 

Introdução 

 

Chamamos de Termologia a parte da física que estuda os fenômenos 

relativos ao calor, aquecimento, resfriamento, mudanças de estado físico, mudanças 

de temperatura. 

Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou 

sistema. É explicada pela Física como a grandeza termodinâmica intensiva (por não 

depender da massa), comum a todos os corpos que estão em equilíbrio térmico. É a 

grandeza física associada ao estado de movimento ou à agitação das partículas que 

compõem os corpos. Medir corretamente a temperatura é muito importante em 



todos os ramos da Ciência. Muitas propriedades dos materiais, como a pressão, 

densidade, condutividade, dependem da temperatura. 

No cotidiano é comum as pessoas avaliarem temperaturas através da 

sensação de quente ou frio, percebida ao tocarem um corpo. Havendo diferença de 

temperatura entre dois ou mais corpos, fluirá entre eles energia térmica, calor, do 

corpo com temperatura maior para o de temperatura menor, até atingirem o 

equilíbrio térmico, ou seja, atingirem a mesma temperatura. 

- Mas podemos confiar em nossas sensações na determinação de temperaturas? 

Como podemos obter uma medida precisa? 

- Ao tirarmos uma garrafa de água da geladeira, ou retirar um bolo do forno, depois 

de algum tempo a água ―esquentou‖ e o bolo ―esfriou‖. Como podemos explicar 

esse fato? 

Através do experimento, a seguir proposto, você poderá verificar suas opiniões. 

Vamos lá. 

  



Experimento I - Temperatura 

Materiais 

- três recipientes de tamanhos iguais, potes de sorvete, por exemplo. 

- água gelada, água aquecida e água a temperatura ambiente. 

Procedimento 

Coloque no primeiro recipiente água gelada; no segundo água à temperatura 

ambiente e no terceiro, água aquecida. 

Em seguida, coloque, ao mesmo tempo, uma mão na água gelada e outra na água 

aquecida. Espere alguns instantes. Agora coloque as duas mãos, ao mesmo tempo, 

no recipiente com água à temperatura ambiente. 

 

 

Figura 1: sensação térmica. 

Fonte: if.ufrgs.br 

 

 Observe a sensação que você tem nas duas mãos e responda aos 

questionamentos a seguir. 

 Quando as mãos estavam em potes separados você podia descrever qual era 

aquecida?___________________________________________________________ 

Nessa situação era capaz de determinar a temperatura da 

água?______________________________________________________________ 



 E da água gelada?___________________________________________________ 

Quando você colocou as mãos no mesmo pote, continuou a ter as mesmas 

sensações? _________________________________________________________ 

Descreva o que sentiu. ________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Nesse momento, você pode ampliar seus conhecimentos. Discuta com seus 

colegas de grupo, pesquise no material didático e responda as questões a seguir: 

 Como podemos explicar o observado? Como conceituar temperatura? Estamos 

usando corretamente os conceitos de temperatura e calor?____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  



Ao professor 

 Nos experimentos envolvendo trocas de calor e temperatura é importante que 

o professor esteja atento às respostas dos alunos, suas expressões ao explicarem o 

observado, ou sentido pelo tato. Sugerimos que inicie a aula pedindo aos alunos 

que descrevam o que sentem ao tocarem diferentes objetos, sobre a provável 

temperatura desses objetos, atentando para identificar os pré-conceitos que trazem, 

pois eles serão ponto de partida para a ampliação do conhecimento e 

desenvolvimento dos conteúdos. Posteriormente, esses mesmos questionamentos 

podem ser utilizados como instrumento avaliativo, avaliando a evolução dos alunos 

e possíveis necessidades de intervenção. Também é um momento propício 

para constatar o entendimento de equilíbrio térmico, necessário para a 

compreensão de trocas de calor, e de calor como energia transferida entre corpos 

com diferentes temperaturas. Outro conceito a ser construído nesses experimentos 

é a de condutibilidade térmica dos materiais, que posteriormente será trabalhada 

nos experimentos de condução de calor. 

 Outra sugestão para o trabalho pedagógico é a proposição de pesquisas 

sobre instrumentos de medida de temperatura, como a evolução do Termoscópio 

até os modernos termômetros atuais, sua aplicação e funcionamento. Os alunos 

poderão utilizar os meios multimídia das escolas para apresentarem seus trabalhos. 

 Espera-se que os alunos percebam que nas perguntas 1, 2 e 3, só tinham a 

sensação de quente e frio, mas não podem afirmar a que temperatura as águas 

estavam.  Já nas perguntas 4 e 5 deverão perceber que a sensação térmica  não 

é mais tão evidente. Fique atento com a forma como expressarão as respostas, na 

discussão final, para auxilia-los se necessário. 

 A questão 6 ajudará a consolidar os conceitos de temperatura e calor, para 

tanto sugere-se  que se amplie esses conceitos através de pesquisa em livros ou na 

internet. 

 Observação: o professor poderá levar a água quente em uma garrafa térmica. 

O gelo pode ser obtido na cozinha, mas é importante que esses detalhes sejam 

verificados anteriormente.  

 



Experimento II - Termoscópio 

Objetivos – Relacionar a variação de temperatura com a variação da coluna de 

líquido do Termoscópio. 

Pré-requisitos  

- Conhecer o conceito de temperatura e propriedades termométricas de um material. 

Introdução 

O Termoscópio é o precursor do termômetro. Com ele podemos verificar 

variações na temperatura, sem quantifica-las. O instrumento é simples e impreciso. 

Mas o que indica a mudança da temperatura de um corpo? 

Para responder a essas perguntas faça o experimento a seguir: 

Materiais 

- 1 lata de café ou achocolatado, pequena e vazia. 

- 1 mangueira de equipo soro (encontrado nas farmácias). 

- durepox.  

- fita crepe. 

- 1 régua de 50 cm. 

- água e corante para água (pode ser tinta de carimbo). 

Montagem 

- Faça um furo com o mesmo diâmetro da mangueira na tampa da lata. 

 

Figura 2:lata do Termoscópio. 

Fonte : UNESP 



- Desmonte o equipo soro e deixe-o como indica a figura. 

 

Figura 3: mangueira do Termoscópio 

Fonte: UNESP 

 

- Coloque a parte 2 no furo na tampa da lata. 

 

 

Figura 4: encaixe da mangueira do Termoscópio 

Fonte: UNESP 

 

- Vede a borda ao redor do furo, com durepox. Vede também a tampa da lata. 

- Cole a mangueira numa régua, com a fita crepe. Faça uma curva na mangueira 

numa das extremidades da régua, cuidando para não dobrar a mangueira.  

