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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

Neste texto de apoio apresentamos alguns experimentos relacionados à Física Térmica com a 

utilização da aquisição automática de dados. A intenção ao elaborar este material é de que ele seja 

utilizado no ensino médio, por este motivo optamos por fortalecer as discussões a respeito do 

fenômeno físico presente em cada experimento. Em cada guia experimental procuramos 

contextualizar os conceitos físicos envolvidos, assim como promover discussões iniciais para que os 

alunos possam expressar sua opinião e, a seguir, confrontá-la com o resultado do experimento. O 

trabalho dos alunos em pequenos grupos montando, executando e discutindo cada atividade 

experimental mostrou-se muito motivador para o aprendizado dos conceitos envolvidos. A utilização 

da aquisição automática de dados adequou-se muito bem aos nossos interesses em enriquecer as 

discussões conceituais em torno de cada experimento. Este material originou-se a partir da 

dissertação de Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física de Denise Borges Sias realizada sob 

orientação da Profa Rejane Maria Ribeiro Teixeira. 
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1. INTRODUÇÃO 

É fato conhecido que o ensino de Física passa por dificuldades: o aluno não relaciona a 

Física que lhe é apresentada na sala de aula com o seu dia-a-dia, muitas vezes associa a disciplina a 

um tipo de "matemática mais complicada", não conseguindo alcançar o nível de abstração 

necessário. Todas essas dificuldades são refletidas nas avaliações nesta disciplina, onde usualmente 

o número de reprovações é grande. 

É comum os alunos não gostarem da Física, apresentando tanta dificuldade em seu 

aprendizado que muitas vezes acabam por abandonar a possibilidade de entendimento, buscando a 

memorização dos conteúdos. A compreensão do porquê deste quadro e a busca por proporcionar 

uma aprendizagem significativa, é uma tarefa bastante difícil. 

Muitos conteúdos abordados em sala de aula envolvem fenômenos físicos já vivenciados 

pelos alunos em seu dia-a-dia, embora eles muitas vezes não façam essa associação. Em função 

disso, é inevitável que eles carreguem certas concepções intuitivas, conhecimentos prévios 

cientificamente incorretos acerca de tais fenômenos. Portanto, se o aluno não tiver uma boa 

motivação e começar decorando conceitos sem entendê-los, seu insucesso na disciplina tenderá a 

aumentar progressivamente de um conteúdo para outro, propagando-se nos subseqüentes níveis 

escolares. 

Ao professor de Física cabe a tarefa de procurar combater as dificuldades de seus alunos, 

proporcionando-lhes experiências de aprendizagem eficazes, procurando atualizar, tanto quanto 

possível, os instrumentos pedagógicos que utiliza. 

Levando em conta a especificidade experimental da Física, a realização de atividades de 

laboratório assume grande importância. Entretanto, é necessário refletir um pouco a respeito de como 

utilizar tais atividades de forma que possam realmente contribuir para uma aprendizagem 

significativa. Realizar experiências em que o aluno permaneça a maior parte do tempo coletando 

dados, construindo tabelas e gráficos sem ter uma preocupação maior em explorar conceitualmente o 

fenômeno em estudo e, no final de tudo, acabar concluindo o que o professor quer que ele conclua, 

certamente não contribui para o ensino de Física que se deseja atualmente. 

Na busca por atividades de laboratório mais eficientes para o ensino de Física, a utilização da 

aquisição automática de dados pode, sem dúvida, contribuir muito. Desse modo, através da utilização 

de sensores e de softwares apropriados, o aluno tem a possibilidade de medir, em tempo real, 

grandezas como temperatura, pressão, força, velocidade, aceleração. Uma das vantagens deste 

sistema é que os dados coletados já lhe são apresentados em forma de gráficos e/ou tabelas, 

liberando o aluno deste trabalho muitas vezes maçante. Com isso, resta um tempo maior para que ele 

possa se dedicar à exploração e entendimento do fenômeno em estudo. 

A expectativa é de que em uma atividade experimental com a utilização destes dispositivos o 

aluno possa se envolver mais com a realização do experimento, buscando compreender o porquê do 

professor ter sugerido determinada montagem experimental. Por outro lado, um tempo maior pode ser 

dedicado pelos alunos à análise e à compreensão dos resultados obtidos. 
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Levando em consideração o grande potencial da aquisição automática de dados no 

laboratório de Física, juntamente com a existência de poucos relatos envolvendo sua utilização no 

ensino de Física Térmica, optamos por desenvolver atividades nesta área de estudo. Na verdade, 

mesmo sem o uso de novas tecnologias, a Física Térmica é uma área da Física pouco explorada 

experimentalmente, embora muito rica para este tipo de abordagem. O fato dos experimentos nesta 

área normalmente serem demorados, exigindo paciência e concentração na coleta de dados, e a 

dificuldade em obter resultados precisos contribui para este cenário. 

Este trabalho possui como referenciais teóricos a teoria da aprendizagem significativa de 

David Ausubel1 e a teoria da interação social de Lev Vigotski2. 

Seguindo a teoria da interação social de Vigotski, é estimulado o trabalho em grupo. Aposta-

se na riqueza promovida pela interação nos grupos de alunos em torno de experimentos e situações 

envolvendo fenômenos em estudo. Utilizando esta forma de trabalho espera-se, através da troca de 

significados entre os diferentes membros de um grupo, facilitar a obtenção dos significados 

cientificamente corretos pelos alunos. Neste processo o professor deixa de ter um papel central de 

detentor e transmissor do conhecimento e passa a ser um organizador de idéias, sendo um orientador 

fazendo com que os alunos sejam mais ativos no processo de ensino-aprendizagem. 

Apesar de ser cognitivista, Ausubel reconhece a importância da experiência afetiva. Com 

base nisso acredita-se que a busca de uma aprendizagem realmente significativa em Física pode ser 

auxiliada pela prática de laboratório, pois, através dela pode-se facilitar ao aluno o entendimento de 

conceitos assim como a relação entre estes. O aluno teria uma postura menos passiva, envolvendo-

se e comprometendo-se mais com a construção do seu conhecimento, isto poderia levá-lo também a 

apresentar um envolvimento afetivo maior com a aprendizagem desta disciplina. 

No entanto, o simples fato de realizar um experimento pode não ser garantia de 

aprendizagem significativa. Para que o laboratório esteja realmente voltado para a construção de uma 

aprendizagem significativa é necessário dar uma ênfase maior na discussão dos fenômenos e 

conceitos a ele relacionados, procurando estabelecer um confronto entre as conclusões decorrentes 

das leis físicas envolvidas e as concepções alternativas do aluno. Nesse sentido, o fato de ficar um 

tempo enorme coletando dados manualmente, preenchendo tabelas e traçando gráficos que muitas 

vezes são manipulados pelos alunos de modo que se pareçam com os resultados esperados pelo 

professor, certamente não contribui em nada para uma aprendizagem significativa. É necessário que 

o aluno tenha compreensão tanto da montagem experimental, quanto dos fatores externos (atrito, 

umidade relativa, temperatura do meio), que interferem no resultado obtido para um determinado 

experimento. Mais importante do que encontrar um resultado perfeito (que, na maioria das vezes, em 

condições de sala de aula é impossível) é compreender o fenômeno em questão e discutir como os 

fatores externos interferem nos resultados. 

                                                 
1 MOREIRA, M. A.  Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999a; ________  Aprendizagem significativa. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1999b. 
2 VIGOTSKI, L. S.  A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998a. 191 p; ________  Pensamento e 
linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998b. 194 p. 
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Apresentamos, então, neste texto de apoio guias experimentais com a utilização da aquisição 

automática de dados em Física Térmica. Estes guias foram desenvolvidos para serem aplicados em 

turmas do primeiro ano do Ensino Médio e, por este motivo, procuramos enfatizar as questões 

conceituais. Outros materiais como textos envolvendo Física Térmica3 e o trabalho de dissertação 

que motivou a elaboração deste texto de apoio podem ser encontrados em 

http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000522535&loc=2006&l=61225df0963e1f4d e, 

também, em http://www.cefetrs.tche.br/~denise. 

A seguir, é feita uma apresentação do sistema de aquisição automática de dados utilizado e, 

logo após, uma descrição dos guias experimentais e por último estes são apresentados. Ao final de 

cada guia incluímos algumas considerações que consideramos interessantes sobre a realização da 

atividade. Quando o experimento se baseia em proposta apresentada por outros autores a referência 

a estes trabalhos aparece no fim do guia correspondente. No apêndice encontra-se disponível o teste 

de concepções prévias que, assim como estes guias, integram o trabalho de dissertação de Mestrado 

Profissional em Ensino de Física de Denise Borges Sias, realizado sob orientação da Profa. Dra. 

Rejane M. Ribeiro Teixeira, junto ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Física do Instituto de 

Física da UFRGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Nestes textos é indicado o momento, durante a apresentação do conteúdo, em que se sugere seja realizado cada 
experimento. 
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2. SISTEMA DE AQUISIÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS 

Na realização dos experimentos descritos neste trabalho utilizamos um sistema do tipo CBL4. 

CBL são equipamentos constituídos por dispositivos de aquisição automática de dados e por 

calculadoras gráficas. Tais dispositivos, associados a sensores apropriados, possibilitam a medida de 

diferentes grandezas físicas5. 

A utilização de tais dispositivos se deve unicamente ao fato deste ser um equipamento 

disponível no CEFET-RS6, necessitando de implementação. Na Figura 2.1 é mostrado o sistema 

CBL, constituído pelo dispositivo de aquisição automática de dados, pela calculadora gráfica e por 

sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      (a)                                                                       (b) 

Figura 2.1: Sistema CBL. Em (a) temos a calculadora gráfica e o dispositivo de coleta automática de dados, e 
em (b) alguns sensores como o de temperatura, o de pressão em gases e o de intensidade luminosa 
(mostrados da esquerda para a direita). 

As calculadoras gráficas disponibilizam alguns programas que permitem tanto a visualização 

em tempo real dos dados coletados, quanto a realização de algumas análises estatísticas como as 

que são possíveis de serem feitas em planilhas eletrônicas. O dispositivo de coleta automática de 

dados possui uma memória onde podem ser salvos os dados do experimento realizado. É possível, 

também, conectar a calculadora ao microcomputador e, através de software apropriado, transferir os 

dados coletados para serem analisados, por exemplo, em planilha eletrônica. 

 É importante salientar que as atividades experimentais apresentadas neste trabalho não 

devem ser entendidas como sendo passíveis de serem realizadas somente com os equipamentos 

que acabamos de descrever. Qualquer outro dispositivo de aquisição automática de dados pode 

perfeitamente ser utilizado. É possível, por exemplo, a construção de sistemas simples que 

normalmente utilizam o microcomputador juntamente com sensores apropriados e softwares ou 

planilhas eletrônicas. Em http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef podem ser encontradas orientações para este 

uso. 

