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Apresentação dn série 

A Sér1e Textos de Apoio ao Professor de Fís1ca foi concebida pelo Grupo 
de Ensino do Instituto de Física da UFRGS como uma maneira de contribuir 
para a atualizaç~o e para a educação permanente de professores de Flslca 
em serviço em escolas de primeiro e segundo graus. Esse tipo de 
contribuição vem ao encontro de uma aspiração desses professores 
externada no Primeiro e Segundo Encontros de Professores de Física 
promovidos pelo Grupo de Ensino em 1985 e 1989, respectivamente. 

Cada volume da Série terá unidade temática ou metodológica, ou seja, 
abordará um único tema ou uma única metodologia de ensino. Além disso, 
sempre que possfvel cada texto deverá estar acoplado a um mlnlcurso a fim 
de torná-lo mais eficaz do ponto de vista lnstruclonal. 

O primeiro deles trata de um programa de atividades de Flslca para a ao 
série do 1 o grau. Embora nas séries anteriores muitos conceitos flslcos 
sejam abordados no ensino de ciências, é na 01 série que pela primeira vez a 
Física aparece como ciência Independente. Nada mais apropriado, portanto, 
do que Iniciar com um texto para o ensino de Ff~lca na a1 série. 

O segundo volume abordará um tópico multo atual: a radioatividade. 
Trata-se de texto Importante não só pela atualidade em si mas também 
porque se coaduna com uma tendência cada vez mais acentuada no ensino de 
Flsica que é a Introdução de tópicos de Ffslca Contemporânea no currfculo. 

Um volume sobre mapas conceituais será o terceiro da série, mas o 
primeiro de caráter metodológico. o mapeamento cognitivo é uma técnica 
muito simples mas de grande potencialidade como recurso lnstruclonal. Essa 
técnica reflete também uma tendência moderna do ensino de ciências que é o 
enfoque construtlvlsta voltado para a aprendizagem significativa. 

Progressivamente, novos textos serão incorporados à série sempre 
procurando contribuir para que o professor de Flslca em atividade nas 
escolas permaneça atualizado. 

Porto Alegre, julho de 1990. 

Marco Antonio Moreira 
Coordenador do Grupo de Ensino 
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Apresentaçfto do texto n!Z 1 

Este texto é parte de um programa destinado a 
alunos e proressores de Ciências, podendo Interessar 
também a alunos e professores do 22 grau. 

O conjunto caracteriza-se por uma estrutura 
temática.: Cada unidade aborda tópicos específ lcos. 
Usa-se a experlmentaçao como ponto de partida para a 
aprendizagem. Concebe-se currlculo como um 
programa de attvldades através das quais o aluno 
adquire e constrói conhecimento. Neste programa dá
se ênfase à aprendizagem de conceitos mas destaca
se também a natureza evolutiva da ciência e a sua 
vinculação com aspec~os do cotidiano. 

· o material instruclonal (textos, equipamento e 
Vldeo) foi desenVOIVldO por professores e técnicos 
ligados ao Grupo de Ensino do Instituto de Fislca (GEF 
- IFUFRGS) 1, 

Os autores. 

1 Apoio: HEC (PNU), FINEP, CNPq. 





1. FORÇA. PESO E MASSA 

Os autores dos livros de Ciências apresentam o conceito de força de 
várias maneiras. Alguns dizem Que ·rorça é um puxão ou um empurrão". 
Outros preferem associar o conceito de força diretamente oo resultado de 
uma ação exercida por algo ou alguém. Por exemplo, quando você faz uma 
força sobre um corpo, pode: 

1. Colocá-lo em movimento. 
2. Alterar o movimento que o corpo já tem. 
3. Causar uma deformação nele. 

Vamos verificar isso experimentalmente? 

Para isso será muito útil um instrumento que nos permita medir uma 
força e, conseqüentemente, ter uma Idéia de sua intensidade. Esse 
instrumento é o dinamômetro. Embora existam dinamômetros para medir 
forças bem maiores, este que usaremos aqui é apropriado para medir forças 
de até 1 Newton ( 1 N). Newton é, portanto, uma unidade de força. Para você 
ter uma idéia de quanto é 1 N distenda o dinamômetro até que ele marque 
esse valor. Nesse momento você estará aplicando nele uma força de 1 N. 2 

Se você segurar em suas mãos o bloco de madeira QUe está sobre a mesa, 
estará sentindo uma força de aproximadamente 1 N. V_ocê pode verificar isso 
suspendendo o bloco no dinamômetro. Se ele estiver bem zerado (calibrado) 
deverá registrar ume força de 0,98 N. Portanto, o fato de suspendermos o 
bloco no dinamômetro faz com Que esse bloco transmita ao dinamômetro 
uma forço cuja intensidade é de aproximodamente 1 N. 

Agora que você sabe como medir uma força pode usar esse conhecimento 
para verificar tudo aquilo que foi afirmado acima. 

Primeiro: Deite o bloco de madeira sobre a mesa e puxe-o lentamente com o 
dinamômetro até colocá-lo em movimento. 

2 P&ra fazer um& ltit1Jra preci$& (medi d&) tc•me o c1Jid&d<> de zerar C1 di Mroômetro ante5 de u~á- lo. 
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segundo: uma vez que o corpo está em movimento. tente alterar 
esse movimento (aumentando ou diminuindo a velocidade) e 
observe o que acontece com o intensidade da forço marcada pelo 
dinomômetro. 

Terceiro: Procure entender como funciona o dinamômetro. Ele possui uma 
mola em seu interior. Quando é submetida a uma forço, essa mola 
se deformo, aumentando de comprimento, quose como qwrndo você 
estica um elàslico. Então a força exercida sobre o dinamômetro é 
responsável por uma deformação na mola. 

Compare o que você observou nesses três exercícios com as afirmações 
1, 2 e 3 feitas no início deste texto. 

O bloco de madeirn, quando suspenso no dinamômetro, faz com que este 
morque 0,98 N. Esse volor é bem maior do que aquele que você obser10 
quando arrasta lentamente o bloco sobre a mesa. Então, a força exercida 
sobre o dinamômetro não é unia propriedade do bloco de madeiro tal que o 
dinamômetro marque sempre o mesmo valor. Elo depende dos circunstâncias 
em que o bloco se encontro .. Por exemplo, se o bloco for pressionodo contro a 
.mesa, a forço necessária pera movimentá-lo será bem maior. Verifique isso 
você mesmo. 

Seró que também é poss.ível modificar a forço que o dinamômetro marco 
quando o bloco está suspenso nele, em posição vertical e em repouso, tsto é, 
estático? 

Se ·1ocê tentar isso em diversos locois dentro do saio veró que o 
dinamômetro marca 0,95. N em todos -eles. Antes de tirar uma conclusão 
precipitada vamos imaginar se em outras salas, em diferentes locais, o 
resultado seria o mesmo. Por exemplo, imaginemos uma sala como esta no 
equõdor e outra no pólo sul. Como openos podemos imaginá-lõs e não 
experimentar de fato dentro de tais salõs, vamos ver o que ocorrerll:i, 
observando a ilustração que segue: 
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Figurn 1.1 

No pólo sul o dinamômetro marcaria 0,984 N e no equador 0,978 N. 
Vemos, pois, que embora a diferença seja pequena ela. existe. Na figura 1.1 
observa-se que essas diferenças estão associadas ãs distâncias que 
separam o bloco do centro da Terra. Quanto maior a distânc1a, menor .é a ' ' . 
torça registrada pelo dinamômetro. Por isso, mesmo quando não nos 
afastamos nem nos aproximamos do equador, ao subirmos ao alto de uma 
montanha também encontraremos uma dlférença no registro do dinamômetro, 
em rel6ção àquilo que ele marcaria no sopé dessa montanha. Voltemos ã 
nossa sala de aula. Aqui o dinamômetro marca ~.96 N quando o bloco está 
nele suspenso. Chõmaremos essa força registrada pelo dinamômetro de força 
peso do corpo. Então, o peso do bloco de mõdeira é 0,96 N nesta sala, 0,984 N· 

no pólo sul e 0,976 N no equador.3 (Veja a questão 11, pág. 9.) 
Naturalmente o peso do bloco existe quer ele esteja suspenso no 

dinamômetro. ou não. Este serve apenas para medir a força peso, a qual, como 
vimos, se modifica de um lugar para outro. 

Na ·vil:igem· que realizou entre o equador e o pólo sul o bloco não se 
modificou. Se fosse de chocolate, comeríamos a mesma quantidade no 
equador e em nossa sala. Se fosse de ouro, ~eríamos a mesma quantidade 
desse metal tanto no pólo sul quanto no equador. Essa propriedade do corpo 

3 O p~ do bloco oo Terri:i é o forç:1 de fltn1çõo q•Je elri exerce sobre ele em deter_miMdo lugor. 
Exceto 1'103 pólos, o dioornômelro ~ofre o efeito do rotação d3 Terro. Em furição di~o o leitura do 

diriamômetro é ligeiramente menor do que o pe3o do bloco. E3te efeito cr~e a partir dos pÓl03, em 
direção ao equador. Neste texto vamo3 ~...con::ider;1r o efeito d;i rotação da Terra sobre a leituro do 

din~mômetro. 



que não varia, que é a mesma em qualquer local, é chamada de massa do 
corpo. A m·asse do nosso b 1 oco é de 100 g (gramas) ou O, 1 kg (quilogramas). O 
conceito de messa talvez seja novo pare você. Já e unidade de massa, o 
quilograma, é certomente sua conhecida. Ela corresponde à massa de um 
corpo equivalente 6 massa de dez blocos de madeiro como esse que você está 
usando. 

A massa de 100 g é atraída pela Terra nesta sela com uma força 0,98 N .. 

Este é o seu peso aqui. No pólo sul esse peso seria maior e no equador menor. 
Por isso, o dinamômetro não é um bom instrumento para medir massa. Uma 
pessoa que transportasse do pólo sul paro o equador ouro que tenha sido 
pesado com auxílio de um dinamômetro, poderio ser acusado de ter ficado 
com porte do preciosa carga. 

Ma.sso é medido com uma balonça de prntos como a da figura 1.2 . 

....... , ..... ,.,. ................. ,.,.,. ...................... , ... . 

Figura 1.2 

Quando se emprega este tipo de balança, não interessa se o peso do bloco 
é um pouco maior ou um pouco menor do que 0,98 N, pois o peso da massa no 
outro prato, a que equilibra a balançt1 e serve de padrão pt1ra a determinação 
da massa, também sofrerá a mesma variação. Uma massa de 1 oo g colocada 
no prato da direita tem um peso de 0,978 N no equador, mas 100 g no prato 
da esquerda também tem esse peso. Logo, a balonça se equilibre e, se for 
tronsportoda porn o pólo sul, permanecerá equilibrada. 

Exercícios: 

1. De quantos N deveria ser fl escala de um dinamômetro para que fosse 
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possível suspender nele ao mesmo tempo 5 blocos de madeire iguais aos 

usados neste aula? 

2. Tente desenhar um dinamômetro como ele é por dentro. Mostre onde as 

pontas dB mola estão presas. Mostre por que a escala acompanha o gancho 

inferior. 

3. Determine em No peso de seu relógio de pu.lso. 

4. A balança de pratos na figura 1.2 não está equilibrada. Em qual dos pratos 

está depositada a massa moior? 

5. Por que o dinamômetro não é um bom instrumento para medir massa? 

6. Por que a balonça de pratos é conveniente paro medir massa? 

7. 1 kg de ouro da Amazônia tem me~os_massa do que 1 kg de ouro retirado 

das minas de lavras do Sul (RS)? 

8. Por que o transportador de ouro ·pesado· com dinamômetro pode ser 

acusado de desvio de mercadoria? 

9. Uma quantidode de ouro cujo peso é 10 N na Amozônia opresentorio o 

mesmo peso em Porto Alegre? 