 
                        Figura 5: montagem da régua e tubo em U do termoscópio 

 

                      Fonte: UNESP 

 

- Misture algumas gotas do corante na água. Coloque água na mangueira, até a 

metade do tubo em formato de U. (para ser mais fácil coloque uma extremidade 

dentro do frasco com água e puxe, com a boca na outra extremidade). 

- Encaixe a mangueira na borracha que está fixa na tampa da lata, tomando cuidado 

para que a mangueira fique bem conectada. 



 

 Figura 6: montagem do termoscópio 

Fonte: UNESP 

 

Agora é só experimentar.  

- Segure a lata com as mãos e observe o que acontece com a coluna de água 

dentro da mangueira.  

- Repita o procedimento colocando a lata dentro de um recipiente com água 

aquecida. Observe e responda o que se pede: 

Houve diferença entre o observado nas duas situações acima? ________________ 

___________________________________________________________________ 

Isso era esperado? Por quê? Como podemos explicar o ocorrido? ______________ 

___________________________________________________________________

O que provoca a variação da coluna de líquido do termômetro? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Que propriedades termométricas evidenciamos no experimento? Você poderia citar 

outras? Quais? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



 O que ocorre com o nível de água do Termoscópio quando a água é aquecida? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Coloque a lata do Termoscópio dentro de um recipiente com água fria. O que 

aconteceu___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 A altura da coluna de líquido está relacionada à temperatura do objeto que foi 

colocado em contato com a lata? ______________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

8- o que falta para podermos chamar o Termoscópio de termômetro? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



Ao professor 

Após esses experimentos, os conceitos de temperatura, calor e propriedades 

termométricas precisam ser aprofundados. É importante ouvir o que os colegas têm 

a dizer a respeito do observado, comparando as respostas apresentadas pelos 

alunos, possíveis discordâncias e dúvidas. 

Nos questionamentos levantados no roteiro os alunos deverão entender que 

a ideia é verificar a variação do volume do ar contido dentro de uma lata, observado 

através do deslocamento de água na mangueira. O ar ao ser aquecido dilata, 

aumentando seu volume, ocupando um espaço maior, empurrando a água da 

mangueira. O inverso acontece quando mergulhamos a lata na água fria, ocorre a 

contração da camada de ar, e a coluna de água desce. 

Quase todos os materiais se dilatam ao receberem calor e aumentarem a 

temperatura, por causa do aumento de vibração das moléculas que passam a 

ocupar um espaço maior.  

Sugere-se também que usem vídeos, pois auxiliam na compreensão das 

ideias propostas. O Mundo de Beakman, disponível no site 

http://br.youtube.com/watch?v=pfHt5-pU8og, episódio 16- Termodinâmica. É uma 

boa opção, porque aborda de forma lúdica conceitos físicos. Tem duração de7:38 

minutos. 

 

 

  

http://br.youtube.com/watch?v=pfHt5-pU8og


Experimento III - Termômetro 

Objetivos – observar o funcionamento de um termômetro. 

                  - entender o funcionamento de um termômetro. 

 

Pré- requisitos 

 - Entender o conceito de temperatura. 

          - conhecer escalas termométricas. 

          - associar os pontos de gelo e de ebulição da água como referenciais para a 

construção de uma escala termométrica. 

 

Introdução 

Temperatura é uma grandeza macroscópica que está relacionada com o 

estado microscópico do corpo. Quando a temperatura de um corpo varia algumas 

outras grandezas físicas também podem se alterar como, por exemplo, sua cor e 

volume. Temperatura é uma grandeza física e por isso pode ser medida. Para tanto 

é necessário um instrumento que possa fazer esta medição. 

Vamos agora construir um termômetro.  

Materiais 

- 1 frasco pequeno de vidro (de medicamento, de conserva de pimenta, por 

exemplo). 

- água, gelo. 

- tinta de carimbo. 

- um tubo de tinta vazio de caneta esferográfica. 

- cola. (silicone) 

- rolha, caso o frasco não tenha a tampa emborrachada. 

- ebulidor e uma caneca para aquecer água. 



- régua. 

- um pedaço de cartolina suficiente para fixar a régua. 

- álcool. 

- termômetro. 

 

Montagem 

- Dilua a tinta no álcool e encha o frasco até a borda. 

- Faça um furo na rolha e introduza o tubo de tinta. Vede bem com cola de silicone. 

- Recorte a cartolina (do mesmo tamanho que a régua) e cole na régua. 

- Fixe a régua revestida no tubo. 

- Encaixe a rolha no frasco, faça ajustes se necessário e vede as bordas com a cola 

de silicone, cuidando para que não fique ar entre o álcool. O álcool vai subir até 

certa altura no tubo.   

- Coloque o frasco imerso na mistura de água com gelo picado. Espere 

aproximadamente dois minutos e marque na cartolina o ponto correspondente à 

altura da coluna de líquido.  

 

Figura 7: montagem termômetro 

Fonte: portal do professor 

 



-Esquente a água até ela atingir 50ºC. Verifique a temperatura com o termômetro. 

Coloque o tubo imerso na água a 50ºC. Espere aproximadamente dois minutos e 

marque na cartolina o ponto correspondente à altura da coluna de líquido;  

- Agora você tem dados suficientes para construir uma escala para o seu 

termômetro, pois conhece dois de seus pares: ho ==> 0ºC e h1 ==> 50ºC. 

- Meça a distância correspondente ao intervalo de 0ºC a 50ºC (h1 — ho) e calcule 

por 'regra de três' a distância correspondente a 1ºC. Com isso, você pode fazer 

marcas no tubo de 1 em 1ºC, desde 0ºC até 50ºC.  

 

A que correspondem às marcas feitas no tubo com água colorida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- escolha, conversando no grupo, um nome para sua escala termométrica criada.  

___________________________________________________________________ 

- Coloque o termômetro em contato com seu corpo. Marque na cartolina essa 

temperatura. Calcule essa temperatura. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

- Coloque o termômetro em contato com água a temperatura ambiente e determine 

sua temperatura na escala criada para seu termômetro. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  



Ao professor 

Nesta atividade os alunos poderão ter alguma dificuldade em montar uma 

escala no termômetro que fizeram, mas é um momento importante para trabalhar as 

relações matemáticas que estão presentes nesse conteúdo e em toda a Física. 

Ressalta-se, também, a simplicidade deste instrumento, o termômetro, que pode 

servir para introduzir novos desafios para os alunos, como pesquisa sobre o tema, a 

evolução do termômetro, sua aplicação e uso.  