 

                                                 
4 CBL, do inglês Calculator Based Laboratory, em português significa Laboratório Baseado em Calculadora. Este dispositivo é 
produzido pela empresa Texas Instruments. 
5 Os sensores utilizados são produzidos pela empresa Vernier. (VERNIER.  Disponível em: http://www.vernier.com/.  Acesso 
em: 15 mar. 2008.) 
6 Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas, local onde foi implementado este trabalho. 
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3. DESCRIÇÃO DOS GUIAS EXPERIMENTAIS 

Os guias experimentais propostos apresentam uma mesma estrutura, descrita a seguir. 

3.1 Objetivo 

São expostos os objetivos a serem atingidos pelos alunos na realização do experimento. 

3.2 Discussão inicial 

Nesta parte do guia experimental os alunos, antes mesmo de tomarem conhecimento 

detalhado do experimento a ser realizado, são confrontados com alguma(s) questão(ões) referente(s) 

ao assunto em estudo. Estas questões são elaboradas tentando relacionar os conceitos físicos 

envolvidos na atividade experimental com fatos do cotidiano do aluno, buscando dessa forma, 

contextualizar o fenômeno em estudo. 

A intenção aqui é motivar o grupo de alunos para a realização da atividade e levá-los a refletir 

sobre o questionamento de forma que cada um possa colocar suas opiniões ao restante do grupo. 

Após a realização da atividade experimental, este mesmo questionamento é refeito ao grupo para 

que, então, possam confrontar suas concepções iniciais com as idéias decorrentes da execução do 

experimento. 

3.3 Material utilizado 

É feita uma lista de materiais de laboratório, que serão utilizados na realização do 

experimento, para que os alunos comecem a sua organização. 

3.4 Realização do experimento 

 São apresentadas algumas orientações prévias para a realização do experimento, 

principalmente com relação à coleta de dados e a utilização do sistema CBL. 

3.5 Discussão do experimento 

Esta é a última etapa do guia experimental. Após a coleta dos dados, os alunos têm de 

interpretá-los para então responder aos questionamentos propostos. Estes questionamentos são 

realizados de forma aberta sem conduzir o aluno passo a passo à conclusão esperada. Durante a 

realização de uma atividade experimental considera-se que é muito mais importante para o aluno 

refletir a respeito dos conceitos físicos envolvidos do que a simples reprodução de uma resposta 

correta. Por este motivo, nesta discussão não é exigido dos alunos cálculos de erros (incertezas) 

experimentais; em vez disso, estes são levados a refletir a respeito dos motivos pelos quais não 

conseguiram encontrar, através da atividade experimental, um determinado valor para uma grandeza 

física. Acredita-se que esta forma de propor a discussão a respeito dos erros experimentais seja mais 
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apropriada neste nível de ensino, podendo levar o aluno a uma maior compreensão tanto do 

experimento realizado como dos conceitos físicos envolvidos. 

A preferência pela elaboração de guias experimentais com orientações para o 

desenvolvimento das atividades em vez de guias totalmente abertos, nos quais os alunos teriam de 

tomar todas as decisões, deve-se a pouca experiência dos estudantes em atividades experimentais, 

principalmente com o uso da aquisição automática de dados. Essa falta de experiência, até no 

manuseio de materiais simples como um termômetro de mercúrio, pôde ser verificada nos primeiros 

dias de aula. 

A escolha pela proposta de atividades totalmente abertas, deixando por conta do aluno 

decidir sobre toda a elaboração do experimento, poderia tornar este um processo muito demorado e, 

talvez, até levá-lo a rejeitar tal atividade devido às dificuldades em compreender a sua realização. 

Tais atividades poderiam ser propostas mais adiante, ao longo do ano letivo, quando os alunos já 

estivessem mais familiarizados com atividades experimentais usando equipamento de aquisição 

automática de dados. 

Estes guias experimentais, através de suas orientações e das discussões propostas, 

pretendem fazer com que os alunos discutam cada atividade desde a montagem experimental até o 

resultado obtido percebendo as aproximações realizadas. A idéia aqui não é de conduzir o aluno 

passo a passo à determinada conclusão, mas sim através de questionamentos abertos fazê-lo refletir 

sobre a realização do experimento e o significado dos dados experimentais coletados. 

Através das discussões propostas e de outras que podem surgir no grupo durante a 

realização de tais atividades, espera-se que os alunos compreendam melhor os conceitos físicos 

envolvidos e desenvolvam um maior interesse pelo estudo da Física, o que certamente contribui na 

busca por uma aprendizagem significativa. 

Nas três primeiras atividades aqui descritas os alunos são apresentados às idéias iniciais da 

Física Térmica e, como se tratam de conceitos centrais, estes experimentos são planejados com a 

intenção de confrontar suas concepções prévias com o conhecimento científico. Nestas três 

atividades experimentais ainda não é usada a aquisição automática de dados por dois motivos: o 

primeiro é que se tratam de atividades simples, não havendo necessidade da sua utilização, e o 

segundo, é devido ao fato da grande maioria dos alunos ainda não estar familiarizada com atividades 

experimentais. Por isto, se propõe, inicialmente, experimentos exploratórios, através do uso de 

materiais mais próximos à vivência do aluno, como o termômetro de mercúrio. Procura-se fazer com 

que este compreenda as idéias iniciais e consideradas essenciais ao estudo da Física Térmica como, 

por exemplo, o equilíbrio térmico, a sensação térmica e a medida de temperatura. Espera-se, desse 

modo, que ao utilizar o dispositivo de aquisição automática de dados o aluno consiga interpretar 

corretamente o significado dos resultados mostrados na calculadora gráfica. 
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3.6 Algumas considerações... 

Este tópico não faz parte do guia do aluno, ele é incorporado neste texto de apoio com a 

intenção de fazer um relato a respeito da aplicação desta proposta metodológica a professores que 

tenham interesse em aplicá-la. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS EXPERIMENTOS E DOS GUIAS EXPERIMENTAIS UTILIZADOS 

 A seguir, são apresentados os experimentos e os correspondentes guias experimentais 

trabalhados na aplicação desta proposta metodológica. 

4.1 Guia experimental 1: EQUILÍBRIO TÉRMICO 

4.1.1 Objetivo 

 Verificar que corpos em equilíbrio térmico possuem a mesma temperatura, embora materiais 

diferentes produzam sensações térmicas diferentes ao serem tocados. 

4.1.2 Discussão inicial 

 Quando tocamos objetos feitos de diferentes materiais (metal, madeira) temos sensações 

térmicas diferentes. Em sua opinião, eles estão à mesma temperatura? Qual deles está mais quente? 

Qual deles está mais frio? 

4.1.3 Material utilizado 

• Dois termômetros de mercúrio 

• Dois blocos idênticos, um de metal e outro de madeira 

4.1.4 Realização da atividade 

 Os alunos devem tocar em objetos encontrados na sala de aula feitos de diferentes materiais, 

manifestando sua resposta à questão colocada inicialmente sobre a temperatura dos objetos. 

 Após cada aluno expor sua opinião, os alunos são convidados a verificar, com auxílio de 

termômetros, a temperatura de dois objetos de forma e tamanho semelhantes, um feito de metal e 

outro de madeira. Esta situação é ilustrada na Figura 4.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Dois termômetros em contato com dois objetos de forma e tamanho semelhantes, um feito 
de metal, à esquerda, e o outro de madeira, à direita. 
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4.1.5 Discussão da atividade 

 Quando tocamos em objetos com a mesma temperatura, porém feitos de diferentes materiais, 

como se explica o fato destes apresentarem sensações térmicas diferentes? 

 

4.1.6 Algumas considerações... 

 Esta é uma atividade simples, mas de fundamental importância. Inicialmente, os alunos são 

praticamente unânimes em responder a questão inicial referente à temperatura dos objetos 

dizendo que os objetos de metal estão a uma temperatura inferior àquela dos objetos de madeira. 

Este pensamento está de acordo com suas concepções alternativas e, neste caso, também 

relacionadas à sensação térmica causada ao tocarmos objetos feitos de diferentes materiais. 

Nesta atividade, por exemplo, temos a sensação de que os objetos de metal estão à temperatura 

inferior em relação aos objetos de madeira, por retirarem energia mais rapidamente quando em 

contato com nosso corpo. Por este motivo, dificilmente os alunos quando questionados 

expressam aquilo que podemos constatar com um termômetro: os dois objetos estão à mesma 

temperatura. 

 Para que esta atividade demonstre realmente aquilo que se deseja, é fundamental cumprir a 

condição de que os dois blocos, de madeira e de metal, realmente estejam em equilíbrio térmico. 

Para isto é importante que os objetos os quais se deseja medir a temperatura permaneçam num 

mesmo ambiente por um período de tempo suficiente para que estejam realmente em equilíbrio 

térmico. Os objetos manuseados pelos alunos no início desta atividade não devem ser os 

mesmos os quais se deseja, posteriormente, medir a temperatura, pois, neste caso, o 

experimento não será eficiente. 
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4.2 Guia experimental 2: SENSAÇÃO TÉRMICA X TEMPERATURA 

4.2.1 Objetivo 

 Verificar a imprecisão do sentido do tato na medida de temperatura. 

4.2.2 Discussão inicial 

 Normalmente, quando uma mãe acha que seu filho está febril, ela verifica isto colocando sua 

mão em contato com o rosto da criança. Será que nosso tato nos dá mesmo uma noção exata de 

temperatura? 

4.2.3 Material utilizado 

• Três bacias com água a diferentes temperaturas. 

4.2.4 Realização da atividade 

 São colocadas à disposição dos alunos três bacias: uma com água gelada, outra com água 

morna e uma terceira, com água à temperatura ambiente. 

 Os alunos são convidados a molharem primeiramente uma das mãos na bacia com água 

gelada e a outra mão na bacia com água morna e, após, as duas mãos, simultaneamente, na bacia 

com água à temperatura ambiente. 

4.2.5 Discussão da atividade 

Após a realização desta atividade você acha que podemos confiar em nosso tato na medida 

de temperatura? 

4.2.6 Algumas considerações... 

 Esta também é uma atividade bastante simples, mas importante para que os alunos verifiquem a 

imprecisão do nosso tato para avaliar a temperatura de um objeto. Para que estes realmente 

façam esta verificação é importante que esta atividade seja realizada com calma por cada um dos 

alunos. 
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4.3 Guia experimental 3: TERMÔMETROS 

4.3.1 Atividade 3.1: Medindo a temperatura 

4.3.1.1    Objetivos 

 Constatar o equilíbrio térmico como principal conceito físico envolvido na utilização de um 

termômetro. 

 Verificar a diferença na utilização de termômetros clínicos e de laboratório. 

4.3.1.2    Discussão inicial 

Existe alguma diferença na utilização de termômetros clínicos e de laboratório? 

 

4.3.1.3    Material utilizado 

• Termômetro clínico 

• Termômetro de laboratório 

4.3.1.4    Realização da atividade 

 Os alunos deverão comparar um termômetro clínico e um termômetro de mercúrio utilizado 

em laboratórios. Para isto poderão medir a temperatura do corpo de um colega utilizando um 

termômetro clínico e a temperatura de água morna contida em um béquer utilizando termômetro de 

laboratório. 