1 O. Na a lt ilude de vôo de um avião ~ 10.000 m) o peso de um corpo se ri a 

igual ao peso do mesmo corpo na superfície da Terra? Explique. 

11. Quando falamos em "peso do bloco· nos referimos à atroção que a Terra 

exerce sobre ele em determinado lugar. A rigor, se o bloco se encontrasse 

num local ofoslado de qualquer corpo celeste, seu peso serio zero. O bloco, 

então, não ·armazena· a força peso. Um peso de 60 N no Terra corresponde a 

10 N na Lua e a 150 N em Júpiter. Conclui-se doí que o peso de um corpo 

depende da atração (gravitacional) que é exercida sobre ele por outro corpo. 

Comente este texto com seus colegas. 
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2. FORÇA E MOVIMENTO 

Tente puxar com o dinamômetro o bloco de 100 g sobre a mesa de 
trabalho. A primeira cofsa que você constata é que o dinamômetro marca 
uma forçlf, isto é, paro o bloco ser colocisdo em movimento é preciso oplicor 
ume força. Isto se deve ao fato de existir uma força de atrito (fricção) entre 
as duas superfícies, a da mesa e a do bloco.Esta força aponte exatamente em 
sentido oposto 8 força exercida pelo dinamômetro {Figure 2.1). Além disso, 
uma vez iniciado o movimento, pera mantê-lo baste que a intensidade da 
força exercida pelo dinamômetro seja fguel 8 intensidade da f orçe de atrito. 

Figura 2.1 

Não deveria a forçn do dinamômetro ser mnior? No verdade ela precisa 
ser maior pera tnicior o movimento, mos do ponto de vista dos leis de 
movimento do Mecânica, não precisa ser maior para manter o movimento do 
bloco. 

Para entendermos melhor o que essas leis estabelecem, é bom 
conhecermos alguma coisa a respeito de movimentos retilíneos. 

Repare na figura 2.2. Ele descreve o movimento de translação de um disco 
que ·nutua· sobre uma camada de ar. A f otogrefia mostre verias posições do 
disco em intervalos de tempo sucessivos e por isso chama-se fologrnfia de 
rnúl ttpla exposição. A fotografia ê feita da seguinte maneire: o diafragma da 
câmera fotográfica é regulado para o filme ficer exposto durante um certo 
tempo, digamos 1 segundo. Uma luz que pisca com regularidade de 
1110 s (dez piscadas por segundo) ilumina o disco. Então o filme só registra a 
posição do disco quando ele é iluminado, fora isso não. Esta é a razão pela 
qual podemos obter várias posições de um objeto na mesma foto. 
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Projeto física Harvard 

Figura 2.2 

O disco desenvolve um movimento retilíneo que pode ser descrito tissim: 
espaços lgu8is são perconidos em tempos Iguais. Pare comprovar isso btista 
lembrar que os intervalos de tempo entre cada posição são iguais _e que a 
régua nos permite verificar que te_mbém são igueis os espaços entre uma 
posição e outra. 

Um movimento assim é chamado movimento retilíneo uniforme. 
Como e força de atrito para o disco que se move sobre uma camada de ar 

é praticamente zero, se ele fosse puxado por um dinamômetro, para andar 
com velocidade constante, este também marcaria zero. Isto significa o 
seguinte: 

Um corpo pode mover-se sem que, paro isso, seja necessório aplicar
lhe uma força. Neste caso ele se move necessariamente com 1,•elocidade 
constante. 

No caso do bloco de madeira puxado sobre a mesa não existe e camada de 
er: ele estó em contato com a superfície da mesa. A força de atrito (F 11) não 
é zero. Logo, não é zero a forçB que precise ser feita pelo dinBmômetro (F0 ). 

Contudo, ela pode ser igual à força de atrito (igual em megnitude) pois, 
neste cõso, teríomos uma forci'.l resulteinte nula (F pi'.lro um li'.ldo e F0 parei o 

Á 

lado oposto, sendo ambas de mesma intensidade). Assim estaria novamente 
satisfeita a condição estabelecida no quadro acima para o movimento com 
velocidade constante. Poderíamos, então, reformular aquele flfirmação da 
seguinte maneira: 
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Um corpo pode mover-se sem que, para isso, seja necessária uma forçJ! 
resulttrnte. Neste caso ele se move necessariamente com velocidade 
constante. 

Esta última ·afirmação contém a antetior pois, se nehuma força é 
exercido sobre o corpo, obviamente a resultante é nula. 

Vejamos a~ora o que acontece quando você puxa o bloco com uma força 
maior do que o força de atrito. Experimentando fozer isso você notoró que o 
bloco tende a andar cada vez mais rápido. Dizemos que o bloco acelera. Para 
o bloco acelerar devemos aplicar-lhe uma força resultante (FR). Já que agora 
F0 > F A, podemos escrever 

Acon~ece exatamente o que se observa num cabo de guerra. Um grupo de 
garotos puxa para ·um lodo e outro para o lado_ contrário. A força resultante 
aponta no sentido do grupo que vence. · 

Agora que a força ·resultante sobre o bloco não é mais zero, será que o 
movimento continua sendo retilíneo .uniforme? Já dissemos que a velocidade 
tende a crescer cada vez mais, que há aceleração. Ora, se a velocidade 
cresce cada vez mais ela não é mais constante e, sendo assim, o espaço 
percorrido em intervalos de tempo iguais tem de ser cada vez maior. Como · 
você mesmo pode observar, a fotografia de múltipla exposição (Figura 2.3) 
mostra exatamente isso. Elo descreve o movimento de translação de uma 
esf ero sobre1

· a qual é exercida uma força resultante constante. 

Projeto ffaica Harvard 

Figura 2.3 
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Exercícios: 

1. Sabendo que na figura 2.2 o intervalo de tempo entre cada instantâneo 
é tito se ·que a escala da figura é dada em cm, determine a velocidade do 
disco em cm/s. 

Solução: 
Neste caso Yelocidede é o quociente da distância percorrida pelo móvel 

pelo correspondente intervalo de tempo. Assim, por exemplo, tomando-se e 
posição inicial do disco (o centro coincide com a marca dos 3 cm na escalo) 
e a posição seguinte (o centro do disco coincide com a marca dos 16 cm), 
verifica-se que ele andou 16cm - 3cm em 1;10s. Logo a velocidade é dada por 

13cm 
V= -

1
- = 130 cm/z 

"iõ s 

Como o moyimento é uniforme, poderíamos ter tomado a distância entre e 
prlmeirne a últlma·posição dividida pelo correspondente intervalo de tell)po 
(11 10 s): 

95 cm - 3 cm 920 
V'"" =-cml3=131crn.'s 7 7 

"iõs 

Este último valor é um pouco mais exato do que o anterior. Por que? 

2. A esfera da figura 2.3 aparece ocupando 11 posições. Entre a 19 e a 1 19 
transcorreram 10 intervalos iguais de tempo sendo cada um de 1,30 s. Como 

a Yelocidade não é constante, não podemos seguir o mesmo procedimento do 
exercício anterior para calcular, por exemplo, a distâncio percorrida pela 
esfera. Vejamos por que: 

Se considerarmos que entre a 19 e 29 posiçôo e bolinha andou 
eproxi.madamente 2,5 cm, sua velocidade média nesse trecho será 

Z,Scm 
v = --=75cmls 

"'1 1 
30 s 

(Dizemos que a velocidade é média porque ela varie até mesmo durante esse 
pequeno intervalo de tempo.) 
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Se essa velocidade se mantivesse constante até o fim do décimo 

intervalo de tempo, a distância percorrida seria 

10 
di = v,..

1 
x tio= 75 cmls x 30 s = 25 cm 

Podemos ver na régua que a bolinha andou muito mais. 

Vamos tomar, então, a velocidade média do último intervalo de tempo. 

Temos, entre a 109 e a 119 posição 13,5 cm percorridos. Então, 

v = 13,5 cm= 405 Clill3 
.. 1 
JO -s 

30 

Se a esfera tivesse andado o tempo todo com essa velocidade ela teria 

percorrido 

Isto é muito mais do que aquilo que ela de fato percorreu. 

E se tentássemos fazer uma média das duas velocidades, isto é, se 

considerássemos que a esfera andou o tempo todo com uma velocidade igual 

ã média das duas velocidades extremtis? Vtimos ver o que resultaria: 
'lf. +v. 
ª1 ~ 75 cmls + 405 cmls 

v.,.= 2 = 
2 

=240cmls 

Com esta velocidade, supostamente constante, a distância percorrida 

seria: 

10 
d= v., x tio= 240 cml3 x 30 s = 80 cm 

Como podemos ver, esse resultado está de acordo com a leitura da escala 

(84 cm - 4 cm = 80 cm). 

Vimos, então, que para um movimento do tipo mostrado na figura 2.3, 

quando exercida sobre o corpo uma força resultante constante, podemos 

calcular uma velocidade média e pensar que a velocidade do corpo é 

constante e igual a essa o,•elocidode média. 

3. Use a figura 2.3 para determinar a velocidade média no 32, no 4º e no 

Sº intervalos de tempo. Compare as diferenças entre essas velocidades. 

Discuto com seu professor. 
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4. Um atleta olímpico percorre 100 m em 1 O s partindo do repouso. Qual é 

a sua velocidade média, em m/s? 

5. A figura 2.4 mostra uma fotografia semelhante 

6 da figura 2.3. O intervalo de tempo entre duas 

posições sucessivas é de 1130 s e a distância 

percorrida entre a _primeira e a últime posição é de 

64 cm. Qual é a velocidade média da esferinha? 

Projeto 

físics Harvard 

Figura 2.4 

6. Um bloco de madeira sobre o qual é exercida uma força resultante 

constante começa a mover-se sobre uma mesa, partindo de velocidade zero, 

e ~hega a uma velocidade de 20 cm/s 60 cabo de 3 s. Qual é a sua velocidade 

média? Qual a distância que percorreu em 3 s? 

7. Releia o texto pera responder esta questão: 

Se, na situação descrito no exercício anterior, oo cabo de 3 s a forc_g 

resultante se tomasse repentinamente nula, como seria o movimento do 

corpo a partir daí? 

O fato de ser nula a força resultante signific6 que não é exercid6 

nenhumo força sobre o bloco? Quantos forços, no mínimo, podem estor sendo 

aplicadas? Desenhe o bloco e 6S forças. 
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3. VOLUME, PESO E PESO ESPECÍFICO 

Volumes diferentes do mesmo material 

Em atividades anteriores jã aprendemos como utilizar um dinamômetro 

para determinar quanto um corpo pesa. Como a escala do nosso dinamômetro 

não permite medir pesos de mais de 1 N, vamos trabalhar, nesta experiência, 

dentro dos limites dessa escala. Além disso, precisamos saber que a massa 

de um corpo, em kg, pode ser obtida dMdfndo-se o peso do corpo pelo valor 

local da aceleração da gravidade (9,8 m/s2). 

Peso (einN) 
IIl83S3. = ---'---'-

9 8mls2 
' 

Dividindo N por m/s2, obteremos kg. Para especificar a massa em grem~s 

{g), bosta multiplicar o resultodo da equação acima por 1.000. 

Exemplo: 

Um corpo pesa 0,6 N nesta sala. Qual a sua massa, em kg e em g? 

massa em kg 

ma::!lttem g 

0,6 N : 0.06 kg 

9 a m1s2 

' 
o ,06 kg x um glkg == 60 g 

Conhecemos, p~is, um procedimento para determinar o peso e a massa de 

um corpo. E o seu .,..olume? Como procedemos para determiná-lo? 

1. Se o corpo tiver forma conhecida como, por exemplo, a de um cilindro, 

podemos calcular o volume multiplicando a área da base pela altura. Vamos 

. fazer isso? 

Tome o maior cilindro dos que estão sobre a mesa e determine, em 

centímetros, sua altura ·11· e o raio ·r· da base (raio= diãmetro/2). Despreze 
a conicidade da base superior. 



17 

Sabendo que Volume= 11r2 h, calcule, em centímetros cúbicos, o 

volume do cilindro. 