Ao deixarem o termômetro em repouso em gelo, ou na água a 50º, estarão, 

na prática, marcando dois pontos fixos do termômetro, necessários para a escala 

que irão montar. Outra opção que dispensaria o uso do termômetro seria usar água 

colorida no termômetro e marcar a altura da coluna de líquido na ebulição. Mas isso 

vai depender do tamanho do tubo disponível. A coluna de água será bem maior que 

a do álcool. Pode-se também, utilizando-se o termômetro de mercúrio, comparar 

tamanho da coluna com a do Termoscópio, a diferença na escala. 

Enquanto aguardam o equilíbrio térmico, é importante que o professor 

encaminhe algumas questões sobre o que se vai verificar, de modo a não deixar 

que os alunos fiquem ociosos, pois isso é um fator de distração e perda de 

concentração. É possível ampliar o conceito de equilíbrio térmico e o da temperatura 

de mudança de estado físico. Como este último não havia sido abordado nos 

experimentos acredita-se que a oportunidade sirva para introduzir o novo conceito. 

Observação prática: O gelo pode ser providenciado na cozinha ou cantina da 

escola, mas seria interessante verificar no dia anterior a aula esta possibilidade. 

Verificar também se a escola possui termômetro. 

 

 

 

  



TEMA – PROPAGAÇÃO DE CALOR POR CONDUÇÀO  

Conceitos envolvidos – equilíbrio térmico, condução, convecção. 

Objetivos: - Entender calor como energia térmica em transferência. 

                  - Compreender os fenômenos de transferência de calor. 

 

Pré- requisitos 

- Diferenciar calor de temperatura. 

- Entender as formas de transferência de calor. 

- entender a condutibilidade térmica de acordo com o meio ou material. 

 

Introdução 

A transferência de calor para um corpo provoca uma variação na energia 

interna das moléculas desse corpo. Dessa forma, o calor propaga-se, dependendo 

do tipo de material e do estado físico da substância. Basicamente, pode-se dizer 

que a transferência de calor acontece de três formas: por condução, por convecção 

e por irradiação. 

 

Figura 8: transferência de calor. 

            Fonte – brasilescola.mec 

 

Corpos que estão em contato por um longo tempo encontram-se em 

equilíbrio térmico. Dizemos que um corpo não possui calor, mas existe um fluxo de 

energia do corpo que tem temperatura maior, para outro com temperatura menor, 

até que suas temperaturas se igualem, ou seja, atinjam o equilíbrio térmico. 

Como explicar, então, que a maçaneta da porta parece mais fria que a porta? 

Porque sentimos o piso do banheiro mais frio do que o tapete? 



Porque sentimos frio? 

É correto dizer que nosso agasalho é quente? 

Porque usamos cabos de outro material em utensílios de cozinha? 

Para respondermos a essas questões, vamos aprofundar nosso estudo sobre 
calor. 

 

  



 Experimento I – Condução Térmica em metais 

Materiais 

- um fio de cobre de aproximadamente 50 cm. 

- 5 percevejos metálicos. 

- uma vela. 

- fósforos. 

- um grampo de prender roupa no varal. 

Procedimento: 

- Fixe os percevejos, com pingos de parafina da vela, mantendo uma distância de 5 

cm entre eles, a partir de uma das extremidades do fio. 

 - Com o auxílio do grampo segure o fio e coloque uma das extremidades em 

contato com a chama da vela. 

 

 

Figura 9: condução do calor em metais 

Fonte: brasilescola.com 

 

Observe o que acontece com os percevejos e anote. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você pode descrever como foi a transferência de calor pelo fio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  



Ao professor 

 O experimento realizado demonstra com clareza que houve condução de 

calor da parte onde o fio estava em contato com a chama para a extremidade, 

evidenciado pelo cair dos percevejos.  

 Essa característica dos metais, bons condutores de calor, pode ser explorada 

em situações cotidianas, como a necessidade de cabos de madeira ou de material 

plástico em utensílios domésticos, colheres de pau para mexer a comida. 

  

  



Experimento II- condução do calor em diferentes metais. 

Materiais 

- um pedaço de arame de ferro de aproximadamente 50 cm. 

- um pedaço de arame de cobre de aproximadamente 50 cm(os dois fios devem ter 

o mesmo diâmetro) 

- 10 percevejos de metal. 

- vela. 

- fósforo. 

- dois grampos de prender roupa no varal. 

Procedimento: 

-Enrole a extremidade dos dois fios de arame, unindo-os, deixando as outras duas 

extremidades afastadas. 

- Acenda a vela e prenda os percevejos, com pingos de parafina, ao longo das 

extremidades livres dos arames. Tome cuidado para que os percevejos se 

posicionem na mesma distância em relação aos dois fios. 

 

 

Figura 10: condução em diferentes materiais 

Fonte: http://crv.educacao.mg.gov.br 

 

-Segure o arranjo pelas extremidades livres, usando os grampos de roupa, e 

aproxime a parte enrolado da chama da vela. 

O que aconteceu? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Você tem uma explicação para o que observou? ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Os materiais que utilizamos no nosso dia-a-dia tem comportamento parecido com os 

dos fios dos experimentos? Cite exemplos._________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

O que o experimento tem a ver com as questões propostas antes do experimento? 

Por que a maçaneta parece mais fria que a porta? ___________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

No seu dia-a-dia existem materiais que dificultam a passagem de calor? Em que são 

utilizados?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Você pode agora diferenciar temperatura de sensação térmica? Elabore sua 

resposta e discuta com os colegas e o professor. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  



Ao professor.  

Neste experimento não induzimos a uma resposta que envolva o conceito de 

perda ou ganho de energia, portanto o professor deverá estar atento às respostas 

dos alunos para corrigir expressões usuais e introduzir conceitos físicos que 

provocam as sensações percebidas por eles. 

Podemos também aprofundar o assunto solicitando uma pesquisa, em seu 

cotidiano, de materiais que permitem maior ou menor transferência de energia. Os 

dados podem ser expostos em cartazes na sala de aula, classificando-os em 

condutores e isolantes. 

 

  



TEMA PROPAGAÇÃO DO CALOR POR CONVECÇÃO 

I- Convecção Térmica 

Introdução 

 Os líquidos e gases não são bons condutores de calor. No entanto eles 

podem transmitir calor por um processo chamado convecção. É um processo 

natural, responsável por muitos fatos na natureza, como a formação de brisas, 

ventos, aquecimento de ambientes, aquecimento das águas, planadores. 

 

Figura11: correntes de convecção - planadores 

Fonte:crv.educacao.mg.gov.br 

 

Algumas situações do dia-a-dia nos fazem refletir sobre esse assunto: 

- porque o congelador do refrigerador está colocado na parte superior? 

- porque o ar condicionado é instalado no alto da parede, enquanto os 

aquecedores são utilizados no chão? 