4.3.1.5    Discussão da atividade 

1. Qual o principal conceito físico envolvido quando se utiliza um termômetro? 

2. Qual a diferença existente na construção de termômetros clínicos e de laboratório? Qual a 

dificuldade em se medir corretamente a temperatura do corpo humano utilizando um termômetro 

de laboratório? 

 

Figura 4.2: Termômetro clínico (acima) e termômetro de laboratório (abaixo). 
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4.3.1.6    Algumas considerações... 

 Nesta atividade é fundamental relacionar a utilização de termômetros ao conceito físico de 

equilíbrio térmico. Muitos alunos, apesar de utilizarem em casa o termômetro clinico para medir a 

temperatura corporal, não relacionam o tempo que ficam em contato com o termômetro antes de 

verificar a própria temperatura com este conceito físico. 

 A maioria dos alunos manipula o termômetro de laboratório pela primeira vez nesta atividade. 

Dessa forma, muitos se mostram intrigados ao verificar que este se comporta diferentemente do 

termômetro clínico, ou seja, quando tirado do contato com o corpo ele passa a não registrar mais 

a temperatura deste. Isto acontece porque o termômetro de laboratório não possui o 

estrangulamento presente no termômetro clínico que permite que este mesmo sem estar mais em 

contato com o corpo registre sua temperatura. 

4.3.2 Atividade 3.2: Relacionando a temperatura a variações de grandezas físicas 

4.3.2.1    Objetivo 

 Relacionar a variação de temperatura a duas diferentes grandezas termométricas: variação 

da altura da coluna de mercúrio em um termômetro de mercúrio e variação da resistência elétrica em 

um sensor do tipo NTC, do inglês: Negative Temperature Coefficient, traduzindo: Sensor de 

Coeficiente Negativo de Temperatura. 

4.3.2.2    Discussão inicial 

 Como funcionam os termômetros digitais? Que tipo de grandeza termométrica eles utilizam? 

4.3.2.3    Material utilizado 

• Sensores NTC 

• Multímetros 

4.3.2.4    Realização da atividade 

 Inicialmente é apresentado aos alunos o sensor NTC juntamente com um multímetro, 

explicando o funcionamento de cada um. 

Os alunos deverão observar a leitura do multímetro conectado ao sensor NTC. Após observar 

o valor lido nesta situação, devem segurar o sensor NTC com a mão, aquecendo-o, e verificar, então, 

a nova leitura. 

O funcionamento do termômetro de mercúrio já foi observado na atividade 3.1. 
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4.3.2.5    Discussão da atividade 

 Nestas atividades foram observadas duas formas de se medir temperatura. Como você 

deveria proceder se quisesse utilizar o sensor NTC como um termômetro? 

4.3.2.6    Algumas considerações... 

 Esta atividade mostra a relação entre a variação de temperatura com uma grandeza termométrica 

diferente daquela normalmente usada nos termômetros de mercúrio. Mesmo que os alunos ainda 

não tenham estudado formalmente resistência elétrica é possível explicar a eles o seu significado. 

Neste experimento também é feita a utilização de um multímetro e por este motivo é 

recomendável que o professor apresente este instrumento aos alunos antes de iniciar a atividade, 

apresentando noções sobre o seu funcionamento. Na Figura 4.3 é ilustrada a situação de 

variação de resistência elétrica com a temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          (a)                                                     (b) 

Figura 4.3: Leitura da resistência elétrica de um NTC (a) à temperatura ambiente, e (b) quando 
aquecido. 

 

 Na discussão desta atividade é importante salientar a importância da calibração de qualquer 

instrumento de medida antes da sua utilização. Também é possível estabelecer a relação com a 

construção de escalas termométricas. 
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4.4 Guia experimental 4: CALOR SENSÍVEL - CALORIMETRIA 

4.4.1 Discussão inicial 

 Sabemos que, quando colocamos dois corpos a temperaturas diferentes em contato, estes 

trocam energia na forma de calor. Veremos, agora, como calcular esta energia trocada. Partiremos da 

análise de 3 situações distintas: 

1a) Situação 

 Analise, mentalmente, dois experimentos distintos A e B: 

Experimento A: Em um recipiente misturam-se 50 ml de água a 30oC a 50 ml de água a 50oC. 

Experimento B: Em um recipiente misturam-se 50 ml de água a 80oC a 50 ml de água a 90oC. 

 Baseando-se apenas nos dados acima, diga em qual situação você acha que houve uma 

maior troca de energia entre as massas de água a diferentes temperaturas? Explique. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Agora faremos o seguinte experimento: 

 Vamos misturar, em uma garrafa térmica, 100 ml de água à temperatura ambiente com 100 

ml de água quente. A temperatura de cada quantidade de água antes de misturá-las, assim como a 

temperatura de equilíbrio térmico da mistura, será medida e anotada. 

Temperatura de 100 ml de água à temperatura ambiente:_____________ 

Temperatura de 100 ml de água quente:_______________ 

Temperatura de equilíbrio térmico da mistura:________________ 

 Após coletar os dados, veja qual a relação existente entre a temperatura inicial de cada 

quantidade de água e a temperatura de equilíbrio térmico da mistura. Escreva abaixo: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Agora voltemos aos experimentos A e B sugeridos inicialmente. De acordo com a conclusão 

acima, diga qual seria a variação de temperatura sofrida por cada massa de água no experimento A e 

no experimento B. 

Experimento A: - variação de temperatura sofrida pelos 50 ml de água a 30oC:__________ 

            - variação de temperatura sofrida pelos 50 ml de água a 50oC:__________ 

Experimento B: - variação de temperatura sofrida pelos 50 ml de água a 80oC:__________ 

            - variação de temperatura sofrida pelos 50 ml de água a 90oC:__________ 
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Considerando que em ambos os experimentos as massas de água envolvidas são iguais, em 

qual dos dois houve uma maior variação de energia interna? _____________ Então, em que situação 

houve uma maior troca de energia na forma de calor entre as quantidades de água?___________. 

Logo, podemos concluir que: 

∝ΔQ __________________. 

(Lembre-se de que o sinal ∝  significa proporcional a.) 

2a) Situação 

 Agora, vejamos outra situação. Responda a seguinte pergunta:  Necessitamos fornecer mais 

energia para ferver um litro (1 kg) ou dez litros (10 kg) de água? 

Então, podemos verificar que também: 

 

∝ΔQ _____________________ 

3a) Situação 

 Considere iguais quantidades de massa de água e de óleo, que se encontram, inicialmente, a 

uma mesma temperatura. Responda a seguinte questão: Quando fornecemos ou retiramos a mesma 

quantidade de energia, na forma de calor, para essas iguais quantidades de água e de óleo, a 

variação de temperatura sofrida pela água será a mesma que aquela sofrida pelo 

óleo?_______________ . 

Façamos, então, este experimento. A Figura 4.4 ilustra esta situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 4.4: Massas iguais de água e de óleo são aquecidas ao receberem a mesma quantidade de 
energia. 
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Realizando este experimento pode-se verificar que a variação de temperatura sofrida é 

diferente para a água e para o óleo e que, portanto, a constituição do corpo influencia as suas trocas 

de energia. Na Física, essa idéia é expressa através de uma grandeza chamada calor específico 

(símbolo c). De forma que cada material possui um calor específico diferente, que caracteriza a 

facilidade, ou dificuldade, do mesmo em variar sua temperatura, quando recebe, ou cede energia, na 

forma de calor. 

Da análise desta terceira situação concluímos que: 

 

∝ΔQ ________________________ 

 

 A partir da análise das 3 situações acima se verifica que a energia trocada na forma de calor 

entre dois corpos depende de 3 fatores: 

 

      _______________ 

∝ΔQ        _______________ 

         _______________ 

 

4.4.2 Algumas considerações... 

 Esta é uma atividade pensada para ser realizada de forma coletiva, onde toda a turma observe o 

experimento e discuta conjuntamente. A idéia deste experimento é dar sentido a equação da 

calorimetria, levando o aluno a concluir que a energia trocada, na forma de calor sensível, entre 

dois corpos depende de 3 fatores: a massa, a variação de temperatura e o calor específico de 

cada um dos corpos. Dessa forma pretende-se que, ao resolver um problema, o aluno não só 

aplique a equação mecanicamente, mas que tenha condições de prever e avaliar o resultado 

encontrado. 
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4.5 Guia experimental 5: RESFRIAMENTO DE UM CORPO 

4.5.1 Objetivo 

 Analisar qualitativamente os fatores que influem no resfriamento de um corpo. 

4.5.2 Discussão inicial 

 Quando servimos café em uma xícara e demoramos alguns poucos minutos para beber, se 

for verão o café ainda estará quente, mas se for inverno o café provavelmente estará bem frio. Por 

que o café esfria mais rapidamente no inverno do que no verão? 

De quais fatores depende o resfriamento de um corpo? 

4.5.3 Material utilizado 

• Béquer 

• Tubo de ensaio 

• Sensor de temperatura 

• Sistema CBL 

4.5.4 Realização do experimento 

 Nesta atividade experimental a turma será dividida em 6 grupos. Cada grupo fará a coleta de 

dados em situação diferente, por isso, verifique qual o seu grupo e faça a coleta de dados de acordo 

com a montagem especificada. Em todos os casos será utilizado o programa DataMate7. 

Importante: Embora a montagem do experimento seja diferente para cada grupo, a coleta de 

dados será igualmente configurada. Devem ser feitas 20 medidas de 1 minuto cada, de forma que o 

tempo total do experimento seja de 20 minutos. 

Grupo I 

 Deverá ser realizada a medida do resfriamento de 25 ml de água, em um tubo de ensaio, a 

uma temperatura inicial de 800C. As medidas serão realizadas com o tubo de ensaio imerso no ar. 

Grupo II 

 Deverá ser realizada a medida do resfriamento de 25 ml de água, em um tubo de ensaio, a 

uma temperatura inicial de 800C. Neste experimento, antes de começar as medidas, o tubo de ensaio 

deve ser mergulhado em um béquer contendo água à temperatura ambiente. 

 

                                                 
7 Instruções de como acessar o programa DataMate e configurar a coleta de dados podem ser encontradas em 
http://www.cefetrs.tche.br/~denise/caloretemperatura/coletadados.pdf . 
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Grupo III 

 Deverá ser realizada a medida do resfriamento de 25 ml de água, em um tubo de ensaio, a 

uma temperatura inicial de 800C. Neste experimento, antes de começar as medidas, o tubo de ensaio 

deve ser mergulhado em um béquer contendo água gelada (temperatura da água ≅ 50C). 

Grupo IV 

 Deverá ser realizada a medida do resfriamento de 200 ml de água, em um béquer de 250 ml, 

a uma temperatura inicial de 800C. As medidas serão realizadas com o béquer imerso no ar. 

Grupo V 

 Deverá ser realizada a medida do resfriamento de 200 ml de água, em um béquer de 1000ml, 

a uma temperatura inicial de 800C. As medidas serão realizadas com o béquer imerso no ar. 