Volume do cilindro= ...... crn3 (complete) 

2. Se o corpo tiver forma irregulor como, 
por exemplo, uma pedra qualquer, podemos 
obter seu· volume experimentelmente com 
muite facihdade. Basta mergulhii-lo 

. totalmente na água contida em uma proYete. O 
corpo, ocupando um certo espaço dentro da 
água, desl.ocarã ume quantidade de água iguel 
ao seu volume. Assim, a diferença de volume 
observada no nível da água é igual ao volume 
do corpo. (Veja a figura 3.1.) 

Use esse método para determinar o volume 
do mesmo cilindro que você usou 
anterionnente. Compare os resultados 
explicando eventuais diferenças. 

Nota: A provete está greduade em mi 
(mililitro). 

1 mililitro = 1 cm3 

Figure 3.1 

115 cm3 

Jogue algumas pedrfnhas ne proveta. Qual é o seu volume total? 
Qual é o volume médio de cada uma? 

Peso específico 

Agora que você sabe corno medir o peso e o volume de um corpo, 
vamos fazer uma série de medidas. utilizando cilindros do mesmo 
material (PVC branco - meteria! utilizado na confecção de cenos 
de água). 

Anote os resultados na tebela 3.1, ordenando-os do maior para 
o menor. 



lô 

Tabela 3.1 

Cilindro nº Peso (N) Volume (cm3 ) Peso/Volume (N/cm3 ) 

1 
2 
3 
4 
5 

Quando você divide o peso pelo volume, sendo os cilindros do mesmo 

material, o que você conclui? 
Chamamos o quociente peso/volume de peso específico de um corpo. No 

nosso exemplo, o peso específico do PVC é dado em N/cm3. 

P~ra ampltar sua compreensão sobre o conceito de peso específico, é útil 

colocar os dados em um gráfico. Você poderá confirmar, a partir dele, a 
conclusão que extraiu da tabela. Lembre-se que a equação de uma reta que 
passa pela origem é y = kx. O que corresponde a y, x e k neste grãfico? 

Volume (cm3 ) 

Gráfico 3.1: peso (em N) contra o volume (em cm3). 
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Volumes iguois de moteriais diferentes 

Na experiência anterior vimos que o quociente peso/volume de uma 

mesma substância é uma constante. Chamamos essa constonte de peso 

específico. 

Será Que o peso específico é uma constonte para qualquer moter1al? 

Nesta atividade responderemos essB pergunta ustindo volumes iguais de 

substâncias diferentes. Faço os medidas, coloque os dados no labelo 3.2 e 

comente seus resul lodos. 

Ttibela 3.2 

Holer1ol Peso (N) Volume (cm3 ) Peso/Volume Massa/Volume 
(N/cm3 ) (g/cm 3) 

PVC 
Acrílico 
Nóilon ' 
Madeiro 
Alumínio 

Exercícios: 

1. Em lugar do peso específico, usa-se muiltis vezes o massa específica 

(mossa/volume). Vejamos ºqual é, em g/cm3, a massa específica do PVC. 

Uma maneira prática de córiverter os dados de que dispomos em g/cm3 é 
lembrar que, no nosso loboratório, 1 N corresponde, oproximadamente, ao 

peso de uma mosso de 100 g. Então, basta multiplicar o resultodo do lobela 

por too e substituir N por g. 
Exemplo: 

0,0139 N/cm3 x 100 g/N = 1,39 g/cm3 (8proximadamente) 

Isto Quer dizer Que codf! cm3 de PVC possui umo mosso de 1,39 g. 
Foço o mesma conlB porn os outros mBteriols dB tabelo 3.2. 
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Qual dos materiais tem e maior messe específica? Qual tem H menor? 

2. Uma pergunta com a qual muito gente se otropolha é a seguinte: ·o que 

pes11 m11is. um kg de penes de galinha ou um kg de chumbo?" você se 

etrepelheria com ele? 

3. Imagine blocos de 1 kg dos m11lerlais d11 tabela 3.2. Qual deles leria o 

maior volume? Qual deles teria o menor volume? 

4. Qual dos meteriais de tebelt1 3.2 tem o menor peso espedfico? Como você 

explica isso pt1ro umt1 pessot1 que demonslrn não entender o que é peso 

específico? 

5. Como você fez pera concluir do grófico 3.1 que o peso específico de um 

material é constante? 
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4. A FORÇA DE EMPUXO 

EmQuxo: eguil íbrio com dUBS forçBs. 

Suspenda o cilindro de madeira no dinamômetro 
(figura 4. t ). Ele fica em equilíbrlo porque o 

dinamômetro exerce sobre o cilindro uma força F0 

p6ra cima igual e oposta 6 força peso P de atrnção 
que o Terro exerce sobre ele. Este é uma si luação 
no qual duas forças mantêm um corpo em 
equilíbrio. 

Podemos criar uma situação semelhante sem 
auxílio do dinamômetro. Para isso basta mergulhar 
o cilindro de madeira em iigua. Ponha ilgua em uma 
proveta e largue o cilindro dentro dela. 
Você vai notar que ele não afunda. Logo a situação 

.t 
Fo 

~p 
Figura 4.1 

é análoga ã do dinamômetro. Só que, neste caso, a força para c1ma é causada 

pela água. Dizemos que a águ11 exerce uma força de empuxo FE sobre o corpo 
mergulhado nela. No caso do bloco de madeira, a água consegue exercer uma 
força suficiente parn equilibrar o peso do bloco. 

Note que o cilindro nem sequer afunda completamente na água. Isto se 
deve oo fato de a· madeira da qual o bloco é feito possuir massa específica 
inferior 6 de água. Ficari11 o cilindro flutuando sobre a água se a sua massa 
específica fosse maior do que a da água? 

Esta é a questão com o qual ·vamos nos ocupar logo a seguir. 

EmQuxo: equilíbrio com três forcas. 

Largue o cilindro de alumínio dentro da águo. Ele irá até o fundo da proveta. 
Lá ele rícará ern equilíbrio mas, enquanto estiver afundando na água, não 
estará em equilíbrio. Isto significa que a força de empuxo que a água fez 
sobre ele não é suficiente para equilibrar o peso. De quanto é a diferença F0 
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entre o peso do e i 1 i ndro e a força de empuxo que 
ele sofre na água ? Pera responder, feçe o 
experimento submergindo o cl 1 lndro 
completamente, mantendo-o suspenso no 
dinomômelro (figuro 4.2): 

FD = ...... N (complete) 
Observe agora a diferenço entre os lelturos do 

dinemômetro quendo o cilindro está foro e dentro 
da água. Qual dos forças é numericamente iguol a 

essa diferenço, F0 , Fr ou P? 

Se o dinamômetro marcasse zero quondo o 
cilindro se encontrosse 06 água, ele serio 
dispensável. pois o cilindro não afundaria. 
Diríamos, então, que o peso e o empuxo sõo forças Figuro 4.2 

iguais e opostos sobre o cilindro. 
No coso do cilindro de alumínio o dinamômetro não marco zero quondo o 

cilindro est& dentro do ilguo. Logo o forço de empuxo não é suficiente poro 
equlllbror o peso do corpo. Cabe oo dinamômetro complementar essa força F0 

poro cimo. Então, temos P atuando poro boixo e F0 poro cimo, sendo P motor 

do que F0 . Somando a F0 a forço de empuxo FE, para cima, estará satisfeito o 

condição poro que o corpo fique em equilíbrlo: 

p = Fo + FE 
P é o forço que o dinamômetro registro (leituro) quando o cilindro está 

fora da água. 

F0 é o leiturn que ele registra quando o cilindro está dentro do aguo. 
Conseqüentemente, o diferença entre essas duas forças é o forço de 

empuxo Fr. Vemos, pois, que são necessários três forços poro manter um 
corpo, cuja mosso especifica é maior do que o da água, em equilíbrio dentro 
da água. Por isso, sem o ouxflio do dinomômetro, o cilindro de 
alumínio vai até o fundo da proveta. Lá ele encontra, no apoio 
sobre o fundo, a terceira forçe necessérla poro f lcer em 
equilíbrio, embora sofra o mesma força de empuxo que em 
qualquer outro ponto do recipiente, desde que inleiromente submerso. 
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Só a água exerce empuxo sobre. os corpos? 

Todos os llquidos e até mesmo os gases exercem empuxo sobre os corpos 

neles imersos. o ar, por exemplo, é uma mistura de Yérios gases e faz 

empuxo sobre os corpos. Esta f orçe é quase mil vezes menor do que aquelti 

que a água é capaz. de fazer sobre um mesmo corpo pois a massa específica 

do ar é da ordem de 1000 yezes menor do que a da água. Em certos casos, 

contudo, esta força é muito grande. Isto acontece quando um balão é enchido 

com hidrogênio, por exemplo. A massa específica do hidrogênio é menor do 

que a do ar e, por isso, o balifo sobe. Neste caso, ti força de empuxo é maior 

do que o peso do balão. Este fenômeno tombém é explorado nos dirigíveis. O 

problema com o hidrogênio é que ele é muito explosivo e, por isso, se Yocê 

tentar encher um balão com ele, tome cuidado. 

Duas questões pare discussão: Estas questões são para yocê discutir com 

seus colegas. Temos certeza que vocês encontrarão uma resposta que as 

explique salisf atoriamente. 

A primeira é a seguinte: 

- Se é verdade que corpos cuja massa específica é maior do que a da água 

afundam na água, como se explica que um navio feito de ferro, cuja massa 

especifica é mais de sete vezes maior do que a da égua, consegue flutuar? 

Note que flutuar significa que epenas duas forças são necessárias para 

equilibnir o navio! 

A outra questão para a discussão é esta: 

- No Rio Grande do Sul existem várias barragens eclusas. Essas barragens 

são feitas para que um navio possa atravessar desníveis no curso 

de um rio. Uma delas existe em Bom Retiro, no rio Taquari. A 

figura 4.3 mostra, esquematicamente, como um naYio pode subir um 

rio, através de uma eclusa. Observe alentamente o que acontece 

com o navio e com a água do rio 1165 sttuações e), b) e e) da figura, 
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enQuanto o navio sol:le para um nível de água mais elevado e. 
depois, desenhe e explique as operações que devem ser feitas na 

barragem para que o navio posse e travessá-la em: sentido 
contrário. 

b) 

Figura 4.3 
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5_ PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

Faça você mesmo as três experiências a seguir. Você precisa apenas de 

urna seringo e de um recipiente com água. 

1. Puxe o êmbolo mantendo e extremidade de 
seringa eberte. Você notorá que o êmbolo fica 
na posição em que é abandonado. o espaço 
interno de seringa é ocupado por ar_ 
2. Puxe o êmbolo mantendo e extremidede 
dentro da água. O êmbolo fica mi posição em 
que for abandonado mas o espaço interno da 
seringa é ocupado por água. (Veja a figure 5.1.) 
3. Puxe o êmbolo mantendo a ponta da seringa 
obstruída. Quando você solta o êmbolo ele 

tende a voltar à sua posição original. Figura 5.1 

O resultodo de cado umo dessas três experiências explico-se facilmente 

com base no conceito de pressão etmosférica. 
O que é pressão atmosférica? 
A superfície da Terra encontra-se mergulhada em um oceano de er. Assim 

como o água dos mares exerce pressão sobre o fundo, o oceano de ar que 
envolve a Terra exerce pressão sobre a sua superfície. Essa pressão 
denomina-se pressão atmosférica. 

Quanto vale a pressão etmósférica? 

Desenhe no papel um quedrado de 1 cm de ledo ( 1 cm2). Se você apoiar 

sobre essa área de 1 cm2 um corpo cujo peso é 1 O N (aproximadamente 1 kg 

de messa), a pressão que ele exerce sobre e base de 1 cm2 é Igual a 

!orça 10 N N 
pressão=-,-=--= 10-= 1 ber 

area 1 cm2 cm2 

Este velor, 1 bar, ou seja 10 N/c~2, é uma unidade de pressão. A 

milésima perte do bar é o miliber. 
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1 oar = 1.000 mtrnr 

Ao nível do mar, a pressão atmosrérica normal é de 1.013 milibar. É 
nessas unidades que os boletins meteorológicos divulgados pelos emissoras 

de rádio e pelos jornais costumam especificar a pressão atmosférica. 