- como, em dias frios, uma casa fica aquecida apenas com um fogão aceso 

na cozinha? 

- como se formam os ventos e as brisas, tão agradáveis no verão? 

- como um planador se sustenta no ar? 

Para responder a essas perguntas, você irá aprofundar seu conhecimento 

realizando alguns experimentos. 

 

  



EXPERIMENTO I – Cata – vento de Convecção Térmica 

Objetivo verificar a convecção térmica através do movimento do cata-vento. 

Pré- requisitos 

 Os alunos deverão conhecer o fenômeno de convecção, discutido em aula e 

abordado de forma a fazê-los entender algumas situações que ocorrem devido a 

esse fenômeno. 

Materiais 

- 1 vela. 

- fósforos. 

- uma lata de refrigerante vazia. 

- estilete, régua, compasso, tesoura, fio de linha. 

 

PROCEDIMENTO 

- Recorte a parte superior e a parte inferior da latinha.  

- abra o cilindro que restou e faça um retângulo. 

- corte ao meio formando dois quadrados. 

- faça um furo, com a ponta do compasso, no centro de um dos quadrados. 

- coloque a ponta de grafite nesse furo e risque um círculo, no quadrado, com a 

ponta de metal. 

- recorte o círculo. 

- usando a régua e o estilete, faça riscos no círculo, conforme a figura: 

 

 

Figura 12: círculo de metal para o cata-vento 

Fonte: Unesp 

- faça cortes sobre os traços, não cortando até o centro, de forma a obter um cata-
vento.  

 



 

Figura 13: representação do cata-vento. 

Fonte; Unesp 

 

- afine a ponta de um palito de e a encaixe no furo do cata-vento. Amarre a linha no 

palito. 

Acenda a vela e observe como se orienta a chama da vela. Escreva. ____________ 

___________________________________________________________________ 

Agora movimente a vela mudando sua orientação: incline-a, coloque-a na horizontal, 

na borda da mesa, por exemplo. 

Houve alguma modificação na chama da vela? Sua orientação mudou?__________ 

___________________________________________________________________ 

Aproxime, com cuidado, seus dedos do lado da chama. Preste atenção na 

sensação. 

A seguir aproxime os dedos da parte de cima da chama. A sensação foi a mesma? 

Escreva o que sentiu. _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

O que você pode concluir sobre a orientação do deslocamento dos gases 

aquecidos, a partir do visualizado no experimento? __________________________ 

___________________________________________________________________ 

Suspenda o cata-vento a uns 15 cm da chama da vela, conforme a figura a seguir: 



 

Figura 14: montagem cata-vento. 

Fonte: Unesp 

 

O que acontece com o cata-vento? _______________________________________ 

Como você explica o ocorrido? __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  



Ao professor 

 O experimento realizado permite que os alunos visualizem as correntes de ar 

aquecido, que sobe por ser mais leve, através do deslocamento sempre vertical da 

chama da vela. Eles deverão responder aos questionamentos concluindo que a 

chama acompanha o deslocamento do ar. A chama está sempre para cima, mesmo 

quando a vela está em outra direção (deitada), pois os gases que se formam 

durante a combustão, aquecidos e menos densos que o ar a sua volta, sobem, 

levando a chama para cima, formando correntes de convecção. Os dedos não 

queimam porque o ar é mau condutor e do lado da vela, é possível manter os 

dedos. 

 Usando o cata-vento, ficará constatado que alguma coisa o põe em 

movimento. Ajude-os para que entendam que o movimento resulta da 

movimentação das camadas de ar próximas a chama da vela, que mais leves, pela 

diferença de densidade resultante do aquecimento, sobem. 

  

 

  



Experimento II– Convecção nos líquidos 

 

Objetivos- Visualizar as correntes de convecção nos líquidos. 

 

Pré-requisitos 

 - Entender a convecção como forma de transferência de calor nos meios não 

sólidos, como o ar, associando-as com a movimentação de camadas de fluidos 

aquecidos.  

 

Materiais 

- um recipiente de vidro transparente (aquário, tigela, jarra, ou um béquer). 

- água. 

- um saquinho de chá. 

- ebulidor. 

Procedimento 

- Encha o recipiente com água. 

- Rasgue o saquinho de chá e despeje o conteúdo, delicadamente, na água.  

 - Coloque o ebulidor na água e espere aquecer. 

Observe o que acontece com o chá durante o aquecimento. 

Como explicamos o que acontece com as partículas do chá? O que causa seu 

movimento?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

E nos gases ocorre o mesmo processo? Qual o sentido do movimento das camadas 

de gases?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Compare o observado nesse experimento com o experimento da vela. O que há de 

comum entre eles?  ___________________________________________________ 



Ao professor 

 Nesse experimento, também é possível verificar a formação das correntes de 

convecção, agora nos líquidos. Quando a água começa a aquecer, as camadas 

mais quentes ficam menos densas que as camadas frias e sobem, verificado pela 

movimentação das partículas de chá, que acompanham o sentido do movimento 

das correntes de convecção. 

 

 

  



EXPERIMENTO III- Convecção nos líquidos 

Materiais 

- 2 latas vazias (do tipo de achocolatado). 

- 2 pedaços de tubos de alumínio, ou outro metal (de antenas) de aproximadamente 

40 cm. 

- ebulidor. 

- massa epóxi. 

- 2 rolhas no diâmetro dos tubos, ou massinha de modelar. 

- um pedaço de madeira de aproximadamente 20 x 60. 

- 1 termômetro. 

 

Procedimento 

- Faça dois furos em cada lata para inserção dos tubos de alumínio. Os furos devem 

estar espaçados entre si de 7 cm e centralizados na lata. 

- Encaixe os tubos de alumínio nos furos das latas, tomando o cuidado de vedar 

bem com massa epóxi, para evitar vazamento de água. 

- Depois de seca a massa epóxi, posicione as latas no pedaço de madeira e encha-

os de água.  Veja a figura 15. 

 

 

Figura 15: esquema de montagem das latas de convecção  

Acervo da autora, 2013. 

 

 



- Coloque em uma das latas o ebulidor e o termômetro. 

Tampe os tubos de alumínio que estão na lata sem o ebulidor 

Meça a temperatura nas duas latas. Anote. ________________________________ 

Ligue o ebulidor e acompanhe o aquecimento da água com o termômetro, até a 

água ferver. Observe por alguns instantes o comportamento do termômetro quando 

a água entra em fervura.  

Relate o que observou. ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Depois que a água ferver, retirar as rolhas dos tubos na lata com água fria. 