Grupo VI 

 Deverá ser realizada a medida do resfriamento de 50 ml de água, em um béquer de 250 ml, a 

uma temperatura inicial de 800C. As medidas serão realizadas com o béquer imerso no ar. 

Após coletar os dados, cada grupo deverá digitar os dados coletados em uma planilha 

eletrônica e construir um gráfico da temperatura versus tempo. Em seguida, cada grupo deve 

distribuir uma cópia do seu gráfico aos outros grupos, de forma que todos os grupos tenham os 

resultados de todos os experimentos realizados. 

4.5.5 Discussão do experimento 

1. Compare os resultados obtidos pelos diferentes grupos. Observando a montagem do experimento 

realizada por cada grupo, discuta com seu grupo e faça uma relação de fatores que influem no 

resfriamento de um corpo. 

2. Explique agora, por que o café esfria mais rapidamente no inverno do que no verão. 

4.5.6 Algumas considerações... 

 Esta é uma atividade referente a um assunto não trabalhado normalmente no ensino médio. 

Porém trata-se de um tema interessante e de fácil contextualização. A inclusão do estudo sobre o 

resfriamento de um corpo de forma conceitual já no ensino médio permite que se faça uma nova 

abordagem aos experimentos para determinação do calor específico e do calor latente de um 

corpo utilizando a aquisição automática de dados. 

 A realização deste experimento, na forma em que é proposta, onde cada grupo realiza o 

experimento em situação diferente é bastante importante, pois os alunos sentem que o trabalho 

realizado por eles é fundamental no momento em que será utilizado pelos outros grupos na 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA–IF – UFRGS - SIAS, D. B. & RIBEIRO-TEIXEIRA, R. M., v. 19, n.1 
 

 33

análise dos fatores que influem no resfriamento de um corpo. Esta abordagem propicia o 

entendimento por parte dos alunos de que a construção do conhecimento é um processo gradual 

e se dá, geralmente, por um trabalho de equipe 

 Recomenda-se que, neste caso, o assunto seja introduzido através do experimento e que, após 

as conclusões de cada grupo, seja feita uma discussão em grande grupo na qual se coloque as 

conclusões dos diferentes grupos e, então, seja elaborado o texto contendo o resultado de todas 

estas discussões. 

Em http://www.cefetrs.tche.br/~denise/caloretemperatura/resfriamento.pdf pode ser 

encontrado um texto que foi elaborado após a realização deste experimento contendo os gráficos 

coletados pelos alunos e os resultados das discussões. Este tipo de estratégia de ensino é 

motivador e é recebido com muito entusiasmo pelos alunos, pois é capaz de despertar nestes um 

comprometimento maior com o seu aprendizado. 

 Embora os gráficos coletados pelos alunos representem uma função matemática ainda não 

estudada formalmente por eles, é plenamente possível explorar o significado dos dados 

representados nos gráficos de forma qualitativa. Por exemplo, acompanhando os dados 

coletados é fácil perceber que na maior parte das situações a temperatura não varia igualmente 

em intervalos de tempo iguais. Também é possível, comparando os gráficos, verificar em qual 

deles houve maior variação de temperatura no mesmo intervalo de tempo. Esta análise qualitativa 

do traçado do gráfico encontrado pode ser muito mais significativa para que os alunos consigam 

fazer uma leitura mais eficiente (crítica) dos dados coletados. 
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4.6 Guia experimental 6: CALOR ESPECÍFICO 

4.6.1 Objetivo 

 Compreender o significado físico do calor específico de uma substância e medir o calor 

específico do alumínio a partir da análise da curva de resfriamento. 

4.6.2 Discussão inicial 

 Sabemos que quanto maior for a quantidade de energia cedida ou recebida por um 

determinado objeto, maior será a sua correspondente variação de temperatura. Mas, quando 

fornecemos a mesma quantidade de energia a dois corpos distintos, estes apresentarão a mesma 

variação de temperatura? Justifique a sua resposta. 

Quando vamos à praia notamos que a areia esquenta mais rapidamente do que a água da 

praia. A Figura 4.5, abaixo, pode ajudar você a lembrar disto. Muitas vezes, fica difícil andar descalço 

na areia por ela estar “escaldando” (muito quente), no entanto, o mergulho na água é sempre 

refrescante. Em sua opinião, por que isto acontece? Explique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5: Fotografia de uma praia mostrando a areia e a água do mar. 

4.6.3 Material utilizado 

• Proveta 

• Copo isopor 

• Bloco de alumínio 

• Sensor de temperatura 

• Sistema CBL 
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4.6.4 Realização do experimento 

 Conecte o sensor de temperatura ao canal analógico 1 do sistema CBL (este canal é 

representado na calculadora por ~CH1). Será utilizado o programa DataMate8. 

Importante: Configure o CBL para coletar 12 valores de temperatura em intervalos de 30 em 

30s. Dessa forma o experimento deve ter um tempo total de duração de 360s (6min). 

Meça a temperatura ambiente e anote. 

Meça a massa do bloco de alumínio. 

Utilize uma proveta para medir 75 ml de água, que deve estar a uma temperatura 

aproximadamente 10oC acima da temperatura ambiente.  

Coloque os 75 ml de água no copo de isopor e comece a coletar as medidas quando a água 

estiver na temperatura acima mencionada (10oC acima da temperatura ambiente). 

Meça o resfriamento da água no copo de isopor por 2min (120s) e após mergulhe o bloco de 

alumínio no copo de isopor. A partir deste instante até o final do experimento mexa delicadamente a 

água sem parar. 

4.6.5 Discussão do experimento 

1. A partir dos dados e do gráfico coletados durante o experimento determine o calor específico do 

alumínio e explique o significado físico do valor encontrado. 

2. O valor encontrado por seu grupo para o calor específico do alumínio é igual ao tabelado? Se for 

diferente, que fatores você acha que interferiram nessa diferença? Explique. 

3. Por que motivo você acha que foi recomendado usar a temperatura inicial da água 10oC acima da 

temperatura ambiente? Por que não utilizar água a uma temperatura inicial de 80oC, por 

exemplo? 

4. Agora, detenha-se no intervalo em que se considerou que a troca de energia ocorreu entre a água 

e o bloco de alumínio. Por que se considera uma aproximação dizer que, neste caso, todo calor 

cedido pela água foi absorvido pelo bloco de alumínio? 

5. Detenha-se, ainda, no intervalo em que se considerou que a troca de energia ocorreu entre a 

água e o bloco de alumínio A variação de temperatura sofrida pelo bloco de alumínio também foi 

a mesma sofrida pela massa de água em questão? Por quê? 

6. Explique novamente, só que agora utilizando o conceito de calor específico, porque a areia 

aquece mais rapidamente que a água da praia? 

                                                 
8 Instruções de como acessar o programa DataMate e configurar a coleta de dados podem ser encontradas em 
http://www.cefetrs.tche.br/~denise/caloretemperatura/coletadados.pdf.  
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4.6.6 Algumas considerações... 

 Neste experimento a determinação do calor específico do alumínio é feita através da curva de 

resfriamento da água contida em um copo de isopor. Na Figura 4.69, abaixo, temos o gráfico 

coletado neste experimento por um grupo de alunos. Neste gráfico se pode identificar três regiões 

distintas: região I – onde se pode verificar o resfriamento dos 75 ml de água antes da imersão do 

bloco de alumínio, região II – onde a troca de energia acontece predominantemente entre o bloco 

de alumínio e a água e região III – nesta região pode-se verificar o resfriamento do bloco de 

alumínio juntamente com a água existente no copo, logo após ocorrer o equilíbrio térmico entre 

ambos. 

 

 

 

Figura 4.6: Gráfico coletado, com a utilização do sistema CBL, por um dos grupos de alunos durante a 
realização do experimento para a determinação do calor específico do alumínio. Em (a) 
temos a representação da temperatura da água, medida em graus Celsius, versus o tempo, 
medido em segundos, apresentada no visor da calculadora. Em (b) os mesmos dados são 
ilustrados, com o auxílio de uma planilha eletrônica, de forma mais detalhada. Em ambos a 
separação em regiões foi feita, posteriormente, como recurso ilustrativo. 

 

Ao analisarem o gráfico coletado, os alunos identificam a região onde a troca de energia 

ocorre, predominantemente, entre o bloco de alumínio e a água contida no copo de isopor, 

(representada pela região II), verificando as temperaturas inicial e final deste intervalo. O calor 

específico do alumínio é determinado considerando-se que, nesta região, toda a energia recebida 

pelo bloco de alumínio foi cedida pela água. É claro que ao realizar a determinação desta forma 

faz-se uma aproximação de que nenhuma energia é trocada entre o sistema [água + bloco de 

alumínio] e o meio externo, após o bloco ser mergulhado na água. Utilizando, então, os dados do 

gráfico acima, o cálculo referente à questão 1 deste guia experimental seria feito da seguinte 

maneira: 

                                                 
9 Esta figura foi extraída da seguinte referência: SIAS, D. B.; RIBEIRO-TEIXEIRA, R. M.  Resfriamento de um corpo: a 
aquisição automática de dados propiciando discussões conceituais no laboratório didático de Física no Ensino Médio. Caderno 
Brasileiro de Ensino de Física, v. 23, p. 361-382, dez. 2006. 
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É importante observar que na questão 1 onde é pedido este cálculo, não são dadas 

orientações passo-a-passo de como determinar o calor específico do alumínio a partir da curva 

de resfriamento. Deixa-se por conta dos alunos refletirem sobre o significado dos dados 

apresentados pelo gráfico. 

 Em uma atividade experimental é muito importante fazer com que os alunos reflitam sobre a sua 

montagem, assim como sobre as aproximações realizadas em alguns cálculos. Por este motivo 

são colocadas as questões 2, 3 e 4. 

Na questão 2 muitos alunos relatam corretamente o fato do recipiente estar aberto 

permitindo a troca de calor com o meio externo, assim como o possível fato de terem cometido 

alguns erros de medida como fatores que contribuíram para a diferença entre o valor tabelado e o 

valor encontrado por eles para o calor específico do alumínio. Dentre os erros de medidas 

possíveis podemos citar as medidas dos 75 ml de água, da massa do bloco de alumínio e da 

temperatura ambiente. 

Já na questão 3, os alunos são levados a refletir a respeito da proposta de realização 

deste experimento. A resposta à pergunta: “Por que motivo você acha que foi recomendado usar 

a temperatura inicial da água 10oC acima da temperatura ambiente? Por que não utilizar água a 

uma temperatura inicial de 80oC, por exemplo?” pôde ser verificada na realização da atividade 

experimental sobre resfriamento de um corpo realizada anteriormente a esta. Entendemos que é 

importante para o aluno verificar que, se o recipiente está aberto estará trocando continuamente 

energia com o meio externo e que esta troca de energia pode ser minimizada diminuindo a 

diferença entre a temperatura da água e a do meio externo. 

Enfim, na questão 4, os alunos devem concluir que quando se fala que toda a energia 

cedida pela água é recebida pelo bloco de alumínio está se fazendo uma aproximação. Mas que 

está aproximação é razoável de ser feita nesta situação em que as perdas para o meio externo 

são minimizadas. 