Note que a pressão 

atmosférica corresponde, 

aproximadamente, a 1 bar, ou 

seja, ã pressão que um peso de 

1 O N faz sobre 1 cm2. Imagine 

uma coluna de ar da atmosfera de 

1 cm2 de base. A pressão que lodo 

o ar contido nessa coluna faz 

sobre t cm2 é, aproximadamente 

Igual a 1 bar. (Veja figura 5.2.) 
t1ais adiante ainda verem.os 

que a pressão atmosférica 

também· é especificodo em 

milirnetros de mercúrio (mm 

Hg) e que seu valor 

Peso da coluna 
de ar - 10 N 

Altura da at11 11 

mosfera: vá:11 n 
rias centenas 11 11 

de km 

.. : .... 
. . . · .. ·.' 

corresponde, nessas unidades e Figura 5.2 
ao nível do mar, a 760 mm Hg. 

I\ existênci6 de pressão atmosférica explica de forma inquestionável os 

três experimentos da seringa. Por exemplo, na 29 experiênci(j a pressão 

atmosférica empurra água para dentro do vazio que se forma no interior da 

seringo, quando o êmbolo é puxado. Na 39 experiência, como é impedida a 

entrada de ar na seringa, forma-se urna pressão interna inferior à 
atmosférica. Neste caso dizemos que há vãcuo dentro da seringa. Então, 

quando o êmbolo é sol to, a pressão atmosférica externa o empurra de volta. 

Já houve época na qual a ciência linho umo explicação bem diferente para 

esses fenômenos. Pensava-se que a natureza linha "horror ao vácuo". Segundo 

esta teoria, entra ar ou água na seringa quando o cilindro é puxado, porque 6 

natureza não pode conYiver com o vácuo. Deste modo a teoria do "horror 60 

vácuo· também explicava os três experimentos que você realizou no início. 

Ela também explicava por que se faz dois furos numa lata de óleo para que 
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este escorrn com m8is iecilidade. Com o segundo orifício se evitaria a 
formação de vácuo no interior da lata pois entraria ar no lugar do óleo que 
sai. 

Havia, contudo, um fenômeno que ela não exlicBva e o qual intrigava os 
cientistas: as bombas comuns de égua não consegul8m elevii-le e uma altura 
superior a 10,33 m. 

Imagine que a seringa que você usou na experiência 2 fosse muito longa. 
À medida que fosse puxando o êmbolo entraria água no lnterlor da seringa. 
Isso continuaria acontecendo até uma altuni aproxlmade de 10 m. Acima 
desse valor não seria mais possível elevar a iigua, a coluna se romperia. Mas, 
ao romper-se, formar-se-ia vócuo entre as partes. O que intrigava era 
porque o "horror do vócuo· acabava nessa altura? Se a natureza tinha horror 
ao vócuo deveria tê-lo sempre. 

vácuo 

vácuo 

Figura 5.3 Figura 5.4 Figura 5.5 

Fig. 5.3 - O experimento original de Torricelli, feito com mercúrio. 
Fig. 5.4 - A altura da coluna de mercúrio é sempre a mesma em relação ã 
superfície livre do recipiente. 
Fig. 5.5 - O experimento de Torricelli, feito com água, anos mais tarde. 
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No século XVII Torricelli teve o idéia de que vivemos no fundo de um 

oceono de ore que, porlonto, o or deveria fazer umo pressão definida sobre a 

supenície da Terra. Assim o peso de uma coluna de água de até 10,33 m 

sena sustentado pelo ar. Como este não tem condições de sustentar uma 

coluna mais elevada de água, ela não porderia subir mais alto. 

No início, diante da dificuldade de comprovar essa idéia com água (figura 

5.5). pois serio necessário um cano muito longo, ele utilizou mercúrio, cuja 

massa específica é quase 14 vezes maior do que o da água. Com mercúrio 

bostaria, então, um tubo de comprimento igual a 10,33/ 14, ou seja, 

aproximadamente igual a 760 mm. 
Ele encheu um tubo de vidro com mercúrio e. tapando a extremidtide com o 

dedo, o inverteu dentro de um recipiente maior com mercúrio (figuras 5.3 e 

5.4). Aconteceu o que ele esperava: o coluna de mercúrio se equilibrou rios 76 

cm e mais, formou-se vácuo na extremidtide fechada do tubo (acima do 

mercúrio). Estava comprovodo, ossim, o existênciá da pressão otmosférico e 

ficou demonstnido, também, que a natureza não linho horror ao vácuo. Além 

disso, o experimento permitiu medir o valor da pressão atmosférica em mm 

Hg (milímetros de mercúrio). 

Esta descoberta, como muitas outras, revolucionou a ciência, propiciando 

o surgimento de uma teoria nova com potencialidade de explicar fatos que a 

anterior não explicava. A pressão atmosférico equilibra uma colune de, 

aproximadamente, O, 76 m de mercúrio ou de, aproxim1:1d1:1mente, 10,33 m de 

águ1:1. Para equilibrar um1:1 coluna mo is elevada de água a pressão atmosférica 

deveria ter um valor acima do máximo valor que ela pode ter. Es.to é a razão 

pela qual não se consegue su~tenter uma coluna maior de água simplesmente 

rJtili;:ando uma coluna de ar da o.tn:iosfera como a que foi mostrnda na figura 

5.2. 

A nova teoria de Torricelli, tendo passado pelo primeiro teste, no qual 

ele comprovou a existência da pressão atmosférica, deveria ainda submeter

se a outros. Por exemplo, se é verdade que estamos mergulhados no fundo de 

um oceano de ar então, subindo uma montanha, estaríl'lmos saindo do fundo 

desse oceano e a pressão atmosférica deveria diminuir. De feto, e altura da 

coluna de mercúrio diminui progressivamente, 6 medida que se escala a 

montanha. 
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O dispositivo mostrado nas iiguras 5.3 e 5.4 é conhecido como barômetro 
de Torricelli, um instrumento que mede, em milímetros de mercúrio, a 
pressão atmosférica em 
QUõlquer lugar. Este fato foi 
explorado inicialmente pelos 
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altituda pressão otmosférico 
em oproximoda em 
m mbar 

o 
100 
200 
500 .· 
800 

. 1013,2 
alpinistas que encontraram, no km 

barômetro, uma forma de 
avaliar a altitude em que se 
encontravam. Na· figura 5.6, o 
gráfico permite obter, 
aproximedomente, e pressão 
atmosférica em função de 

~ 
1000 
2000 
3000 
4.000 
5000 

1001,3 
989,4 
954,6 
920,7. 
898.7 
794,9 
701,0 
616,3 
540.1 
264.2 
120,3 1 . 

altitude. A tabela mostre para 
diversas altitudes, o valor 
correspondente da pressão 
atmosférica média. 

o 

~ 
f"" ~ 10000 

bar 15000 
20000 

0,4 o.a 
PRESSÃO 

Figura 5.6 

54,7 

No Rio Grande do Sul, a altitude do pico mnis elevado é de, 
aproximadamente, 1.200 m, na altura de Torres, na Serra Geral. A figura 5.7 
mostra o valor da pressão atmosférica nessa altitude. 

ExercíciOs: 

PICO MAIS ALTO DO RS 
:1200 m 17Smb 

-----

1013mb 

nível do mar 

Figura 5.7 

1. O que ficou provado com o experimento de Torricelli? Como esse 
experimento derrubou a teoria do horror ao vácuo? 



30 

2. Quando você sobe ou desce uma serra nota uma sensação estranha nos 

ouvidos. Esse fato se deYe à variação de pressão atmosférica à qual seu 
títllpono preciso se ocostumrlr. Você teria o mesmo sensoçõo se, estando em 
uma sala artificialmente mantida a 900 mbar, fosse submetido a um subito 
nivelamento da pressão da sala com a pressão atmosférica externa ( 1.013 

mbar)? 

3. Por que a pressão atmosférica não derruba a porta de uma casa? 
Calcule qual é a força que a pressão atmosférica faz sobre uma face de 

porta. Considere a ilrea da porta igual a 20.000 cm2. (F =pressão x área). 

4. Use o gráfico da figura 5.6 para determinar a que altitude a pressão 

atmosférica cai à metade do valor. que possui ao nível do mar. Compare essa 

altitude com a dos montes mais altos da Terra. 

5. Numa região sobre o mar. a pressão atmosférica é de 1.030 mbar e no 

continente ela é de 1.013 mbar. Para onde é mais provével que sopre o vento, 
paro o mor ou paro o continente? 

6. Explique o processo pelo qual o refrigernnle chega à sua boca quando você 
o tomo com canudinho. 

7. Explique como um desentupídor de pia consegue ficar preso a uma parede 
vertical, sem cair. A 

8. Você pode explicar por que na situação 
da figura 5.8 a água não cai 1jo 
recipiente? Experimente fazer o mesmo 
com um copo e um pedaço qualquer de 

cartolina. Se você fizesse um furo no 

ponto A, o que oconteceria? Qual a 
relação entre este problema e o problema 
da lata de óleo, citado no texto? r 

Figura 5.8 
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9. A figura 5.9 mostra como você pode construir um barômetro rudimentar. A 
lõmina sobre o frasco é de borracha de balão. O canudo de refresco é colado 
sobre a lâminfl com cola ou fita adesiva. Calibre o barômetro para que o 
ponteiro coincide com o meio da escela. 
Para observar as variações de pressão 
fltmosférice é importante colocar o 
barômetro em um lugar onde o 
tempereture se matenha constante (por 
quê?). Experimente no interior do 
refrigerador. Observe, durnnte vários 
dias, como varia a pressão atmosférica. 
Descreva a movimenta do ponteiro para 
aumentos e reduções da pressão· 
atmosférica. Figura 5.9 

t.O. A pressão atmosférica tem influência sobre o ponto de ebulição da ãgu11. 
A água ferve a lOOºC, ao nível do mar. A tabela 5.1 abaixo mostra diversas 
temperaturas de ebulição da água em função das correspondentes altltudas. 
A Que temperatura ferve a água numa localidade de serra cuja altitude é de 
690 me onde a pressão atmosiérica é de 700 mm Hg? 

Tabela 5.1 

Pressão em A 1 li tu de sobre Ponto de ebulição 
mm Hg o mar em ºC 

760 o 100 
700 690 97,7 
600 1930 93,5 
500 3380 88,7 
400 5100 83,0 
300 7200 75,9 
150 1 lBOO 60,0 
50 18700 38,0 
5 33000 o 



32 

6. ENERGIA INTERNA, CALOR E TEMPERATURA 

Tanto em sólidos como em líquidos e gases os Momos apresentam sempre 
algum tipo de movimento. Nos gases, como a densidade é muito menor do que 
nos líquidos e nos sólidos, esse movimento é quase que exclusivamente de 
translação. Já n9s líquidos e nos sólidos, como a densidade é grnnde, o 
movimento prepo"ndernnte é de vibração. 

Sabemos da nossa e:<periência diária que parn ·um corpo vibrar ou mover
se é preciso que tenha energia. Podemos imaginar que com os átomos desse 
corpo acontece o mesmo. Contudo, qualquer corpo, mesmo sendo mui to 
pequeno, apresento um número tão grande de ãtomos que serio difícil, quando 
não impossível, determinor o energio de coda um desses átomos 
separodamente. Por ·isso é conveniente pensar que há uma certa energia 
média associada a cada âtomo de um corpo e que da soma de todas essas 
energias resulta uma certa quantidade de _energia armazenada nele. 
Chamamos esso energia de energia interna do corpo. Deste modo num gás, por 
exemplo, quanto mais rapidamente se movimentarem seus átomos, maior 
será a sua energia interna. Num sólido, quanto maior a amplitude de vibração 
de seus átomos, maior será a sua energia interna. 