Agora observe o que acontece. Relate.____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Coloque a mão nos tubos de alumínio. O que você sentiu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você tem uma possível explicação para isso?_______________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Posicione agora o termômetro na lata sem o ebulidor. O que você percebe com as 

temperaturas da água nas duas latas? ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Como se justifica o ocorrido? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  



Ao professor 

 Os furos dos tubos da lata sem ebulidor devem ser tampados para que se 

visualize o fenômeno de convecção apenas quando a água entrar em ebulição. 

 Durante o experimento, é importante que os alunos façam a medida da 

temperatura da água, até entrar em ebulição. Quando entrar em ebulição, é o 

momento ideal para demonstrar que a temperatura se manterá constante enquanto 

ferve. Outro aspecto interessante é que a água pode entrar em fervura numa 

temperatura inferior a 100 º C, em função da altitude em que se realiza o 

experimento. Caso não possua termômetro, o experimento poderá ser realizado, 

pois a medida de temperatura não é essencial nesse experimento. 

 Só depois que a água entrar em ebulição é que se devem abrir os tubos da 

lata com água fria, e, olhando de cima, será possível visualizar a água quente 

entrando na lata com água fria. Sugere-se usar massinha de modelar para fechar os 

furos, substituindo a rolha. 

Também se constata que os tubos têm diferentes temperaturas, o de baixo, 

frio e o de cima, quente. Pelos tubos que ligam as latas haverá deslocamento de 

água, a mais fria se desloca em direção ao ebulidor, trocando de lugar com a água 

que já aqueceu menos densa que o mesmo volume de água fria, e, por isso, sobe 

fluindo pelo tubo superior. 

A convecção se caracteriza pela troca de calor através do deslocamento de 

porções de água quente e fria. Os fluxos de água quente através do tubo superior e 

água fria pelo tubo inferior são as correntes de convecção. 

 

 

  



EXPERIMENTO IV – Convecção do ar aquecido 

 

 Objetivo- Visualizar as correntes de convecção nos gases 

Materiais 

- uma vela, fósforo e um bastão de incenso. 

- um prato fundo. 

- água. 

- um frasco descartável de refrigerante. 

- papel, tesoura. 

 

Procedimento 

- Fixe a vela no fundo do prato. Coloque cerca de 1 cm de  água no fundo do prato. 

- corte o fundo do descartável. Ele deverá se encaixar no prato para vedar a entrada 

de ar. 

 - Recorte o T de papel, usando como medida o bico do descartável. Você deve 

medir para que ele encaixe bem justo no descartável. Veja a figura: 

 

Foto 16: esquema montagem do encaixe do T de papel. 

                                       Acervo da autora, 2013. 

 

 - Acenda a vela. Coloque sobre ela o descartável, aberto (sem a tampa). 

Explique o que acontece. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



- coloque o T de papel no bico do descartável. Acenda novamente a vela. 

-  Coloque sobre ela o descartável com o T de papel encaixado. Veja a figura nº16. 

Aguarde uns instantes. O que aconteceu agora? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

- Aproxime os dedos de cada lado do T de papel. Qual a sensação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- como você explica a sensação de quente e frio percebida em cada lado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Aproxime um incenso aceso de um dos lados do T e observe o que acontece com 

a fumaça. Ela subiu ou desceu? 

___________________________________________________________________ 

- Inverta o lado do T e veja se acontece o mesmo.  

___________________________________________________________________  

- Você pode explicar se há um sentido de movimentação da fumaça?Qual?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________    

- coloque a mão próximo do bico do descartável. Qual a sensação? 

___________________________________________________________________ 

- como se explica a sensação percebido pela mão?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 - O resultado do experimento confirma o que já observou nos experimentos de 

convecção?__________________________________________________________  



Ao professor 

 Este experimento requer atenção na sua elaboração, por isso sugerimos que 

coordene a montagem e execução. Atenção com o T cortado no papel. Meça a 

largura do bico do descartável e corte de forma que a largura do T seja a mesma do 

bico, porque precisa ficar bem ajustado. 

No primeiro procedimento, quando o descartável é colocado sobre a vela, ela 

apaga depois de algum tempo, mesmo que ele esteja aberto, porque os gases 

aquecidos resultantes da combustão sobem e não há entrada de ar, pois a água 

impede. 

 No segundo momento, quando se coloca o T de papel no bico do descartável, 

formam-se as correntes de convecção, e o ar externo passa a circular no frasco, 

mantendo a vela acesa.  

 Ao colocarem os dedos próximos do T de papel os alunos perceberão que de 

um lado está quente e do outro frio. Isso deverá fazer que compreendam que há um 

sentido de entrada de ar novo e um de saída do ar aquecido. 

 Ao aproximarem o incenso de um dos lados do T, deverão prestar atenção, 

pois o efeito é sutil e, na verdade, eles verão a fumaça subir do lado do ar quente e 

ficar mais ―fraquinha‖ do lado do ar frio. Se introduzirem o incenso no descartável, 

no lado frio, será possível ver como a fumaça se movimenta. 

 Com o experimento, os alunos deverão compreender que a movimentação do 

ar é sempre no sentido de o ―mais quente‖ subir e o ―mais frio descer‖. Relacione 

este fenômeno com a formação dos ventos, das brisas marinhas, do movimento das 

aves planadoras, do parapente. 

 Para melhor compreensão da montagem do experimento, indicamos para o 

professor o site: 

www.youtube.com/watch?v=KcMMUaXWQ2g – Oficina de Experimentos PET- 

Correntes de convecção. 

Nele, você encontrará o vídeo com a montagem e demonstração do 

experimento. 

  



 

Experimento V- Balão à prova de fogo 

Objetivos – Comparar as capacidades térmicas do ar e da água. 

Pré- requisitos - Conceito de calor e capacidade Térmica. 

O que acontece se aproximamos um balão de uma chama? Ele estoura? 

Nesse experimento você fará um balão à prova de fogo. 

Materiais 

- alguns balões de borracha (bexigas). 

- água. 

- vela. 

- fósforos. 

- funil pequeno de plástico. 

 

Procedimento 

- Encha um balão e amarre a extremidade.  

- Acenda a vela e aproxime o balão cheio da chama. 

O que acontece é o esperado?__________________________________________ 

- Encha outro balão com um pouco água, utilizando o funil, para facilitar o processo. 

Complete com ar.  

- Amarre a extremidade e aproxime da chama da vela. 

E agora aconteceu o esperado? _________________________________________ 

Você tem uma explicação para o observado? Discuta com seus colegas e elabore 

uma resposta.  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

http://www.youtube.com/user/PETFisicaUEM?feature=watch
http://www.youtube.com/user/PETFisicaUEM?feature=watch


Ao professor 

 Pela vivência, os alunos julgam o balão um objeto frágil, que estoura em 

contato com a chama, o que se verificou na primeira parte do experimento. A chama 

em contato com o balão enfraquece a borracha e ela não suporta a pressão interna, 

exercida pelo ar, estourando. 