 É fundamental para os estudantes não só refletir sobre a realização do experimento e 

compreender sobre como determinar o calor específico de uma determinada substância, mas 

também interpretar o significado físico desta grandeza. Por este motivo são colocadas as 

questões 5 e 6 que também serviram de motivação na discussão inicial deste experimento. 
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Na questão 5 os alunos têm a possibilidade de constatar que mesmo trocando a mesma 

quantidade de energia corpos constituídos de materiais diferentes terão diferentes variações de 

temperatura em função de possuírem calores específicos distintos. 

A questão 6 tem a função de contextualizar o fenômeno em estudo buscando levar os 

alunos a compreender que devido ao fato do calor específico da areia ser muito menor que o da 

água a variação de temperatura sofrida pela areia será muito maior do que a sofrida pela água 

num determinado período do dia. 

4.6.7 Referência 
MATTOS, C.; GASPAR, A.  Uma medida de calor específico sem calorímetro. Revista Brasileira de 
Ensino de Física, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 45-48, mar. 2003. 
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4.7 Guia experimental 7: MUDANÇA DE ESTADO FÍSICO 

4.7.1 Objetivo 

Compreender as transformações de energia durante a mudança de estado físico. 

4.7.2 Discussão inicial 

Sempre que um corpo recebe ou cede energia sua temperatura sofre alteração? Explique. 

4.7.3 Material utilizado 

• Béquer 

• Gelo 

• Sensor de temperatura 

• Sistema CBL 

4.7.4 Realização do experimento 

Conecte o sensor de temperatura ao canal analógico 1 do sistema CBL (este canal é 

representado na calculadora por ~CH1). Será utilizado o programa DataMate10.  

Importante: Configure o CBL para coletar 25 valores de temperatura em intervalos de 30 em 

30s. Dessa forma o experimento deve ter um tempo total de duração de 750s. 

Triture algumas pedras de gelo e coloque-as em um béquer. 

Coloque o sensor de temperatura no interior do béquer e a seguir coloque o béquer sobre a 

chama de uma lamparina. 

Colete a temperatura começando pelo derretimento do gelo até a água resultante da fusão 

ferver. Quando começar a ferver colete a temperatura por uns 3s e termine o experimento. 

4.7.5 Discussão do experimento 

1) Observe o gráfico deste experimento. Você pode notar nele três regiões distintas? Explique o que 

aconteceu, com a massa de água, durante a coleta de dados em cada região. 

2) Que mudanças de estado físico ocorreram neste experimento? 

3) O que se observa em relação à temperatura da água durante a mudança de estado físico? Para 

onde está indo a energia cedida à massa de água durante as mudanças de estado físico? 

4) Responda novamente a questão inicial: Sempre que um corpo recebe ou cede energia sua 

temperatura sofre alteração? Explique. 

                                                 
10 Instruções de como acessar o programa DataMate e configurar a coleta de dados podem ser encontradas em 
http://www.cefetrs.tche.br/~denise/caloretemperatura/coletadados.pdf. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA–IF – UFRGS - SIAS, D. B. & RIBEIRO-TEIXEIRA, R. M., v. 19, n.1 
 

 42

4.7.6 Algumas considerações... 

 O principal objetivo deste experimento é confrontar os alunos com uma concepção alternativa de 

que toda a vez que fornecemos energia na forma de calor a um corpo sua temperatura sofre 

alteração. Este confronto de concepções acontece logo na observação da coleta de dados pelos 

alunos. Por isso é fundamental fazer com que os alunos reflitam e exponham suas opiniões na 

discussão inicial do experimento e retornem a ela ao final deste (questão 4 da discussão do 

experimento). Também é importante, neste momento, estimular a discussão a respeito do 

significado do traçado do gráfico apresentado na coleta automática. 

 Quanto às mudanças de estado físico envolvidas neste experimento, na forma como está 

delineado este guia experimental, podem ser observadas a fusão e a ebulição. Caso, por algum 

motivo, o professor opte por começar o experimento com água já na fase líquida, somente a 

ebulição seria observada. Porém, em ambas as situações é possível visualizar também a 

evaporação da água quando esta se encontra na fase líquida e aumenta-se sua temperatura. 

Após o término do experimento é notável a diminuição do volume de água no recipiente e isto se 

deve não só à parcela de líquido que passou para a fase de vapor durante a ebulição, mas 

também, à quantidade de líquido que evaporou durante o aquecimento da água na fase líquida. 

 Uma discussão a respeito do que está acontecendo durante a mudança de estado físico também 

é fundamental e esta é proposta na questão 3. A partir da realização desta atividade podemos 

verificar que tanto a fusão, quanto a ebulição, ocorreu a uma temperatura determinada. 

Constatando-se também que, apesar de estar sempre recebendo energia, durante a mudança de 

estado físico, a temperatura do sistema permaneceu constante. Isso ocorre porque, neste caso, a 

energia recebida da chama na forma de calor varia a energia interna do sistema, não através da 

variação de sua temperatura, e sim através de uma mudança no estado de agregação das 

moléculas. Cada estado físico possui suas características que, dependendo da quantidade de 

energia recebida (ou cedida) pelo sistema, podem ser alteradas provocando uma mudança no 

estado de agregação das moléculas e levando, então, este sistema a evoluir para outro estado 

físico. 

Pode-se verificar, através do experimento realizado, que na passagem do estado sólido 

para o líquido, assim como na passagem do estado líquido para o gasoso, necessitamos fornecer 

energia ao sistema, pois nestes casos o sistema evolui para um estado de maior energia interna. 

Podemos deduzir, então, que para transformações inversas como passar do estado gasoso para 

o líquido, gasoso para o sólido ou do líquido para o sólido, é necessário retirar energia do 

sistema. 
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4.8 Guia experimental 8: CALOR LATENTE DE FUSÃO 

4.8.1 Objetivo 

 Medir o calor latente de fusão da água a partir da análise de sua curva de resfriamento. 

4.8.2 Discussão inicial 

 Vimos que durante a mudança de estado físico um corpo recebe ou cede energia, mas a sua 

temperatura permanece constante. 

Quando queremos resfriar uma bebida, acrescentamos gelo a ela. Explique porque o gelo 

resfria a bebida? 

Se quisermos resfriar mais rapidamente a bebida acrescentamos um número maior de pedras 

de gelo. Esta prática funciona? Explique. 

4.8.3 Material utilizado 

• Proveta 

• Copo isopor 

• Gelo 

• Sensor de temperatura 

• Sistema CBL 

4.8.4 Realização do experimento 

 Conecte o sensor de temperatura ao canal analógico 1 do sistema CBL (este canal é 

representado na calculadora por ~CH1). Será utilizado o programa DataMate11. 

Importante: Configure o CBL para coletar 12 valores de temperatura em intervalos de 30 em 

30s. Dessa forma o experimento deve ter um tempo total de duração de 360s (6min). 

Meça a temperatura ambiente e anote. 

Utilize a proveta para medir, cuidadosamente, 200ml de água, e coloque-a no copo de isopor. 

A temperatura da água deve estar cerca de 5oC acima da temperatura ambiente. 

Meça o resfriamento da água no copo de isopor por 5s. Após, seque um cubo de gelo com 

um guardanapo de papel e mergulhe-o na água do copo de isopor. A partir deste instante até o final 

do experimento mexa delicadamente a água sem parar. 

Após coletar os dados deve-se medir novamente o volume de água contido no copo de 

isopor. Faça isso, cuidadosamente, usando a proveta. Anote o novo volume encontrado. 

                                                 
11Instruções de como acessar o programa DataMate e configurar a coleta de dados podem ser encontradas em 
http://www.cefetrs.tche.br/~denise/caloretemperatura/coletadados.pdf. 
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4.8.5 Discussão do experimento 

1) A partir dos dados e do gráfico coletados durante o experimento determine o calor latente de 

fusão do gelo e explique o significado físico do valor encontrado. 

2) O valor encontrado por seu grupo para o calor latente de fusão do gelo é igual ao tabelado? Caso 

tenha havido diferença entre estes valores, que fatores você acha que contribuíram para esta 

diferença? Explique. 

3) O calor latente de fusão de um objeto depende da massa desse objeto ou do material de que ele 

é feito? Explique. 

4) Na Figura 4.7, ao lado, temos o gráfico da temperatura em função do tempo de uma porção de 

água que está sendo aquecida. Responda às questões abaixo: 

 

a) Embora, a partir de certo ponto, energia esteja sendo fornecida a esta porção de água sua 

temperatura não está variando (Veja, no gráfico abaixo, a região indicada pelas setas). Por quê? 
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Figura 4.7: Gráfico da temperatura como função do tempo de uma porção de água em aquecimento. 

b) No experimento que acabou de ser realizado sobre a determinação do calor latente de fusão 

do gelo, você obteve um gráfico de temperatura em função do tempo em que a temperatura 

variou enquanto o bloco de gelo fundia. A temperatura não deveria permanecer constante 

durante a mudança de estado físico, conforme o gráfico mostrado ao lado? Explique. 

5) Por que motivo você acha que é aconselhado que, neste experimento, a temperatura inicial da 

água esteja da ordem de 50C acima da temperatura ambiente? 

6) Ao analisar os resultados deste experimento você acha que realizou alguma aproximação? Qual 

(is)? 

Atenção!!! O sucesso de seu experimento depende de medidas precisas do volume de água, 
por isso procure minimizar erros na hora da medida. 
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7) Quando queremos resfriar uma bebida, acrescentamos gelo a ela. Explique porque o gelo resfria 

a bebida? 

4.8.6 Algumas considerações... 

 Neste experimento também é possível, através da análise da curva de resfriamento, a 

determinação do calor latente de fusão da água. Na Figura 4.812 é mostrado o gráfico coletado 

por um dos grupos neste experimento. Da mesma forma que no experimento do calor específico 

do alumínio, pode-se dividir o gráfico coletado em três regiões: região I – mostrando o 

resfriamento dos 200 ml de água antes de ser colocado o cubo de gelo; região II – região onde a 

troca de energia ocorre predominantemente entre o cubo de gelo e a água contida no copo de 

isopor; e região III – que mostra o resfriamento do sistema [água + cubo de gelo]13 após o 

equilíbrio térmico entre ambos. 

 
Figura 4.8: Gráfico coletado, com a utilização do sistema CBL, por um dos grupos de alunos durante a 

realização do experimento para a determinação do calor latente de fusão da água. Em (a) 
temos a representação da temperatura da água, medida em graus Celsius, versus o tempo, 
medido em segundos, apresentada no visor da calculadora. Já em (b) os mesmos dados 
são ilustrados, com o auxílio de uma planilha eletrônica, de forma mais detalhada. Em 
ambos, a separação em regiões foi feita, posteriormente, como recurso ilustrativo. 