A energia interna de um corpo pode diminuir ou aumentar. Por exemplo: 
quando colocamos um corpo A em contato com outro corpo 13 e a temperatura 
de A for superior à de 6, a energia interna de A diminui e a de B aumenta, até 
que os dois se encontrem 6 mesma temperatura. O aumento na energia 
interna de 6 será igual ii redução na energia interna de A, se a troca for so 
entre A e B. · 

Em!Joni existam outras maneiras de se aumentar a energia interna de um 
corpo, a que foi descrita aqui ocorreu exclusivamente porque havia urna 
diferença de temperatura entre A e B. Quando ocorre uma variação da energia 
interna de um corpo ao ser colocado em contato com outro, exclusivamente 
porque hã uma diferença de temQeratura entre ambos, dizemos que essa 
variação de energia interna acontece porque o corpo recebe ou cede calor. 
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Calor é energia que se transfere de um corpo para outro exclusivamente 
porque existe umõ diferençõ de temperatura entre ambos. 

Calor é, então, energia em trânsito. Um corpo não possui calor. Ele possui 
energia interno. Se um corpo recebe calor como no exemplo acima, a suo 
energio interno aumenta. 

A B 

Energia 

~ 
Energia 

interna interna 
diminui aumento 

r.., > T8 

Assim como um no corre de locais mots oltos pora mois boixos. o 
trânsito de calor também tem um sentido defln~do: ele se dã do corpo cuja 
temperatura é maior para aquele cujo temperatura é menor. Nunca 
espontaneamente do corpo frio para o quente. 

Este ponto é muito importante. Não é o fato de um corpo ter muita 
energia interno que determina se ele é capaz de ceder energia ou não, mas 
sim o foto de ele ter uma temperaturn elevada. Um ovo recém fervido pode 
ceder muito mais calor do que dois ou três ovos mornos juntos se lodos 
forem colocados em água ã tempenituni ambiente. 

A temperatura de um corpo nos diz, então, se esse corpo, quando colocado 
em contato com outro corpo de lemperotura diferente, poderá ceder ou 
receber cõlor. 

Chamamos de temperatura a condição que permite prever o senlido do 
trânsito do calor. Esse sentido sempre é de um corpo de temperatura 
mais ~levada para um corpo de temperatura menos elevada. 



Calor é como a correnteza do rio: ele existe Quando há água (que serie e 

energia interna) mas mesmo essim deseperece quendo não hé desnível no 

terreno (que seria a diferença de temperatura). 

o rio corre até nivelar-se com o mar. Depois disso a correnteza pára. O 

mesmo acontece com o calor quando comparado com a temperatura. Um 
corpo, com temperatura meis elte do que a do meio que o cerca, cede celor 

até sua temperatura nivelar-se com a do meio." 

Assim como a correntezo do rio não é o mesmo que o desnível do terreno 

mas precis6 dele p6re existir, o C6lor não é o mesmo que temperatura ppis,. 

para que calor tenha significado físico, é necessário que exista algum 

desnível de temperatura. 

O termômetro 

O termômetro é um instrurnento· utilizado para medir tempernturas. 

Existem diversos modelos de termômetro, cada um com uma finalidade 

específica. Em nossas aulas utilizaremos o Upo mais comum: um 

termômetro cuja ·substância termométrica· é uma mistura de líquidos 

{álcool e querosene, tingidos com anilina). Veremos como esse termômetro 

funciona e como é construída a escala da qual nos valemos para dizer a que 

temperatura um determinado corpo se encontra. 

Atividades: 

1 - Coloque 200 mi de água no recipiente. Introduza o termômetro na égua e 

observe a coluna colorida de líquido que existe. em seu interior. Alinhe uma 

régua com 6 extremidade do termômetro e anote a altura da coluna de 

1 íquido. r1ergulhe o ebulidor nB iigua e ligue-o, dunmte um minuto, agitando-o 

de vez em quando. (Desligue o ebulidor ontes de reliró-lo do ógua_) 

Vamos an6lisar o que acontece. A temperatura da água aumenta. Isso se 

percebe com o simples contato de um dedo com ela. O comprimento da coluno 

de 1 íquido no termômetro também aumenta. Vemos, pois, que o termômetro, 

paro funcionar, Qrecisa estar em contato com o corpo cuja temperatura se 
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quer medir (a água, no nosso caso). Além disso, para uma boa rnedidB de 
temperatura, é preciso que a temperatura do termômetro seja ig.@l à da 

água, isto é, antes de ler a tempernturn, é preciso certificar-se de que a 
água não está mais cedendo calor ao termômetro. 

Como já dissemos, nem sempre precisaríamos do termômetro paro saber 
que a temperntuni da água aumentou. Então, observando apenas o 
comprimento da coluna de IÍQUido e esquecendo por um instante que se trata 
da coluna de líquido de um termômetro, o Que podemos afirmar sobre o 

. comportamento do volume do líquido quando a temperatura deste aumenta? 
Qua.I a vantagem de observarmos a variação do volume do 

líquido utilizando uma coluna fina como a que existe no 
termômetro? 

Por outro lado, lembrando um pouco o que você leu no texto 
introdutório desta unidade., se a temperatura da água aumenta, o 
que se pode afirmar sobre a.,energia interna da ógua? E a do 

· 1 íquido termométrico? 
Ao cabo de elgumas horas, qual será novemente a temperatura 

da água? Neste caso, para onde vai o calor que a água cede, isto é, 
o energia interno que elo perde? 

2 - Vamos continuar observando apenas a coluna de líquido, sem 
atentar para a escala de temperatura do termômetro. Ponha 
novamente 200 ml de água da torneira no recipiente. Introduza o 
ebulidor, o termô·metro e uma régua de plástico na água. Anote a 
altura da coluna de líquido, em centímetros, mantendo a régua 
alinhada com a extremidade do termômetro. Ligue o ebulidor e 
anote a altura da coluna de líQuido a cada 30 s. Recorra ao auxílio 
de um colega. Lembre-se que você deve saber a altura inicial da 
coluna. Faça as medidas· continuamente, sem desligar o ebulidor. 
No fim do experimento, desligue o ebulidor antes de retiró
lo da ógua. 

Anote as medidas na tabela 6.1: (Antes de cada medida agite bastante a 
água com o próprio ebul idor.) 
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Taoela 6. t 

Tempo (s) Altura do líquido (cm) 

o 
30 
60 
90 

120 
150 
180 

Agora Yamos uti 1 i zar esses dados para construir um gráfico. 
Certamente você já contruiu .gráficos nas aulas de Matemática. o 
gráfico que faremos oqui é exatomente Igual àqueles. 

o que nos interessa é saber como V8ria 8 8ltura do líquido termométrico 
em função do tempo. Os dodos que usoremos foram obtidos com o 

termômetro imerso em um líquido que recebia uma taxa constante de calor 
no tempo, isto é, que recebi8, o cada 30 s, a mesmo quantidade de color. 

Nessos condições, vejamos como o gráfico 6.1 pode nos ajudar 
a encontrar um8 relação entre a altura da coluna de líquido e o 
tempo. Morque os pontos do olturo do líquido no eixo verlicol do 

gráfico. Cada um desses pontos. pareado com o correspondente 
ponto de tempo, nos dorá um ponto sobre o gráfico. · 

Se você não souber como se foz o traçado do grófico, solicite o 

auxílio do professor. Esse traçado pode ser descrito por uma 
equação matemática que relaciona o altura da coluno de líquido 
com o tempo. Mesmo que você não seiba qual é essa relação, 

procure descrever, com suos palovras, o que você conclui do 

gráfico. Por exemplo: procure responder ã pergunta: Como são os 

acréscimos no comprimento da cotuno de líquido a cada 30 s? 
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Gráfico 6.1 
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3 - O resultado da atividade precedente é muito importante pare a 
construção de um termômetro. Se os acréscimos no Comprimento de coluna 
de líquido são iguais, em intervalos de tempo iguais, podemos concluir que 
eles também serão iguais quando a temperatura da água sofrer acréscimos 
iguais, ou seja, que e><iste uma proporcionalidade entre o aumento da 
temperatura e o aumento da coluna de líquido. (pressupõe-se que o ebul idor 
fornece calor o umo toxo constante e que todo esse colar é absorvido pela 
iigua com a qual o termômetro está em conttllo.) 

Esta conclusão pode ser escrita na formo de uma equação matemática. 
Chamemos x (cm) a posição do extremidade da coluna de líquido, medida em 
centímetros, e chamemos T (ºC) a temperotura do líquido, medida em graus 
Celsius (veremos; mais adiante, que 6 esctila do nosso termômetro é dada em 
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graus Celsfus). Então. podemos escrever: 
x (cm) = kt (ºC) ( 1) 

O que é k? É uma constante que estabelece a proporcionalidade entre x e 
T. Você pode determinar quanto elo vale para o seu termômetro. Tome a 
régua e detennine o comprimento x100 - x0 da coluna de líquido que cabe 

entre as marcas de OºC e 1 OOºC. Divida o resultado dessa medida por t OOºC. 
Então, no caso do seu termómetro, 

k = ...... cm;ºC (complete) 

Portanto, para câda ºC de variação de temperatura a posição da 

extremidade da coluna de líquido varia de ... : .. cm (complete). 
Coloque o volor de k no equoção ( 1 ). É possív~l prever agora quol será o 

posição da extremidade da coluna (a contar de T = OºC) para SOºC,. 70ºC, 
etc.? 

Pelo que você observou nestes experimentos, você diria que a 
temperoturo é apenas a sensação de quente ou frio ou que é umo medida que 
também pode assumir valores lntennediãrios entre esses extremos? 

Segure o bulbo do tennômetro finnemente ·na palma da mão. Qual a 
temperatura que você lê? Qual o comprimento da coluna de líquido neste 
coso?. 

o 1 íquido do nosso termômetro é uma boa ·substância termométrica·. 
Dizemos isso porque em qualquer ponto da escala, a uma ·variação de, 

digamo.s, IOºC corresponde exatamente a mesma variação no comprimento do 
1 íquido. Poderíamos confiar em um termômetro que .não guardasse essa 
relação? Expliqµe e dê um exemplo de como seria a escala de um termômetro 
assim. 

Bons e maus condutores de calor 

Os metais, de um modo geral, são bons condutores de calor. É por isso que 
a parte do ebul idor que estã em contato com a água é de metal. 

Os plásticos em geral são bons isolantes, isto é, conduzem mal o calor. É 
por isso que o recipiente é de plástico. 
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Note que conduzir bem ou mel calor significa transferir bem ou mal 

energie nos cesos em que isto se dá por diferenças de tempereturn. 

ProQeg~ção do calor (transierêncie de energia) 

No interior do ebulidor existe uma resistência elétrica cuja temperatura 
se eleve quando passe corrente elétrica po_r ela. O calor é transmitido de 
resistência ao metei do ebulidor e deste pera e égua. Sendo os meteis bons 
condutores de calor, dizemos que o calor se propaga neles por conduÇão, ou 
seja, prevalece transferência de energia por condução. 
· A temperatura eleva-se primeiro naquela água que se encontra no fundo 

do recipiente. Aos poucos, e égua na superfície também registre elevação da 
temperatura. Isto acontece· porque a água quente do fundo adquire um 
movimento ascendente. Em seu lugar desce égua· fria que, após ter sua 
temperatura elevada junto ao ebulidor, também sobe. Este ciclo se repete, 
formando o que se chama de corrente de convecção. Neste caso energia é 
transferida por contato (do ebulidor com a água) e por convecção (devido _ao 
movimento da água). (Energia também pode ser transferida por ~11diação, 

como a que vem do Sol, a mais importante fonte de energia de que dispomos 
na Terra.) 