 Na segunda parte, a diferença está na água dentro do balão. A água absorve 

a maior parte do calor fornecido pela chama, não deixando que a temperatura da 

borracha aumente muito, assim, ela não enfraquece o suficiente para não aguentar 

a pressão interna e não estoura.  

 O fato de a água absorver o calor da chama se dá pela sua alta capacidade 

térmica, isso permite grande absorção de calor. A capacidade de perder ou absorver 

calor de um determinado corpo, em razão da variação de temperatura, é 

denominada Capacidade Térmica. Nesse experimento, é possível perceber que o ar 

tem baixa capacidade térmica, e, por isso, o balão na primeira situação sofre um 

grande aquecimento, estourando. 

 

 

  



Transmissão de calor por irradiação – Corpo Negro 

Objetivos - compreender o conceito de corpo negro. 

                 - relacionar a absorção de calor com a natureza da superfície. 

Pré- requisitos – compreender o conceito de infravermelho como onda 

eletromagnética, emitida corpos em função de sua temperatura. 

 

Introdução 

Todos os corpos a nossa volta estão constantemente emitindo e absorvendo 

radiação térmica. Essa radiação é emitida por um corpo, na forma de ondas 

eletromagnéticas, em função de sua temperatura. As ondas eletromagnéticas que 

são mais facilmente absorvidas, transformando-se em energia térmica, são as 

ondas de infravermelho, assim chamadas por terem frequência um pouco abaixo da 

luz vermelha.  

É desse modo que recebemos o calor do sol. 

 

Figura 17: absorção de calor na atmosfera 

Fonte: sobiologia.com. br. 

É dessa forma também que recebemos o calor de uma fogueira, ou uma 

lâmpada aquecida. O ar que está em volta do fogo é mau condutor, e o ar aquecido 

sobe, então recebemos calor principalmente por irradiação. 



 

 Figura 18: irradiação do calor de uma fogueira. 

 Fonte: sobiologia.com. br 

 

Quando a radiação eletromagnética emitida por um corpo incide em outro, 

uma parte pode ser refletida, outra parte pode ser transmitida através dele (se for 

transparente para essa radiação) e a restante pode ser absorvida. A parte que é 

absorvida aumenta a energia interna desse corpo e isto é traduzível por uma 

elevação de sua temperatura. Um meio ou substância que absorve toda a radiação 

incidente sobre ele, independentemente do comprimento de onda, direção de 

incidência ou estado de polarização da mesma, é chamado de corpo negro. 

O conceito de corpo negro foi introduzido pelo físico alemão Kirchoff no 

século XIX. Um corpo negro emitiria também, a qualquer temperatura, a quantidade 

máxima possível de radiação, em todos os comprimentos de onda, possuindo 

emissividade e = 1 para todas as frequências. Na prática existem corpos que se 

aproximam do emissor ideal, sendo bons emissores, bons absorventes e maus 

refletores da radiação. Um modelo de corpo negro foi idealizado pelo físico alemão 

Wilhelm e consiste numa cavidade cujas paredes são mantidas a uma temperatura 

uniforme, que se comunica com o exterior por meio de um orifício de diâmetro 

pequeno em comparação com as dimensões da cavidade. 

 



 

Figura 19: modelo de corpo negro. 
Fonte: Mundoeducação. 

 
 

Experimento VI – Corpo Negro 

Você pode comprovar a absorção de calor por irradiação em corpos 

diferentes com o experimento a seguir. 

 

Materiais 

- duas latas de refrigerante, (ou de metal, de leite condensado ou achocolatado). 

- dois termômetros. 

- um cronômetro. 

- uma lâmpada incandescente (100 w). 

- um interruptor liga-desliga. 

- um soquete de lâmpada. 

- fio de cobre (aproximadamente 1,5m). 

- um plug-macho. 

- tinta preta e branca e um pincel. 

- cartolina, lápis, compasso, fita adesiva. 

- Um pedaço de madeira para suporte da lâmpada. 

 

Procedimento 

- Pinte uma lata de branco e a outra de preto, por fora e por dentro. 

- Faça dois círculos de cartolina. No centro de cada Círculo faça um furo por onde 

se introduzirá o termômetro. 

- Retire as tampas das latas e feche-as com os círculos de cartolina. fixe o círculo 



com fita adesiva. 

- No pedaço de madeira, fixe o soquete da lâmpada, montando um circuito elétrico, 

como o da figura:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20: montagem do experimento. 
 Fonte: UNICENTRO- 2010 

 

 

- Posicione as duas latas a uma distância igual da lâmpada, de 5cm a 10cm. 

- coloque o termômetro no furo central das tampas de cartolina. 

- espere alguns instantes e anote as temperaturas de cada lata. 

- acenda a lâmpada e faça registros do aumento da temperatura, a intervalos de 

tempo de um minuto. 

Você pode registrar seus dados na tabela a seguir: 

 

Lata T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Branca           

Preta           

 

- Logo após a última medida, desligue a lâmpada e anote as temperaturas de 

resfriamento das latas, marcadas a cada minuto. Registre na tabela seus dados. 

 

Lata T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Branca           

Preta           



 

Agora responda: 

 

-Qual das latas aquecia mais rapidamente? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

- A lata que aquecia mais rapidamente é a que resfriava mais rapidamente? Por 

quê? 

___________________________________________________________________ 

- Qual das latas absorve mais energia? Por quê? ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

- Qual das latas reflete mais luz? ________________________________________ 

- Qual das latas transforma mais luz em calor? Por quê? ______________________ 

___________________________________________________________________ 

- Com os valores das medidas de temperaturas construa os gráficos de 

aquecimento e resfriamento versus o tempo, de cada lata. 

- Os gráficos da temperatura versus o tempo reproduz o que foi observado e 

esperado teoricamente? Discuta com seus colegas e professor. 

 

  



Ao professor 

 Este experimento é bastante interessante para os alunos, pois manuseiam 

termômetro e cronômetro. Deixe os alunos se adaptarem aos instrumentos por 

alguns momentos antes da execução do experimento. Coordene essa parte da 

tarefa com questionamentos para que não fiquem apenas brincando com os 

instrumentos. Peça que vejam qual a temperatura o termômetro marca; que significa 

essa temperatura; treinem um determinado tempo de observação testando o 

cronômetro. Muitos alunos têm relógios com cronômetros, que poderão ser usados 

no experimento. É necessário que tenham cuidado com os instrumentos. 