A análise deste experimento é realizada de forma análoga ao experimento para 

determinação do calor específico do alumínio (experimento 6). Após identificar a região onde 

houve troca de energia predominantemente entre a água e o cubo de gelo, os alunos verificam as 

temperaturas, inicial (27,16 oC) e final (21,02 oC), referentes a este intervalo. Estes valores 

encontram-se respectivamente indicados pelas setas na Figura 4.8(b). A partir dos valores 

obtidos para a massa do cubo de gelo (12 g) e massa de água envolvida (200g), foi realizada a 

determinação do calor latente de fusão da água da seguinte maneira: 

Considerando somente as trocas de energia entre a água e o cubo de gelo, relativas à região 

II dos gráficos (Figura 4.8), temos que: 

                                                 
12 Esta figura foi extraída da seguinte referência: SIAS, D. B.; RIBEIRO-TEIXEIRA, R. M.  Resfriamento de um corpo: a 
aquisição automática de dados propiciando discussões conceituais no laboratório didático de Física no Ensino Médio. Caderno 
Brasileiro de Ensino de Física, v. 23, p. 361-382, dez. 2006. 
13 A referência a este sistema é feita desta forma embora no decorrer deste experimento haja uma mudança de estado físico e 
o cubo de gelo passe para o estado líquido. 
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ΔQCEDIDO + ΔQRECEBIDO = 0 

(m c ΔT)ÁGUA + [(m Lf) + (m c ΔT)]GELO = 0 

(200)(1)(21,02 – 27,16) + (12)( Lf) + (12)(1)(21,02 – 0) = 0 

Lf = 81,31 cal/g . 

É importante observar que na questão 1, onde é pedido este cálculo não são dadas 

orientações passo-a-passo de como determiná-lo a partir da curva de resfriamento. Deixa-se por 

conta dos alunos refletirem sobre o significado dos dados apresentados pelo gráfico. 

 Na questão 2 é proposta uma reflexão a respeito do resultado encontrado oportunizando aos 

alunos uma discussão a respeito da montagem experimental e das aproximações realizadas. 

 Já na questão 4, os alunos são levados a refletir novamente a respeito do significado físico do 

gráfico coletado. Normalmente, diante do questionamento proposto nesta questão, os alunos 

respondem corretamente que, neste experimento, durante o derretimento do cubo de gelo não 

podemos ter um traçado gráfico típico da curva de aquecimento mostrada na questão. Eles 

afirmam que isto acontece, pois, neste caso, estamos coletando os dados da variação da 

temperatura da água contida no copo durante o derretimento do cubo de gelo e não a 

temperatura deste último durante o seu derretimento. 

 A questão 5 faz com que os alunos reflitam sobre a montagem experimental utilizada neste 

experimento. Assim como questionado no experimento 6, aqui pretendemos levar o aluno a 

constatar que se o recipiente está aberto estará trocando continuamente energia com o meio 

externo e que esta troca de energia pode ser minimizada diminuindo a diferença entre a 

temperatura da água e a do meio externo. Esta idéia já havia sido verificada experimentalmente 

através do experimento 5 sobre resfriamento de um corpo. 

 Na questão 6 esperamos que o aluno faça uma análise crítica tanto a respeito da montagem 

experimental quanto das medidas realizadas. É importante que ele perceba, por exemplo, a 

aproximação feita de que nenhuma energia é trocada entre o sistema [água + cubo de gelo] e o 

meio externo. Esta aproximação já tinha sido utilizada anteriormente (experimento 6). Além desta, 

é importante discutir com os alunos outras aproximações realizadas neste experimento. Uma 

delas é referente à medida da massa do cubo de gelo ser realizada indiretamente através da 

medida dos volumes da água contida no copo de isopor. A outra está relacionada à temperatura 

inicial do cubo de gelo. Neste experimento utiliza-se um cubo de gelo em fase inicial de fusão, por 

este motivo considera-se sua temperatura inicial igual a 0 oC. 

 Através da questão 7 pretende-se contextualizar o experimento e propõe-se uma questão típica 

referente à mudança de estado físico e às trocas de calor. Neste caso, assim como no 

experimento, o cubo de gelo retira energia do líquido para derreter, diminuindo assim a 

temperatura do líquido com o qual está em contato. 

4.8.7 Referência 

ROBINSON, P.  Conceptual physics: laboratory manual. Reading: Addison Wesley Longman, 1987. 

320p.
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4.9 Guia experimental 9: RESFRIAMENTO DA ÁGUA EM UM RECIPIENTE DE CERÂMICA 

4.9.1 Objetivo 

 Investigar o resfriamento da água contida em um recipiente de cerâmica. 

4.9.2 Discussão inicial 

 Antigamente, na época em que não existia geladeira, costumava-se utilizar um recipiente feito 

de barro para armazenar e refrescar água potável. Este recipiente é chamado de moringa e talvez 

ainda hoje seja utilizado em alguns lugares. 

Na Figura 4.9 é apresentada a ilustração de dois destes recipientes. Mas, a questão 

interessante do ponto de vista da Física nesta situação é a seguinte: 

 

 

 

 

Figura 4.9: Objetos de cerâmica. 

Será que esse recipiente que era utilizado para armazenar e refrescar água realmente 

mantinha a água em seu interior a uma temperatura mais baixa que a do ambiente? Se isso 

acontecia, qual a explicação da Física para este fato? 

4.9.3 Material utilizado 

• Recipiente de cerâmica 

• Garrafa de plástico 

• 2 sensores de temperatura 

• Sistema CBL 

4.9.4 Realização do experimento 

 Medir a variação da temperatura da água colocada dentro de um recipiente de cerâmica. 

Fazer o mesmo utilizando um recipiente de plástico. Conecte o sensor de temperatura ao canal 

analógico 1 do sistema CBL (este canal é representado na calculadora por ~CH1). Será utilizado o 

programa DataMate14. 

Importante: Configure o CBL para coletar valores de temperatura em intervalos de 60s. 

Dessa forma o experimento deve ter um tempo total de duração de 15min. 

                                                 
14 Instruções de como acessar o programa DataMate e configurar a coleta de dados podem ser encontradas em 
http://www.cefetrs.tche.br/~denise/caloretemperatura/coletadados.pdf. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA–IF – UFRGS - SIAS, D. B. & RIBEIRO-TEIXEIRA, R. M., v. 19, n.1 

48 
 

4.9.5 Discussão do experimento 

 Comparando o gráfico da temperatura em função do tempo da quantidade de água que estava no 

recipiente de cerâmica com aquela que estava no recipiente de plástico nota-se alguma 

diferença? No caso de resposta afirmativa a que se deve esta diferença? 

Para tentar esclarecer um pouco mais o que está acontecendo, realize outro experimento: 

ALGODÕES ÚMIDOS. 

4.9.6 Guia experimental 9.1: ALGODÕES ÚMIDOS 

4.9.6.1    Objetivo 

Investigar a variação de temperatura de um termômetro cujo bulbo seja envolvido em um 

algodão umedecido. 

4.9.6.2    Discussão inicial 

Por que sentimos a sensação de frio ao sairmos de um banho de mar ou de piscina mesmo 

em um dia quente, mas ventoso? 

Algumas pessoas têm a mania de molhar o pátio de suas casas em dias muito quentes. 

Segundo elas, fazendo isto se provoca um refrescamento do ambiente. Você já fez ou viu alguém 

fazendo isto? Será que funciona? 

4.9.6.3    Material utilizado 

• Algodão 

• Água 

• Álcool 

• 2 sensores de temperatura 

• Sistema CBL 

4.9.6.4    Realização do experimento 

Coloque um pedaço de algodão umedecido com água em contato com um dos sensores de 

temperatura. Envolva o outro sensor com um pedaço de algodão umedecido com álcool. 

Observação: Na realização deste experimento é importante garantir que a água esteja em 
equilíbrio térmico com os recipientes utilizados. Para isto, a sugestão é deixá-
los algumas horas no mesmo ambiente antes de fazer as medidas. 
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Importante: Configure o CBL para coletar valores de temperatura em intervalos de 

60s. Dessa forma o experimento deve ter um tempo total de duração de 10min. 

4.9.6.5    Discussão do experimento 

 Como explicar a variação de temperatura registrada pelo sensor de temperatura? 

 Por que essa variação de temperatura registrada é mais intensa no sensor que foi 

envolvido em algodão umedecido com álcool? 

4.9.7 Algumas considerações... 

 O resfriamento causado pela evaporação de um líquido é um assunto sempre trabalhado quando 

se ensina Física Térmica e existem muitos exemplos que ilustram este fato, porém a sua 

demonstração experimental nem sempre é realizada. Por este motivo é proposta, através desta 

atividade experimental, uma investigação a respeito de um exemplo muitas vezes citado em sala 

de aula que é o fato da água armazenada em um recipiente de cerâmica ficar fresca, ou seja, a 

uma temperatura menor do que a do meio ambiente. Esta idéia do líquido contido no recipiente 

de cerâmica diminuir sua temperatura em relação ao meio ambiente não é muito simples para o 

aluno do ensino médio. Isto por si só já mostra a importância da realização desta atividade 

experimental. Esta atividade, na verdade, é composta por dois experimentos. O primeiro, onde a 

turma acompanha por alguns minutos as leituras da temperatura da água contida em um 

recipiente de cerâmica e em um recipiente de plástico; o segundo, que é proposto para um 

melhor entendimento do primeiro, trata da observação da variação da temperatura medida com 

dois sensores simultaneamente, um deles envolvido em algodão molhado com água e o outro 

envolvido em algodão molhado com álcool. A utilização da aquisição automática de dados nestes 

experimentos é muito significativa no sentido de se poder detectar variações pequenas de 

temperatura o que, com a utilização de um termômetro comum de mercúrio, seria muito difícil. 

 Com relação ao experimento sobre o resfriamento da água em um recipiente de cerâmica, 

embora já tendo sido comentado em sala de aula sobre o fenômeno da evaporação, os alunos 

não associam a explicação daquilo que observam com este fenômeno. Embora essa associação 

não aconteça, os alunos se mostram muito intrigados tanto com a diminuição da temperatura da 

água, como com a mudança na aparência do recipiente, que vai ficando umedecido externamente 

durante o experimento. As Figuras 4.10 e 4.11 ilustram este experimento. 

Figura 4.10: Gráfico da temperatura, medida em graus Celsius, versus o tempo, medido em segundos, 
apresentado no visor da calculadora em três momentos distintos durante a realização do 
experimento para investigar o resfriamento da água armazenada em um recipiente de 
cerâmica. 
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Por este motivo é importante explorar a explicação do que é observado. Neste caso a 

água contida no interior do recipiente de cerâmica diminui sua temperatura em relação à 

temperatura da água contida no recipiente de plástico, que permanece com temperatura 

constante devido ao fenômeno da evaporação. Na verdade, em ambos recipientes o líquido 

evapora. A diferença é que a cerâmica é porosa facilitando mais a evaporação do líquido em 

relação ao recipiente de plástico. Com o líquido evaporando mais rapidamente a água contida no 

recipiente de cerâmica se resfria. Este resfriamento ocorre porque, ao evaporar, as moléculas do 

líquido retiram energia do próprio líquido, diminuindo assim sua temperatura. 