Pontos fixos da escale Celsius 

A escala do nosso termômetro foi construída por Celsius ( 1701-17 44). O 
zero desse escala corresponde â temperatura de fusão do gelo, à pressão 
atmosférica. O ponto superior corresponde à temperatura de ebulição de 
águe, à pressão atmosférica. Entre esses dois pontos forem feitas 100 

divisões correspondendo, cada uma, a um grau Celsius. 
Ponha cacos de gelo em égua da torneira e verifique com o seu 

termômetro se a temperatura de mistura, depois de um certo tempo, marca 
OºC. 

Re.tire 200 ml de égua da torneira e f eça-a ferver com o ebulidor para 
verificar se ele etinge uma temperatura de 1 OOºC no seu termômetro. 
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Cuidado! A iiguo em ebulição pode ocosionor queimoduros. Fuço o 
experimento com precoução. Desligue o ebulidor untes de retirá-lo 
do iiguo. 

Mudanc.t:1s de estodo 

Você percébeu que fl temperatura dfl mistura de gelo com água desceu até 
•Jm determinado valor e permaneceu estacionária e que a temperatura da 
água em ebulição ttimbém pennaneceu estacionária? 

Nessas situações ocorrem mudanças de estado 

gelo égua 

águ~ vapor 

Nas mudanças de estado a temperatura permanece constante. 

Port1mto, enquanto um bloco de gelo derrete sua temperatura não se 
altera. Contudo, para derreter, é preciso que ele receba calor, ou seja, 
energia. Logo suo energio interna está oumentondo. Mesmo assim, o 
temperaturn não se altera. Você poderia explicar, então, por que um grama 
de água a OºC possui maior energia do que um grama de gelo a OºC? (Pense 
em como as moléculas estão presas umas ds outras no gelo.) 

Dil!:ilaÇ.ão de sólidos 

Como vimos nas atividades com o termômetro, a mistura de álcool com 
querosene dilata-se quimdo sua temperatura aumenta. Outros líquidos e 
mesmo geses também se dilatam com o aumento de sua temperatura. 

Nesta atividade o professor vai den1onstrar que os sólidos também se 
dil6tam. Para isso ele vai usar um dilatômetro que não é nada mais do que 
um simples cano através do qual se faz passar água quente. 
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Figura 6.1 

Na figura 6.1 é mostrado o esQuema do experimento. Quando é jogada água 
no funil, (uns 250 mi) a uma temperatura T, superior à temperatura 
ambiente, Yerifica-se o movimento do ponteiro sobre cujo eixo repousa um 
tubo de alumínio de 75 cm de comprimento. O moYimento do ponteiro nos 
mostra, sobre a régua, a dilatação ti.l do tubo, ampliada 25 vezes. Então, para 
saber quanto vale .6.l basta dividir o .6.X que se lê na régua por 25. 

• yariação da po:iição do ponwiro sobre a régua .ô.x 
ul= =-

25 25 

Exemplo: 
Num diB em que B temperatura Bmbiente era de 20ºC, fez-se pBssar élguB 

a uma temperatura de 75,5ºC, isto é, o tubo sofreu uma variação de 
temperatura D.T = 55,5ºC. 

A alteração de posição do ponteiro, lida sobre a réguB, foi de t..X = 2,5 cm. 
Entôo, dividindo-se esse valor por 25, encontrn-se de quanto foi o aumento 
de comprimento do tubo de alumínio de 75 cm de comprimento: 

2,Scm 25mm 
L:.l = Aumento do comprimento do tubo = -zs- = -zs- = 1 mm 
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Se o tubo de olumínio fosse mois curto, você esperaria a 
mesmo variação de comprimento para a mesmo variação de 
temperotunt ocorrida acima? 

Se o tubo fosse de outro meto!, mos de mesmo comprimento, 

voc.ê esperarf a o mesmo resultado para a mesma varlaç.ão de 
temperatura ocorrida acima? 

Você poderio explfcor, com base neste experimento, por que 

colçodas muito longos costumam opresentor rachoduros? Por que 
muitas pontes estão apoiadas sobre cilindros? Por que os fios da 
rede de luz parecem menos curvados num dia frio? 

Como se transfere o en.ergio oo tubo de olumínl o, por condução 

ou por convecção? 

Conslderondo que o movimento do ponteiro foi r6pldo, você 

df rio que o alumínio é um bom ou um mau condutor de calor? 

Passando água do torneiro pelo tubo é possível rozer .o ponteiro 
voltar à sua posição lnfciol? 

O que oconlecerit com o energio interno do tubo? E com o ãguo 
que possorâ por ele? 

Di lotocão onômalo do água 

O gráfico 6.2 mostro uma particuloridode da dilotoção da ógua. 

Um J ltro ( t dm3 ) de água colocodo em um bolão de vidro rechodo 

por uma rolho dilato-se, em função do temperoturo, do formo como 
mostro o gráfico. Poro observor Isso perfurou-se o rolho e 

colocou-se um tubo fino de vidro em contato com a água. Quando 

esto se diloto, porte delo sobe pelo tubo. 
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Gróf ico 6.2 . 

Qual é a temperntun1 na qual o volume da água é mínimo? (ou C:J massa 
específico da água é máxima?) 

O que acontece antes e depois dessa temperatura? Pode um lago 
congelado ter água no fundo? Qual seria a temperatura dessa água? 

Calor necessório Q3í8 elevar de lºC o temQeroturo de 1 g de óguo 

Os ebulidores que estamos utilizando liberam energia para a 8gua. A 
energia é medida em joules (J). Em média, quando ligados em 110-120 Y, os 

ebulidores fornecem 300 J em cada segundo (300 J/5). Se um ebulidor fica 

ligado 30 s, quantos J de energia ele fornece ã égua? 
Como existe uma diferença de temperatura entre o ebulidor e a água, 

podemos chamar de calor a energia que é comunicada à água. Então, tento faz 
dizer que a energia fornecida pelo ebulidor é de 300 J em cada segundo ou 
que o calor cedido ã égua por ele é de 300 J em cede segundo. 

Este informação vai ser útil no que segue, quando determinaremos o calor 
necessário pare elevar de lºC a temperatura de 1 g de égua. 

Coloque 125 mi de água da torneira no recipiente acionando o ebulidor 
duronte 1 minuto (60 s). Anote flS temperaturas inicial e final da égufl. (Agite 
o ebulidor e não toque com o termômetro no fundo do recipiente.) Qwmtos J 
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de calor a água recebeu em 60 s'7 Qual ioi a variação de temperaturn da 

água? 

Coloque ogora 250 mi de águo da torneira no recipiente. Refaça o 

exper1mento e responda as mesmas perguntas. 

O que ac_onteceu com a variação de temperatura da água quando a massa 

da água dobrou? 

Exemplo: 

Vamos supor que para os 250 mi de 6gua a V.ariação de temperatura tenha 

·sido de 18ºC. O calor que a água recebeu foi de 

300 Jj s X 60 S = 18.000 J 

O calor que ~ràma de ilgua recebeu foi, então, de 

O calor que codo 9.rn!M de ógua recebeu para oumentar sua temperatura de 

um ºC foi, então, de 

Este valor é aproximadamente o valor que encontramos em tabelas de 

livros (4, 16 J; 
9
°c). o calor necessário para elevor de lºC a temperatura de 1 

g de âgua é uma constante ·para t1 ilgua nas condições em que nosso · 

experimento foi realizado. 

Se, em lugar da ilgua, usássemos outro 1 íquidos, você esperaria encontrar 

um resultado igual? 

Confira sua resposta com os volores especificados para o álcool, o 

·mercúrio, ele., na tabela 6.2. Costuma-·se utilizar para esses valores, tanto 

para líquidos como para gases e sólidos, a denominação de ·calor específico 

de subslôncias". 



Tatiela 6.2 - Calores especlrlcos <le diversas suostênctas. 

Substância Calor especifico (J/gºC) 

Âlcool 2,4 
Mercúrio 0,14 
Ãque 4,18 
Gelo 2,09 
Ferro 0,45 
Alumínio 0,90 1 

Cobre 0,38 
Vidro 0,75 

Quantas vezes o calor especí.f,ico da água é maior do que o do gelo, o do 

mercúrio, o do ferro, o do alumínio? 

Você concordaria com e afirmação de Que a água constitui um bom 

reservatório de energia? Justifique. 

Poderíamos substituir. a palavra ·celor" por "energia" nos expressões 

"bons e maus condutores de calor· e ··calor esp~cífico de substâncias"? 

Qual é a condiçéo pare que essa substituiçéo possa ser feita? 



7. ELÉTRONS, PRÓTONS E NaUTRONS 

Atualmente estamos tão familiarizados com fenômenos relacionados ã 
eletricidade pelo uso contínuo de aperelhos elétricos, que muitas vezes 

alguns fenômenos simples, mas também de natureza elétrica, nos pessam 

despercebidos. Você certamente já deve ter notado que, em dias de pouca 

umidade, estando seus cabelos limpos e secos, ao escová-los ou penteá-los, 

os fios são atraídos pela escova ou pente. Ou que, ao tirar uma blusa de lã 

acrílica depois de algumas horas de uso, ela.atrai os pelos de seus braços e, 

por vezes, você até ouve pequenos estalidos. Vamos procurar entender por 

que ocorrem esses f e11ômenos. 

ExQeriência 1: Dobre ao· meio uma folha de filme transparente para 

projeção. Apoie a folhB dobradá ·em um suporte qualquer (lápis, caneta ou 

uma régua). A seguir, abra B folha e esfregue 

uma régua de plástico na sua parte interna, 

conforme mostra a figura 7.1. 

Apoie novamente a folha dobrada em um 

suporte. (Não use como suporte a régua que 

você esfregou na folha.) Há diferença no 

afastamento entre as metades dobradas da 

folha antes e depois de atritadas com a 

régua? 

Figura 7.1 

Introduza, entre as metades dobradas da folha, a régua que você esfregou 

nelas. O que você observa? 

EKQeriência 2: Aproxime a folha atritada de pedacinhos de papel picado. 

Descreva o que acontece. 

ExQeriência 3: Se houver uma torneira na sua sala de aula. ou próxima 

dela, abra-a e ajuste o fluxo de água até que você tenha um filete rino de 

água correndo. Aproxime a folha do fluxo de água. Conforme mostro a figura 

7.2, a trejetória vertical da égua sofre uma alteração na presença .da folha 

atritada. 
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Figura 7.2 

Sem esfregBr B réguB nB f olhB, teriBm ocorridos os fenômenos que você 

observou? Então o que Bcontece quando atr1tBmos B f olhB com B réguB? 

PBra responder essa pergunta vamos revisar um pouco o que você 

Bprendeu em auímicB sobre a constttuição da matéria. 

Você sabe que qualquer corpo é formBdo por partículas muito pequenas 

chamadas átomos. Sabemos atualmente que os átomos são constituídos de 

port ículos chomodos prótons e nêutrons que formam o núcleo do átomo e que, 

ao redor deste, movem-se pertícules bem mais leves chBmadas elétrons. Os 

prótons e os elétrons possuem cBrga elétrica. Diz-se que o próton possui 

cBrgB elétricB positiva e o elétron, negBtiva. Os átomos são eletricBrnente 

neutros pois o número de elétrons é igual 60 número de prótons. O nêutron é 

uma partícula eletricamente neutra; sua massB é Quase igual 6 massa do 

próton. Nêutrons e prótons são genericamente denominados núcleons. 

Você também aprendeu em QuímicB que diferentes substênciBs são 

formados de diferentes átomos. Por exemplo, o núcleo do átomo de oxigênio 

possui 8 prótons, 8 nêutrons e, 60 redor dele, movem-se 8 elétrons. Já no 

átomo de alumínio estãci presentes 13 prótons, 14 nêutrons e 13 elétrons. 