 As anotações dos grupos deverão ser discutidas e apresentadas aos colegas 

para que se observem algumas regularidades, como a temperatura em que não 

ocorreu mais elevação. Para construção dos gráficos, é possível pedir aos alunos 

que construam no Word o gráfico de linha com marcadores. Esses gráficos podem 

ser projetados e comparados no grande grupo. 

A figura abaixo apresenta um gráfico da temperatura de aquecimento da 

temperatura de resfriamento versus tempo, ajustando as melhores curvas entre os 

pontos experimentais. 

 

Figura 21: gráfico do aquecimento/resfriamento das latas. 

Acervo da autora, 2013. 

 

  



TEMA – DILATAÇAO TÉRMICA 

Objetivos- Verificar o comportamento térmico de alguns materiais. 

 

Pré- requisitos 

 - compreender a transferência de calor nos diferentes materiais. 

 - entender a variação da energia interna de um corpo com a troca de calor. 

 - entender o comportamento térmico dos materiais.  

 

Introdução 

 Já vimos que a transferência de calor provoca a agitação das moléculas de 

um corpo, variando sua temperatura. Esse aumento na agitação também provoca 

maior afastamento das moléculas. 

 Algumas situações do dia a dia nos desafiam a pensar no comportamento 

microscópico da matéria: 

- porque tampas metálicas abrem mais facilmente quando aquecidas? 

- porque as cerâmicas, dos pisos e calçadas, possuem espaços entre elas? 

- porque uma garrafa de refrigerante, esquecida no congelador, estoura ao 

congelar? 

- porque nas pontes são colocadas, a espaços regulares, juntas de madeira? 

- já percebeu a ondulação nos fios da rede de energia elétrica nos dias quentes? 

 Alguns experimentos ajudarão você a encontrar uma resposta. 

 

Equações da dilatação: 

Dilatação linear: L = L0. α.T- α é o coeficiente de dilatação linear. 

Dilatação superficial:S = S0..T -  é o coeficiente de dilatação superficial. 

Dilatação volumétrica: V = V0..T -  é o coeficiente de dilatação volumétrica. 

 

 

  



Experimentos I – Lâmina de duas faces 

Objetivo – Perceber a dilatação térmica em diferentes materiais. 

Materiais necessários: 

- papel alumínio. 

- papel comum. 

- tesoura, cola. 

- vela. 

- fósforos. 

Procedimento 

- Cole o papel alumínio sobre o papel comum e depois que a cola secar, recorte 

dois pedaços iguais, de aproximadamente 15 x 2 cm. 

- Aproxime da chama da vela, um dos pedaços recortados, com o alumínio voltado 

para a chama. 

O que você observa? __________________________________________________ 

- Aproxime agora o outro pedaço com a parte do papel comum voltada para a 

chama, tendo o cuidado de não encostar-se à chama.  

O observado foi o mesmo que na situação anterior? Isso era esperado? _________ 

___________________________________________________________________ 

Qual dos dois sofreu maior dilatação? ____________________________________ 

O que podemos deduzir em relação ao comportamento térmico dos materiais? 

___________________________________________________________________ 

Amplie seu conhecimento sobre o assunto pesquisando sobre a utilização de 

lâminas bi metálica, em equipamentos elétricos. Será que em seu dia a dia você 

utiliza alguns desses equipamentos?  

 

  



Ao professor  

 Ao realizar este experimento, o aluno precisa compreender que os materiais 

dilatam de maneiras diferentes para a mesma variação de temperatura. Explore o 

assunto pedindo a seus alunos que façam umas pesquisas bibliográficas a respeito 

da aplicação das lâminas bi metálicas. 

 Oriente para que tenham cuidado para não encostarem a lâmina na chama, o 

que é comum acontecer. Você pode pedir a eles, também, que aproximem apenas o 

pedaço de papel alumínio da chama e fazer questionamentos sobre o que verão. 

Nesse caso, não é possível visualizar a dilatação do papel, pois ele não está 

limitado por um espaço, por isso expande em todas as direções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experimento II – dilatação linear 

Objetivo – perceber a dilatação no comprimento de um fio metálico. 

 

 

Figura 22: efeitos da dilatação linear. 

Fonte: brasilescola.com 

 

Materiais necessários 

- um pedaço de madeira para a base de aproximadamente 100 cm x 20cm. 

- um fio de cobre de aproximadamente 1 metro. 

- vela, fósforos e gelo. 

- régua, prego, fio. 

- um objeto que sirva de peso (um bloco de madeira, por exemplo). 

- dois pedaços de madeira de aproximadamente 50 cm de comprimento, onde se 

fixará o fio, (pode ser dois pedaços de cabo de vassoura). 

Procedimento 

- Fixe o fio de cobre nos dois pedaços de madeira. Fixe a madeira em um ponto de 

apoio, esticando o fio, como na figura 20. 

- no cubo de madeira crave o prego e prenda um pedaço de fio nele. 

 - Pendure o bloco de madeira no fio de cobre, de modo a ficar a certa altura da 

base. Veja a figura. 

 

 



 

   Figura 23: montagem experimento dilatação do fio 

   Fonte: educador.brasilescola.com 

 

- Meça a distância entre a base e o bloco pendurado. Anote essa medida. 

- Acenda a vela e aqueça o fio, por algum tempo. Observe a posição do bloco de 

madeira. 

- Meça novamente a distância do bloco à base e compare com a medida inicial. 

 O que aconteceu?___________________________________________________ 

Como se explica o observado?__________________________________________ 

- Agora passe o gelo pelo fio.  

- Meça novamente a distância entre o bloco e a base? 

E agora, o resultado foi o esperado? Explique sua resposta. ___________________ 

O que é preciso acontecer para que um objeto metálico sofra mudança no 

comprimento? _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

- Determine, por relações trigonométricas no triângulo formado, a dilatação do fio. 

- conhecendo o coeficiente de dilatação linear do fio utilize a dilatação do fio para 

determinar a variação de temperatura atingida. (L= L0.α.T). 

Discuta com seus colegas e professor, a relação entre o que se observou no 

experimento com o fato de os fios de energia elétrica parecerem maiores nos dias 

quentes. Você percebe agora a aplicação desse conceito no seu dia-a-dia? 

Pesquise e discuta em aula. 



Ao professor  

 Este experimento permite que os alunos percebam que há dilatação térmica 

nos materiais quando aquecidos por uma fonte de calor. Essa dilatação é uma 

característica do material que se utiliza e que tem implicações em várias situações 

cotidianas. 

 Para tornar o experimento mais completo, pode-se ampliá-lo fazendo o 

mesmo procedimento com outro fio, de aço, por exemplo. Os alunos poderão 

comparar as medidas obtidas com os dois fios e comprovar o comportamento 

térmico dos metais. 