 Como já foi comentado, a segunda parte desta atividade experimental intitulada “ALGODÕES 

ÚMIDOS” é utilizada com a intenção de tornar mais evidente aos alunos a variação de 

temperatura durante a evaporação de um líquido. Nesta atividade dois sensores de temperatura 

são envolvidos com algodões molhados com líquidos diferentes (um com água e o outro com 

álcool). A evaporação do líquido é um fenômeno que ocorre a qualquer temperatura necessitando 

para isso apenas retirar energia “de algum lugar”. No caso deste experimento isto pode ser 

confirmado a partir da diminuição de temperatura registrada pelo sensor. Essa diminuição de 

temperatura é mais intensa no sensor envolvido com algodão molhado com álcool, pois este, 

sendo um líquido volátil, possui uma evaporação mais acelerada. 

Figura 4.11: Recipiente de cerâmica contendo água em três momentos diferentes 
durante a realização do experimento. 
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4.10 Guia experimental 10: PRESSÃO DE VAPOR 

4.10.1 Objetivo 

 Investigar a relação entre a pressão de vapor e a temperatura. 

4.10.2 Discussão Inicial 

 A temperatura em que a água entra em ebulição é sempre a mesma em qualquer situação? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.12: Água em ebulição em um béquer colocado sobre uma chama. 

Por que utilizamos a panela de pressão quando necessitamos cozinhar os alimentos mais 

rapidamente? 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.13: Panela de pressão colocada sobre uma chama. 

 

4.10.3 Experimento 10.1: MEDINDO A PRESSÃO DE VAPOR 

4.10.3.1    Material utilizado 

• Béquer 

• Erlenmeyer 

• Água 

• Álcool 

• Sensor de pressão 

• Sensor de temperatura 

• Sistema CBL 
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4.10.3.2    Realização do experimento 

 Como o objetivo desse experimento é medir a pressão de vapor exercida por um líquido é 

importante tentar eliminar, o máximo possível, o ar no interior do erlenmeyer para garantir que a 

pressão medida é somente a exercida pelo vapor do líquido em questão. Para isto, sugere-se colocar 

o erlenmeyer com aproximadamente 50 ml de água e já com a rolha, só que neste caso com a 

válvula aberta, sobre a chapa quente, ao lado do béquer com água no qual o erlenmeyer será imerso, 

posteriormente, para a realização das medidas. A idéia é deixar a água no interior do erlenmeyer 

ferver um pouco e assim expulsar o ar do interior do recipiente. Quando os dois recipientes 

(erlenmeyer e béquer) estiverem com água à mesma temperatura (fervendo), fecha-se a válvula 

acoplada à rolha, impedindo a passagem do ar. Conectam-se os sensores de pressão (este sensor 

deve ser conectado ao erlenmeyer, através de uma mangueira ajustada à rolha) e de temperatura ao 

CBL e, então, inicia-se a medida durante o resfriamento do conjunto. A montagem está ilustrada na 

Figura 4.14. Para realização deste experimento será utilizado o programa DataMate15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4.14: Equipamento usado na realização do experimento de medida da pressão de vapor. 

Lembre-se: Conecte o sensor de temperatura ao canal analógico 1 do sistema CBL (este 

canal é representado na calculadora por ~CH1) e o sensor de pressão em gases ao canal 

analógico 2 (~CH2). 

Sugestão: Para este experimento podem ser feitas 30 medidas em intervalos de 2 

minutos, de forma que o tempo total do experimento seja de 60 minutos. 

 Depois de configurada na calculadora a coleta de dados, você está apto a começar o 

experimento. A coleta de dados, em tempo real, é visualizada na tela da calculadora. Ao encerrar a 

coleta, o sistema CBL emitirá um sinal sonoro. Três gráficos estarão a sua disposição: temperatura 

versus tempo, pressão versus tempo e pressão versus temperatura. 

                                                 
15 Instruções de como acessar o programa DataMate e configurar a coleta de dados podem ser encontradas em 
http://www.cefetrs.tche.br/~denise/caloretemperatura/coletadados.pdf. 
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4.10.3.3   Discussão do experimento 

1) Qual o significado físico da curva coletada? Que informações podemos tirar desta curva? 

2) Compare curvas de pressão de vapor de diferentes substâncias como a água e o álcool. Discuta 

as diferenças entre estas curvas. 

4.10.4 Experimento 10.2: RE-EBULIÇÃO DA ÁGUA 

4.10.4.1    Material utilizado 

• Erlenmeyer 

• Água 

• Rolha 

4.10.4.2    Realização do experimento 

 Coloque aproximadamente 100 ml de água no erlenmeyer e, a seguir, ferva esta água. Após 

a fervura feche o erlenmeyer com uma rolha, vire-o de cabeça para baixo e despeje água fria sobre 

ele. 

4.10.4.3    Discussão do experimento 

 Explique como é possível fazer a água entrar em ebulição a partir do seu resfriamento. 

4.10.5 Experimento 10.3: FERVENDO ÁGUA À TEMPERATURA AMBIENTE 

4.10.5.1    Material utilizado 

• Erlenmeyer grande 

• Água 

• Bomba de vácuo 

4.10.5.2    Realização do experimento 

 Coloque água à temperatura ambiente no erlenmeyer e conecte este à bomba de vácuo. 

Ligue a bomba de vácuo e veja o que acontece. 

Continuando o Experimento...: Este experimento pode ser repetido utilizando álcool em vez de 
água no erlenmeyer e obter, então, a variação da pressão de vapor 
do álcool com a temperatura. Os dados coletados poderão ser 
comparados com aqueles coletados para a pressão de vapor da 
água. 
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4.10.5.3    Discussão do experimento 

1)  A temperatura em que a água entra em ebulição é sempre a mesma em qualquer situação? 

2)  De que forma podemos variar a temperatura de mudança de estado físico de uma substância? 

3)  De que forma a pressão influencia a temperatura de ebulição das substâncias? 

4)  Porque utilizamos a panela de pressão quando necessitamos cozinhar os alimentos mais 

rapidamente? 

4.10.6 Algumas considerações... 

 Nesta atividade experimental são propostos três experimentos. A intenção é a de tornar 

significativo ao aluno o estudo do diagrama de estados de uma determinada substância, a 

influência da pressão na temperatura de mudança de estado físico, as diferenças na pressão de 

vapor de diferentes substâncias e, também, servir como introdução ao estudo de assuntos como 

umidade relativa do ar, formação de geadas, nuvens, neblina, chuva. Embora estes não sejam 

tópicos normalmente explorados no ensino médio, optou-se por abordá-los devido à grande 

possibilidade de contextualização da Física a partir dos mesmos. O primeiro experimento 

proposto se refere à medida da pressão de vapor da água. Com este experimento espera-se que 

os alunos compreendam tanto o significado das curvas presentes em um diagrama de fases, não 

aprendendo mecanicamente seus pontos principais, como também compreendam os fatores que 

influenciam na temperatura de mudança de estado físico de determinada substância. A proposta 

ainda inclui a medida da pressão de vapor do álcool comparando com os resultados encontrados 

para a água, provocando uma discussão a respeito de substâncias voláteis. O segundo 

experimento é totalmente contra-intuitivo, pois mostra aos alunos a re-ebulição da água a partir 

do seu resfriamento. O objetivo, neste caso, é levar os alunos a refletir sobre os fatores que 

influenciam na mudança de estado físico de uma substância. Com a intenção de constatar a 

influência da pressão na temperatura de mudança de estado físico propõe-se o terceiro 

experimento. Neste caso, através da utilização de uma bomba de vácuo, os alunos podem 

observar a água entrar em ebulição à temperatura ambiente. 

 Em http://www.cefetrs.tche.br/~denise/mudancadeestadofisico/mudestadofisico.pdf 
encontra-se um texto contendo os gráficos coletados no experimento 1. 

 Com relação ao experimento 2, é importante chamar a atenção dos alunos sobre a quantidade de 

vapor expulso do recipiente a partir do momento em que a água entra em ebulição. Pois a 

quantidade de vapor que é expulsa é a responsável pela redução da pressão sobre a água 

contida no recipiente no momento em que este é fechado com a rolha. Esta redução de pressão 

sobre o líquido faz com que este entre em ebulição a uma temperatura mais baixa. Por isso, ao 

resfriarmos o recipiente, a temperatura do líquido diminui até se igualar a sua nova temperatura 

de ebulição e, então, a água contida no recipiente entra em ebulição novamente. 
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 Já com relação ao experimento 3 os alunos podem verificar que é possível fazer a água entrar 

em ebulição em temperatura ambiente (sem variar a sua temperatura) desde que a pressão sobre 

ela seja diminuída suficientemente. 
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4.11 Guia experimental 11: MEDINDO A UMIDADE RELATIVA DO AR 

4.11.1   Objetivo 

 Medir a umidade relativa do ar. 

4.11.2   Discussão inicial 

O que significa dizer que a umidade relativa do ar é igual a 70%? Como se pode calcular este 

valor? 

4.11.3   Material utilizado 

• Latinha de refrigerante, vazia e sem tampa 

• Água e gelo 

• Termômetro 

4.11.4   Realização do experimento 

Um dos métodos utilizados para medir a umidade relativa do ar é através da temperatura do 

chamado ponto de orvalho. O ponto de orvalho é a temperatura na qual o vapor d´água se torna 

saturado. 

 Se colocarmos água, inicialmente a temperatura ambiente, em um recipiente de metal com 

superfície polida veremos que, adicionando gelo em pequenos pedaços, em alguns instantes a 

superfície do recipiente fica embaçada devido à condensação do vapor d´água do ar. A temperatura 

da água neste momento é a temperatura do ponto de orvalho. Usando-se esta temperatura e a 

temperatura ambiente podemos, com o auxílio de uma tabela de pressão de vapor d´água, verificar: 

• a pressão de vapor saturado para a temperatura ambiente medida; 

• a pressão parcial de vapor d´água através da temperatura do ponto de orvalho. 

De posse destas informações fica fácil determinar a umidade relativa do ar em um 

determinado ambiente. 

4.11.5   Discussão do experimento 

1)  Compare o resultado encontrado neste experimento com aquele disponível em uma página na 

internet que mostra a previsão do tempo para a nossa cidade. Consulte, por exemplo, a seguinte 

página: http://br.weather.com/weather/local/BRXX0176. 

2)  Explique o que significa fisicamente a temperatura do ponto de orvalho. 

3)  Qual o significado físico do valor encontrado por você para a umidade relativa do ar? 

Para a realização deste experimento você pode encontrar uma tabela com valores da pressão de 
vapor d´água como função da temperatura em 
http://www.cefetrs.tche.br/~denise/mudancadeestadofisico/tabelapresvapor.pdf. 
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4.11.6   Algumas considerações... 

 A idéia deste experimento é procurar levar o aluno a compreender a Física no seu cotidiano. Em 

http://www.cefetrs.tche.br/~denise/mudancadeestadofisico/mudestadofisico.pdf pode ser 

encontrado um texto que aborda as questões aqui colocadas.  