Ao .6lrilBrmos dois corpos, os átomos dõs suõs superfícies f1c6m tifo 



4B 

próximos que pode haver transferência de elétrons de um corpo para outro. 
Algumas substâncias têm maior facilidade de ceder elétrons e outras de 

receber elétrons. Assim, ao atrttannos duas substâncias como, por exemplo, 
ao esfrega~ a régua de plástico na ~1 
folho transparente usada nas -
experiências, um deles cede elétrons _ __ _ 1 
para o outro. Diz-se que o corpo que •- •- • :.•--•--CD--• -_• 

folho 
recebeu elétrons fico eletrizado 
negativamente, pois ele tem mois régua 

elétrons do que prótons. Logo, o corpo 
que cedeu elétrons tem menos 
elétrons do que _prótons, ou seja, está 
eletrizado positivamente. Então, oo 
esfregarmos a régua na folho, o régua 
e o folha ficam eletrizadas .. com 
csrgas de sinais contrário~, conforme 
mostre o figura 7.3. 

Vócê vertricou na experiência 1 
que, apoiando a folha dobrnda 
(atritoda com 6 régua) sobre um 
suporte neutro, havia repulsão entre 
os rolhas (figura 7.4) e que, ao 
introduzir a régua usado poro atritar a 
folha, as folhas eram atraídas pela 
régua, aproximando-se (figura 7.4 b). 

Podemos, assim, concluir que 

~I 
~l 

Figura 7.3 

Figura 7.4 

- corpos carregados com carga~ de mesmo sinal se repelem, e 
- corpos carregados com carg1:1s de sinais contrários se atraem. 

Mas na experiência 2 os pedaços _de papel picado não estão eletrizados; 
por que, então, são atroidos pela folha carregada? 

Lembrando que toda a matéria é constituída de átomos e que, nestes, os 
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ét.omos têm mais liberdade de movimento do que prótons, ao aproximarmos 
um corpo eletrizado de outros corpos, os elétrons desses serão atraídos ou 
repelidos, dependendo do ·tipo de corga do corpo eletrizado, sem 
necessoriamente passarem parn este último. 

Assim, quando a folha negativamente carregada é aproximada de 
pedacinhos de papel, elétrons do papel serão repelidos pela folhe. Então, ne 
região mais afastada da folha, · os 
pequenos pedaços de papel terão maior 
concentração de elétrons e ne parte mais 
próxima haverá falte de elétrons, ou 
seja, maior concentração de corgos 
positivas (ftgura 7.5). É Importante notar 
que neste caso houve apenas um 
deslocomento de cargas nos pedaços de 
papel devido à presença · do folha 
eletrizado. O papel como um todo continuo 
neutro. 

/: - --7 
/ - - -

++ ++ o o 
++ o 

++ 
o .o Q 

Figura 7.5 

E se a folha estivesse eletrizada positivamente, atrairia também 
pequenos pedaços de papel? DescreYa o processo para este caso. 

Exercícios: 

1. a) Quantos tipos de carga elétrica existem na natureza? Como se 
denominam? 

b) Em que condições lemos atração entre duas cBrgas elétricas? E em 
que condições duas cargas elélrlcas se repelem? 

2. a) Qual é a relação entre o número total de prótons e o número .total de 
elétrons em um corpo neutro? 
b) Atritando dois corpos diferentes, inicialmente neutros, ombos se 

eletrizam. Que pertícula é transferida de um corpo para o outro no processo 
de eletrização? 
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3. Um Qêndulo elétrico poda ser constr-uido com uma bolinha da isopor · 

envolta em pepel elumínio suspensa por um fio de néilon, conforme mostre a 

figura 7.6a. A bolinhB está neutra. 

a) Aproximando-se um 

cano de água (PYC) 

negativamente a b_olinha 

(Yeja a figura 7.6 b) 

Explique. 

pedaço de 

carregado 

é atraída. 

Figura'7.6 

b) E se o bastão estivesse eletrizado positivamente, o que aconteceria? 

c) E se aproximássemos um bastão neutro'? 

d) Você concordo com a afirmação de que o pêndulo elétrico é capaz de 
. . • .. 

detector cargas elétricas? 

Dispositivos que permitem verificar se um corpo está eletrizado são 

chamados eletroscóoios. Um eletroscópio muito simples é justamente o 
pêndulo elétrico acima descrito. 
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8_ CARGAS ELÉTRICAS EN MOVIMENTO 

Quando observamos um rolo riscando o céu estamos vendo uma enorme 
raíscB elétrica devida 6 passagem súb1 ta de carga elétrica de uma nuvem 
parn outra, da mesma forma como vemos, por exemplo, faíscas elétricas 
entre nosso corpo e uma blusa quando a tiramos, num dia de pouca umidade. 
t~estes casos, ocorre o fluxo de cargas elétricas através do ar porque há um 
grande acúmul~ de cargas de sinais opostos em corpos bastante próximos. 
Você certamente já owiu falar de (ou até viu) danos causados pelos raios que atingem o 
solo durante tempestades. Também neste caso hil fluxo de cargas elétricas através do ar e, 
quando acontece, este fluxo é geralmente muito intenso e ocorre durante um tempo muito 
pequeno. Mas, fluxos de elétrons assim abruptos não nos permitiriam fozer 
uso dos fenômenos elétricos como o fazemos na vido diário. A nuvem, 
embora se j o umo grande fonte de carga elétrica, não é controlável pelo homem Por 
Isso se recorre a outras fontes de cargas elétricas como, por exemplo, o bateria, a pllhõ, 
etc. Põra melhor aproveitar a eletricidade dessas fontes, fios metálicos (de cobre, 
alumínio, etc.) são usados para conduzir cargas elétricas. 

Quando um fio de cobre é ligado entre os terminais de uma pilha há 
deslocomento de elétrons ao longo do fio. Dizemos que se estobelece uma 
corrente elétrica ao longo do fio entre as extremidades (+e-) da pilha. 
Esto corrente elétrica é, na verdade, o resultodo de uma certa ordenação 
no movimento dos elétrons. Estes possuem movimento e se deslocam 
dentro do fio, mesmo quando ele nôo está ligado à pilho. 

Você dispõe de uma pi 1 hB, fios 
condutores e várias lâmpodas igueis. 
Examine a pilha e identifique seus pólos. 

Como podemos visualizar a existência 
de corrente elétrica? Para isso intercale 
uma lâmpada entre fios de cobre, após 
ligá-los aos terminais da pilha. Observe o 
brilho da lâmpada. E se você substituir 
parte do fio de cobre por barbente, e 
lâmpada brilhará? 

Sabemos que o brilho de uma lâmpada Figurn 8.1 
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é tanto maior Quanto maior ror a corrente elêtrtca que passa por ela. Use 
outros materiais (por exemplo: plástico, madeira, borracha, bom-bril, metal, 
ar, etc.) e verifiQue com Quais deles a lâmpada brilha. 

Quois desses moterfois você diria que são bons condutores de 
eletrfcfdade e quais você classificaria como maus condutores ou Isolantes 
elétricos? 

Você acaba de ver que existem materiais que oferecem pouca resistência 
ã passagem de corrente elétrica e outros que oferecem uma resistência tão 
grande que praticamente impossibilitam o riuxo de carga elétrica ou que só 
o permitem em condições especiais, como acontece com o ar entre as nuvens 
ct1rregt1dt1s. 

A corrente elétrica será t1 mesma se você introduzir mtiis lâmptidas. no 
clrcul to da ífgura 8.1? Tente. 

1 

Para simplifictir a representação de circuitos elétricos em figuras, daqui 
em diante usaremos os seguintes símbolos: 

pilha: - 11 + 

lâmpada: @ 

Assim, o circuito que você inicialmente montou com apenas uma lâmpada 
será representado da seguinte f arma: 

Identifique os vários elementos do circuito (pilha,· lâmpada, fios 
condutores). 

Usando essas convenções, como você desenharia um circuito com duas 
lôrnpadas? 

Agora que você já sabe montar, desenhar e identificar circuitos elétricos 
simples, apresentamos-lhe uma série desses circuitos para que você os 
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monte e observe, em CIH16 um cteles, o IJrllho cl6S t8mptldt1s. Responct6 6S 
questões propostas. 

Circuitos 1 

A 6 

e. 

(la) (lb) 

a) Compare o brilho da lâmpada A com o brilho das lâmpadas B e e. 

b) As correntes elétricas nos dois circuitos são Iguais ou diferentes? 

Circuitos 11 

B o E 

e 

(1 la) (l lb) 

a) Quais lâmpadas brilhem mais? 

b) As correntes elétricas que atravessam os filamentos das lâmpadas são 

diferentes nos dois circuitos? Você teri11 uma explicação pora esse foto? 

Dizemos que os lêimpados B e C estõo ligadas em série. Jó os lâmpadas D 
e E estão ligadas em paralelo. 
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Nas ligações em série os objetos são ligados um após o outro. ligações 

em paralelo são equivalentes a duas cidades ligadas por duas estradas. 

Quando carros viajam pelas duas estradas há tráfego em cada uma delas. Se 

urna das estradas estivesse em condições precárias aumentaria o fluxo de 

veículos pela outra. 

Descreva o que aconteceria no circuito lia se uma das lâmpadas fosse 

removida. E se for removida uma das lâmpadas do circuito llb? Experimente. 

Com base nessas informações como dlr1a você que são as ligações das 

lâmpadas de sua casa, em série ou em paralelo? E o interruptor de uma 

lâmpada está em série ou em paralelo com ela? 

E, finalmente, um circuito desario para você montar: 

8 e 

(llb) 

a) As lâmpadas B e e estão desligadas? 

b) Passa corrente pelas lâmpadas B e C? 

c) Explique o que está acontecendo nas lâmpadas A, B e C. 

Discuta suas respostas com o professor. 
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9. NAGNETISNO 

O estudo de História do Brasil Inicia usualmente com a descrição d6S 

gnmdes naveg6ções maríttmas o que se lonçoram, princip6lmente, 

portugueses e espanhóis com o objetivo de alcrmçar novos terros oo cruzar o 

Oceano At16ntico. Um dos lnstrumentos·de vital Importância pera orientação 

dessas viogens ero a bÚssola. Tanto que o marinheiro que ousasse mexer no 

bússola dunmle o vi!igem sofria severo punição, podendo até ter sua mõo 

amputado. Também em nossos estudos sobre magnetismo, a bússola serõ 

muito importante. Suo construção est& boseoda em ru:gpriedades magnéticos. 

Você dispõe de umo bússola. Examine-o. Coloque o bússola sobre o mesa e 

observe sua orientoç.fio. 

Convencionou-se que o 

extremidade que aponto poro o 
norte· geográfico do Terra é o 

pólo norte da bússola. A outro 

extremidade é o pólo sul do 

bússola (aponta para o sul 

geogriiflco). Veja a figuro 9.1. 
Ela, aproximadamente, descreve 

como se posiciona o bússola no 

lllorol do Rio Grande do Sul. 

continente 
t ~ste 
J 

' ""'• ·····-··$ ··-··-·-·· '"' 
i 

A descoberto das propriedodes :' 
oeste 

mognéticos da matéria é atribuída ---------------A 
60S gregos que, numa cidade da 
Asia Menor, chamada Magnésia, depararam com um 

atraí o pequenos pedaços de ferro. 

Essos pedras são chamadas ímãs 

naturoi s. Se suspendermos por 

um fio umo pequena barro do Imã 

natural, esta se orientará da · 

mesmo forma que a 
bússola (figura 9.2). 

llOllTE 

tipo de pedra que 

Figuro 9.2 
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Outra importenle observeção é o feto de que um pedeço de ferro, quendo 

colocedo nes proximidades de um ímã naturnl, também exibe propriedades 

magnéticas, embora uma vez afastado o Imã essas propriedades 
desapareçam quase que por completo. Jé o aço, que é derivado do ferro, ume 

vez megnetizado, retém por muito mais tempo es propriedades magnéticas. 

Isso nos permite construir ímãs de formas e tamanhos adequados os nossas 

necessidades,' quer sejam didáticas ou tecnológicas. Um exemplo é 
justamente o ímã em barra de que você dispõe. 