 Explore as questões propostas na introdução do tema. Elas contribuirão para 

que o conteúdo fique bem estruturado. Sugere-se que as use para uma avaliação 

posterior ao experimento, de modo a obterem-se informações a respeito do 

aprendizado e da compreensão dos alunos sobre o tema. 

  

  



Experimento III – Dilatação volumétrica 

Objetivo- perceber a dilatação volumétrica num sólido. 

 

 

 Figura 22: dilatação volumétrica 

 Fonte: Física.net 

 

Material necessário 

- uma chumbada de pescaria que caiba no diâmetro de um anel de latinha de 

refrigerante. 

- vela e fósforo. 

- um anel de latinha de refrigerante. 

- fio de arame. 

- alicate. 

- um pedaço de cabo de vassoura de madeira. 

Procedimento  

- Fixe a chumbada no fio de arame e prenda no cabo de vassoura. 

- Verifique se a chumbada passa pelo anel da latinha. 

- Aqueça a chumbada na chama da vela, segurando pelo cabo de madeira. 

- Segure o anel da latinha com o alicate e experimente se a chumbada passa pelo 

anel da latinha. 

Relate o observado. __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



Como você explica o ocorrido? __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Há alguma semelhança com o experimento do fio de cobre? Se a resposta for 

afirmativa explique o que. ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  



Ao professor 

 É importante realizar este experimento para que os alunos percebam que a 

dilatação volumétrica também ocorre com a variação de temperatura. Relacione 

com fatos do cotidiano, como o ajuste de peças, a dilatação dos frascos que contêm 

líquidos e a dilatação aparente.  

  

 

 

 

 

 

 

  



TEMA– CAPACIDADE TÉRMICA E CALOR ESPECÍFICO 

Experimento I– Capacidade térmica do calorímetro 

Objetivos - Identificar a temperatura de equilíbrio térmico no calorímetro. 

                 - Determinar a capacidade térmica do calorímetro. 

Pré- requisitos  

- entender o equilíbrio térmico como o estado em que os corpos atingem a mesma 

temperatura, pela troca de calor entre si. 

- compreender o calor específico como característica do material. 

- compreender a capacidade térmica como a capacidade de um determinado corpo 

perder ou absorver calor, em razão da variação de temperatura. 

Materiais  

- dois recipientes de isopor para latas de 350 ml. 

- uma lata de refrigerante de 350 ml. 

- um abridor de latas. 

- um termômetro químico (do laboratório da escola). 

- um estilete. 

- uma vasilha medidora de volume. 

- uma panela. 

- pedaços de ferro, cobre alumínio, de massas conhecidas (de 50g a 100g). 

- um ebulidor. 

- água. 

- material para anotações. 

 

Procedimento 

- Retire aparte superior da lata, usando o abridor de latas. Cuidado para não se 

machucar.  



 -Corte, usando o estilete, uma faixa de aproximadamente dois dedos, a partir do 

fundo de um dos recipientes de isopor que servirá de tampa para o calorímetro, 

formando um encaixe para fechar bem o calorímetro. 

- Coloque a latinha dentro do isopor destinado a ser a base do calorímetro. A lata 

sobressai uns dois dedos do isopor. Feche o calorímetro e verifique se ficou bem 

ajustado. 

- Faça um furo na parte superior do calorímetro, para colocar o termômetro dentro 

da latinha. Tome cuidado para ser um furo que permita um bom ajuste, sem muita 

folga. 

- Deixe o calorímetro aberto para entrar em equilíbrio com o meio ambiente. Use o 

termômetro para medir a temperatura no interior do calorímetro. Anote. 

- Coloque 300 ml de água (meça no recipiente medidor) para ferver, utilizando o 

ebulidor, correspondente a 300 g de massa. Quando ferver meça a temperatura da 

água e anote. Coloque, rapidamente, a água dentro do calorímetro fechando a 

tampa, colocando o termômetro no orifício da tampa. Atente para que fique 

mergulhado na água da lata. Espere alguns segundos e observe a redução na 

temperatura, até ser atingido o equilíbrio térmico. 

Agora você pode calcular a capacidade térmica do calorímetro. Para isso 

você irá usar os dados coletados na montagem do calorímetro, que você anotou. 

Utilizando o princípio da troca de calor determine a capacidade térmica do 

calorímetro.  

Qc + Qa = 0 

           Cc.t + ma.ca.t = 0 

Cc.(teq - t0c) + ma.ca.( teq - t0a) = 0 

Com o resultado obtido, você pode determinar o calor específico dos 

materiais. Para isso, utilize os pedaços de metais que você separou. 

  



Experimento II – calor específico dos materiais 

Coloque 250 ml de água, à temperatura ambiente, dentro do calorímetro. Meça a 
temperatura. 

- Coloque os pedaços de metal para ferver com a água numa panela. 

- Após a ferver, coloque um dos pedaços de metal dentro do calorímetro, e espere 

atingir a temperatura de equilíbrio térmico. 

- Considere que a soma algébrica das quantidades de calor do calorímetro, da água 

e do metal totalizam zero. Usando a equação da calorimetria, calcule o calor 

específico do metal. 

Qc + Qa = 0 

Faça o mesmo procedimento para os outros pedaços de metal. 

Monte uma tabela para registrar os dados e visualizar melhor os resultados. 

Sugerimos a tabela a seguir: 

Material Massa T0 Tf Calor 

específico 

Capacidade 

térmica do 

calorímetro 

Água      

Ferro      

Alumínio      

Cobre      

Verifique se seus resultados estão coerentes com os registrados nos livros 

didáticos. Houve alguma diferença?_______________________________________ 

Como você justifica essas diferenças? ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  



Ao professor 

 O experimento é interessante e exige envolvimento dos alunos. Oriente para 

que façam com atenção às medidas e que os grupos não tumultuem durante sua 

execução. Também é importante o cuidado com o manuseio das latas ao serem 

cortadas. A confecção deste material permite a substituição dos calorímetros do 

laboratório didático, sendo necessários os termômetros. Antes de iniciar a 

experiência, converse sobre o manuseio do termômetro. 

 Nessa atividade, os alunos efetuarão contas e precisarão do auxílio do 

professor, que precisa orientá-los. Os dados dos grupos poderão ser expostos na 

lousa, comparados e discutidos com o grande grupo. Possíveis discrepâncias 

poderão ser analisadas e o professor deverá esclarecer a respeito da dificuldade de 

se obter medidas mais exatas com um experimento simples, mas que tem sua 

relevância para o aprendizado. 

 A atividade também é importante para fixar os conceitos de equilíbrio térmico 

e de capacidade térmica, já abordada no desenvolvimento dos conteúdos de 

termologia. 
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