Suspenda o ímã em barra com um fio de linha. Observe sua orientação, 

mantendo o ímã relativomente afastado da bússola. Compare-a com a 

orientação da bússola. Identifique seus pólos. 

Cubn,, agora, o ímã com uma folha de papel. Espalhe limalha de ferro 

sobre a folho. Observe a distribuição da limalha de ferro. Sem a presença do 

;ímã como seria essa distri,buição? Você certamente observou que a 

concentração de limalha em algumas regiões é intensa. Onde? Faça um 

desenho ilustrando esso configuração da limolho de ferro. 

Aproxime umo bússolo do ímã e movimente-o oo redor do ímã. O que você. 

observo? 

Peça emprestodo, por alguns instantes, o ímã de outro grupo. Identifique 

os pólos desse ímã. Aproxime os dois ímãs pelas extremidades. O que você 

observa? Inverta a posição de um deles. Houve olguma elteração com releção 

ao que você observou antes? Repita a experiência explorando todas as 

possíveis posições dos dois ímãs. Registre suas observações. 

Com essa experiência você constatou a existência de forças de atração e 

repulsão magnéticas entre dois ímãs e certamente concluiu que: 

Pólos magnéticos .de mesmo nome se repelem e 

Pólos magnéticos de nomes contrários de atraem. 

Você talvez já lenha se perguntado por que, afinal, a bússola ou o ímã se 

orientam na direção norte-sul. Isto se deve ao fato de a Terra se comportar 

como um grande ímã em barra, conforme mostra a figura 9.3. Identifique na 

figura os pólos magnéticos terrestres. Você provavelmente concluiu que o 

pólo norte geográfico se comporta como um pólo sul magnético. porque atrai 



o pólo norte da bússola ou do 

ímã. Analogomente, o pólo sul 

geográfico cornsponde a um 

pólo norte magnético. 

Acredita-se otualmente 

que, no processo de migrnção 

de oves por longos dislônclos, 

o magnetismo terrestre tenho 
fundamental tnportâncio. 

Experlênctos nesse sentido 

estão sendo desenvolYidas 

em várias partes do mundo. 

57 

PÓLO NORTE 
GEOGAA'flCO 

Há airm rmls llYl rato ruioso o =~~~ .. !~~co 
ressaltar.se você pirtinrn ímii em Figura 9.3 

barra você obterá dots fmãs, ambos com pólos norte e sul, confonne mostra 

a flguni 9.4. O mesmo acontecerá se você partir novamente 

menores ou se fragmentor um Imã 

em vários pedaços. Esta propriedade 

um dos ímãs 

é conhecida como Inseparabilidade 

dos pólos. '~" ___.•I I.__" ___.•l 
Levondo em conta esso 

propriedade, se você partir 

novamente cada um dos dois ímãs 
resultantes da figuro 9.4, o que você 

obteró? Desenhe. Figurn 9.4 

Nessa linha de raciocínio poder-se-ia pensar que um ímã grande é 
fom10do por muitos ímãs pequenos. Faça um desenho mostrando como você 

iml'lgina que serio, então, a orientação desses lmãs pequenos: 

a) num pedaço de ferro não imantado; 

b) num ímã permanente ou num pedaço de ferro imantado. 
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10. ELETRICIDADE X MAGNETISMO 

Agora Que você Jll estudou alguns fenômenos elétricos e magnéticos, 
podemos visualizar importantes descobertas que deram origem aos motores 

elétricos os quais, substituindo as antigas méquinas a vapor, causaram uma 

verdadeira revolução, inicialmente nas indústrias e posteriormente na vida 

de qualquer cidadão. Atualmente são raras as pessoas que não fazem uso 

diário de motores elétricos. Eles existem em eletrodomésticos, elevadores, 

brinquedos, trens, bombas de água, cortadores de grama, ele. 

Que tal realizarmos alguns experimentos que nos auxiliarão a entender 

alguma coisa a respef to dos princípios básicos para o funcionamento de um 

motor elétrico? 

Iº - Monte um circuito elétrico com 
uma pilha e umo lâmpoda conforme a 

fig uni 10.1 a. (Es.se foi o primeiro 

circuito elétrico que você montou 

quando estudou a unidade chamada 

-Cargas Elétricas em Movimento·.) 

Coloque uma bússola sob um dos fios 

condutores. Deixe a bússola se alinhar 

com o campo magnético terrestre. 

Arrume o fio sobre a bússola de tal 

maneira que ele fique paralelo e 
agulha magnética. (Veja figura 10. lb) 

Olhe atentamente para a bússola e 

feche o interruptor entre os terminais 

da pi lha. O que você observa? Existe 

corrente através desse circuito? Repita 

a experiência segurando a bússola sobre 

o fio. ainda lendo o cuidado para que a 

bússola e o fio estejam alinhados na 

direção norte-sul. 

Figura 10.la 

Figura 10. lb 
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Você verifica que quando existe passagem de corrente elétrica paio fio a 
agulha rnegnética (que estava orientada de acordo com o campo magnéUco 
terrestre) altera sua direção. Isto significa que quando hil passagem de 
corrente elétrica no fio cria-se, eo redor deste, um campo magnético. 

Se você quiser ver esse efeito ampliado poderá incluir no seu circuito 
uma bobine, conforme mostre a figure 
l 0.2. O que é ume bobine? Observe a 
bobina que você utilizeril. Você mesmo 
poderia tê-la construído. Ele consiste 
apenas de um fio de cobre enrolado em 
torno de um pedaço de cano de ilgue 
(PVC). 11onte o circuito de figura 10.2. 
Encaixe a bobina no suporte de 
madeire e coloque uma bússola sobre 
o suporte, no interior de bobina. 
Aguarde até que a bússola se oriente 
ne direção do campo m3gnético 
terrestre. Feche brevemente o 
interruptor. O que você observa? 

Figure 10.2 

Retire a bússola do interior da bobine e, m1mtendo o circuito fechado, 
aproxime-a lentamente de um lado e de outro da bobina. Você identifica a 
existência de pólos na bobina? 

Com essas experiências você acaba de verificar a existência de uma 
relação entre Eletr1cidede e Megnelismo: ume corrente elétrica cria um 
campo magnético em tomo de st. 

2º - Outro efeito importante 
ocorre quando a corrente elétrico se 
desloca ao longo de um fio condutor na 
preseçe de um campo magnético (veja 
figura 10.3). Nesse ceso, como já 
existe um campo magnético na região 
em que se encontra o fio e como a 
corrente elétrica crie um campo 
magnético em torno do fio, este sofre Figure 10.3 
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o ação de umo rorço, da mesma forma que um ímã sorre a ação de uma forço 
quando colocado na presenço de outro ímã. 

Na figura 10.3 o fio suspenso forma um pêndulo. Ligando-se e desligando
se o corrente elétrica esse pêndulo é forçado t'l mover-se pt'lra dentro e para 
foro do U formado pelo ímã, executando um movimento de vai e vem. Se, oo 
invés de um pêndulo, dispuséssemos de um di~posillvo capaz de girar sobre 

um eixo em lugor de oscilar, terlomos 6 bose p6re 6 construção de um motor 

elétrico"'. 

32 - Jã sobemos que corrente elétrico provoco o oporecimento de campo 
magnético. Poderíomos nos perguntar se o campo magnético provoca o 
oporecimento de corrente elétrica. 

Paro responder tal pergunto f oça o 
seguinte experiênci!t. Una uma ~obina 
pequenõ com 6 bobino grande us8ndo 
fios condutores (vejo figuro 10.4). 
Coloque uma bússola sobre o suporte 
de modeiro no lnterfor do bobino 
gnmde e deixe-o orientar-se no 
direção norte-sul. Agora Introduzo e 
retire, sucessivo e rapidamente, o lmõ 
em bf!rrll no (e do) interior do bobino 
pequeno. Foça Isso vários vezes e 
observe a bússola no Interior d6 
bobirio gronde. 
O que você noto? 

Figuro 10.4 

Você já sabe através de experiência anterior (f I gura 10.2) QUe Quando 
umo corrente elélric~ possa otnivés de umo bobino gero-se um cllmpo 
magnético no interior dela. Pois bem, nesti:s úlUmc experiêncio (figuro 10.4) 
você constotou que um compo mognélico no interior do bobino gronde é 
crlodo quondo você movimento um ímã no Interior d6 outro bobino. Agoro 
introduzo o ímõ em borro no interior do bobino pequeno e montenho-o porodo 
nesso posição. O que você observo? 

4 Veja como coMtrulr um motor elétrico no texto de Verenice leite Ribeiro, em anexo. 
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Você concorda com a seguinte aíirmeção: "o movimento do ímã no interior 
de bobina pequena provoca pessegem de corrente elétrica etrnvés dos fios"? 
Justifique. Discuta sue resposta com o professor. 

Nas aulas anteriores e até a primeira parte da aula de hoje você usou 
pilhas como f ante elétrica pare que houvesse passagem de corrente elétrica 
atrnvés de um circuito. Na segunda parte dessa aula você detectou a 
existência de corrente elétrica que não foi fornecida por fontes 
convencioneis como pllhas ou baterias. O que provocou o aparecimento de 
corrente elétrica no circuito da figura 10.4? 

O melhor exemplo de aplicação deste princípio é o ger~dor elétrico, um 
dispositivo que transf arma, por exemplo, energia de quedas de água em 
energia elétrica e que, portanto, está automaticamente presente em nossa 
vida diária quando fazemos uso da energia elétrica por ele fornecida. 
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ANEXO 

lexr.o de verenice Leite Ribeiro. Revista de Ensino 
de Ciências, nQ9, junho/83, FUNBEC, p. 27-40." 

O MOTOR ELeTRICO 

M11erilll: 

1 alicate 
1 pedaço de fiO cm do fio de cobre n!' 26 
2 pedaços de fJO ande fio de cobre estanhado 
2 pedaços de 20 cm de fioabinho n9 20 
1 Imã 
4 percevejos 
1 pilha 
1 suporte de madeira 
1 anel de borracha ou fita adesiva 
1 lãmina de barl>ear 

Montagllm: 

Tome os dais podaços d• fio do cobre nO 20. 
Construo com ales dois suporte$, corno lndlcn o 
figura 21. Em o;eguida, prenda-os com perCll!ll9jos 
ao suporte de madeira (Fig. 22). 

Agora. vo<>l construirá a bobina móvel. Corte 
um pedaço de 50 cm de comprimento de fio de 
cobre n9 2G. Enrole-o cinco \'ezes em dois dedos. 
deixando as extremidades em posições opostas 
e com aproximadamente. 3 cm de comprimento. 

Em scyuida, use uma lâmina de barbear para 
retirar de uma das extremidades o verniz quo re· 
cobre o fio. A ou Ira extremidade também deverá 
ser raspada. mas n3o 101almente; dei>ee uma faixa 
de "erniz ao longo de todo o comprimento, como 
aporece na figura 23. Se o verniz não for bem ras· 
pado, prejuc.Jicará o funcionamento do maior. 

aruA71D'Joi! 
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Coloque a bobina sobre os suportes e verifi· 
que se ela pode girar livremente. Em seguida, cor
te os dois pedaços (20 cm) de fio<abinho n\I 20 e 
d"""1tal>O 85 ex1remidad8$. Usa-os para lig11r a 
pilha aos suportes (Fig. 24), 

Poro li .. r os lins<:o~inho é pilha, usa a tira 
de borracha. como indica 1 figura 26. ou fila 
ade<iva. 

ColOQue um Imã sob a bobina e dr! a esla um 
pequeno giro. Ela d<N<!í~ conlinuar girando. Se 
isto nio ocorrer, reveja a soa montagem. compa
rand0-.1 com as instruções. 

Vocli acabou de construir um 
motor eltltrlco. Se ele tivesse 
niiliS. forçn, poderia Sflr us.ocJo pll· 
ra muitos tins, pois d b!l5içnrnrm· 
te semelhante eos utilizados orn 
grande$ m4qulnas. 