 A medida da temperatura do ponto de orvalho exige bastante atenção, por isso, adicione 

lentamente pequenos pedaços de gelo ao recipiente e observe cuidadosamente o momento que 

sua superfície externa fica embaçada. 
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4.12 Guia experimental 12: FORMAÇÃO DA GEADA 

4.12.1 Objetivo 

Compreender a formação da geada. 

4.12.2 Discussão inicial 

 Como se pode explicar a formação de geada em dias frios? 

4.12.3 Material utilizado 

• Latinha de refrigerante vazia sem a tampa 

• Gelo picado 

• Sal grosso 

• Sensor de temperatura 

• Sistema CBL 

4.12.4 Realização do experimento 

Coloque gelo picado até aproximadamente a metade da latinha de refrigerante. A seguir, 

coloque sal grosso até mais ou menos um quarto do volume da latinha. Mexa a mistura e observe o 

que vai acontecendo. 

 Após mais ou menos 5 minutos meça a temperatura da mistura. 

4.12.5 Discussão do experimento 

1) Identifique quais as condições necessárias para a formação de geada. 

2) Medindo a temperatura da mistura, após mais ou menos cinco minutos, você deve ter encontrado 

um valor em torno de -10oC ou de -15oC. Você também pode verificar que, mesmo a essa 

temperatura, o gelo acabou derretendo. Como se explica a obtenção de água líquida a essa 

temperatura? A resposta a esta questão ajudará você a compreender outras questões como: Por 

que a água dos oceanos se mantém líquida mesmo em regiões polares líquida nos pólos? Por 

que nos países onde neva, costuma-se colocar sal sobre o gelo que se forma nas calçadas? 

4.12.6 Algumas considerações... 

 A idéia deste experimento é procurar levar o aluno a compreender a Física no seu cotidiano. Em 

http://www.cefetrs.tche.br/~denise/mudancadeestadofisico/mudestadofisico.pdf pode ser 

encontrado texto que aborda as questões aqui colocadas. 

 Ao misturar o sal ao gelo picado a temperatura pode chegar a –15 oC, por isso é necessário um 

termômetro apropriado para esta medida de temperatura. 
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4.12.7 Referências 

NETTO, L. F.  Geada. Disponível em: <http://www.feiradeciencias.com.br/sala02/02_052.asp>.  

Acesso em: 15 mar. 2008.
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4.13 Guia experimental 13: REFLEXÃO E ABSORÇÃO DA LUZ 

4.13.1 Objetivo 

 Investigar a relação entre a reflexão de luz por corpos de várias cores e a variação de 

temperatura devido à absorção de energia. 

4.13.2 Discussão inicial 

 Observe a Figura 4.15 ao lado. Em um dia como este, “muito quente”, você prefere sair à rua 

usando roupas claras ou escuras? Por quê? 

 

 

 

 

Figura 4.15: Fotografia de um dia ensolarado. 

 

4.13.3 Material utilizado 

• Lâmpada de 100W 

• Papéis: alumínio (liso e crespo), branco e preto (opaco e brilhoso) 

• Sensor de intensidade luminosa 

• Sensor de temperatura 

• Sistema CBL 

4.13.4 Realização do experimento 

 Nesta atividade experimental cada grupo fará a coleta de dados utilizando material diferente, 

por isso, verifique qual o material utilizado pelo seu grupo e faça a coleta de dados de acordo com a 

montagem especificada. 

 Conecte o sensor de luz ao canal analógico 1 do sistema CBL (este canal é representado na 

calculadora por ~CH1) e o sensor de temperatura no canal analógico 2 (representado na calculadora 

por ~CH2). Será utilizado o programa DataMate16. 

Importante: Configure o CBL para coletar 60 valores em intervalos de 10 em 10s. 

Dessa forma o experimento deve ter um tempo total de duração de 600s (10min). 

Faça a montagem como mostra a Figura 4.16. 

                                                 
16 Instruções de como acessar o programa DataMate e configurar a coleta de dados podem ser encontradas em 
http://www.cefetrs.tche.br/~denise/caloretemperatura/coletadados.pdf. 
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 Com a lâmpada acesa, inicie a coleta de dados. Após 10 min, a coleta terá acabado e você 

deverá, então, dar início à análise dos dados. Neste experimento utilizaremos os seguintes passos 

para analisar os dados: 

 

1. Selecione a opção MAIN SCREEN para retornar a tela principal do programa DataMate. 

2. Selecione, então, a opção 4: ANALYZE. 

3. No menu de ANALYZE OPTIONS, selecione a opção 4:STATISTICS. 

4. Selecione inicialmente CH1-LIGHT. Neste momento aparecerá na tela da calculadora o 

gráfico de intensidade luminosa em função do tempo. 

5. O próximo passo é selecionar a área do gráfico que se quer analisar. Neste caso optaremos 

por utilizar todo o gráfico, para isto pressione ENTER para selecionar o limite esquerdo e, 

após, mova o cursor utilizando a tecla  até o extremo direito do gráfico e clique ENTER 

para selecionar o limite direito. 

6. Após alguns instantes a tela da calculadora se apresentará como a Fig. 4.17 (nessa figura foi 

colocado em azul o significado dos termos que aparecem na tela da calculadora). Nesta tela 

encontram-se os valores que nos interessa analisar. Neste caso, para leituras do sensor de 

luz, anote na Tabela 4.1 o valor médio expresso em “MEAN”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.17: Tela da calculadora. Ao lado dos termos estatísticos aparece o seu significado. 
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Figura 4.16: Esquema da montagem experimental para medir a reflexão e a absorção da luz. 
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7. Agora refaça os passos de 3 a 6, optando no passo 4 pelo CH2-TEMP(C). Neste caso, para 

leituras do sensor de temperatura, anote na tabela 1 o valor máximo e mínimo. 

Anote seus dados, de acordo com a coleta realizada, na tabela abaixo. Após troque os seus 

dados obtidos com os dos demais grupos. 

Tabela 4.1: Dados coletados pelos diferentes grupos. 

Papel Branco Preto 

opaco 

Preto 

brilhoso 

Alumínio 

liso 

Alumínio 

crespo 

Temperatura inicial (oC)      

Temperatura final (oC)      

Variação de temperatura (oC)      

Intensidade luminosa refletida (%)      

4.13.5 Discussão do experimento 

1) De acordo com os dados coletados, a variação de temperatura foi a mesma em todas as 

situações? Caso tenha sido diferente, que cor de papel obteve a maior variação de temperatura? 

Que cor obteve a menor variação de temperatura? 

2) Ainda observando os dados coletados, em que situação a intensidade luminosa refletida foi 

maior? E onde foi menor? 

3) Que relação você observa entre as grandezas temperatura e intensidade luminosa refletida 

comparando as respostas dadas às questões 1 e 2? 

4) Explique a relação relatada por você na questão 3 em termos de conservação de energia 

(energia incidente, refletida, absorvida e transmitida). 

5) Utilizando as conclusões deste experimento, responda novamente à questão colocada na 

discussão inicial: Num dia muito quente você prefere sair à rua usando roupas claras ou escuras? 

Por quê? 

6) Que cor você acha mais apropriada na construção de um coletor de energia solar? Explique. 

7) De acordo com as medidas realizadas, só a cor interfere no percentual de energia refletida ou 

fatores, tais como a textura do papel, também influenciam no processo? 

4.13.6 Algumas considerações... 

 Através desta atividade experimental pretende-se oportunizar ao aluno a possibilidade de 

observar as energias absorvida e refletida por diferentes materiais quando iluminados por uma 

lâmpada. É interessante para o aluno perceber que além da cor do papel a textura do material 

também influencia na absorção e reflexão da energia luminosa. Normalmente a contextualização 

deste tema ocorre naturalmente pelos alunos, não só ao responder as questões 5 e 6, mas 

também através de outras citadas por estes. 
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 Uma simulação que utiliza os dados reais deste experimento pode ser encontrada em: 

http://www.cefetrs.tche.br/~denise/transmissaodocalor/simulacao. 
 

4.13.7 Referência 

VERNIER EARTH SCIENCE. Disponível em 
<http://www2.vernier.com/sample_labs/calculator/earthscience/reflectionandabsorption_23.pdf>.  
Acesso em: 15 mar. 2008. 
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4.14 Guia experimental 14: CORRENTES DE CONVECÇÃO 

4.14.1 Objetivo 

 Verificar de que forma ocorre o aquecimento de um líquido constatando a formação de 

correntes de convecção. 

4.14.2 Discussão inicial 

 Quando se pretende instalar um aparelho de ar condicionado em uma sala, para ser utilizado 

durante o inverno, este deve ser colocado na parte inferior ou na superior da parede? E no caso de 

se pretender utilizá-lo no verão? Justifique suas respostas. 

 O aquecimento de um líquido ocorrerá igualmente se este for aquecido pela parte inferior ou 

pela parte superior do recipiente que o contém? 

4.14.3 Material utilizado 

• Tubo de ensaio 

• Permanganato de potássio (cor púrpura, KMnO4) 

• Lamparina 

• Tenaz para tubo de ensaio 

4.14.4 Realização do experimento 

 Segure o tubo de ensaio com a tenaz, encha de água e coloque dentro deste uma pequena 

porção de permanganato de potássio. A seguir acenda a lamparina e aqueça o tubo de ensaio 

inicialmente pela parte superior, mas sob o líquido. Após alguns instantes, o que se pode observar? É 

possível tocar na parte inferior do tubo sem se queimar?  

 Agora aqueça o tubo pela parte inferior e observe o que acontece. 

4.14.5 Discussão do experimento 

1. Quando se aquece o tubo de ensaio pela parte superior é possível fazer com que a água desta 

região ferva e, ao mesmo tempo, pode-se tocar na parte inferior do tubo e sentir que a água nesta 

região continua fria. Explique como isto é possível. 

2. Explique, então, como se formam as correntes de convecção. 

3. Ao aquecer a água, pela parte inferior do tubo de ensaio, é possível perceber a formação das 

correntes de convecção e aos poucos a água vai ficando colorida. Porém, se você foi um observador 

atento deve ter percebido que essa água colorida não se misturou imediatamente com a água da 

parte superior do tubo de ensaio, que já havia fervido. (a) Explique porque isto ocorre. (b) Qual a 

condição para que a porção de água da parte superior comece a ficar colorida? 
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4. Quando se pretende instalar um aparelho de ar condicionado em uma sala, para ser utilizado 

durante o inverno, este deve ser colocado na parte inferior ou na parte superior da parede? E no caso 

de se pretender utilizá-lo no verão? Justifique suas respostas. 

4.14.6 Algumas considerações... 

 Este guia experimental propõe uma análise qualitativa a respeito da transmissão de calor nos 

líquidos. Inicialmente, ao aquecer o tubo de ensaio pela parte superior a água desta região, em 

pouco tempo, começa a entrar em ebulição. Enquanto isso, o restante da água contida no tubo de 

ensaio continua com a mesma temperatura inicial. Esta situação desperta grande interesse nos 

alunos, alguns mostram receio de tocar com a mão o tubo de ensaio na sua parte inferior por 

achar que nesta região a água também se encontra a uma temperatura elevada. Após algumas 

discussões no grupo surge a resposta correta a esta questão: “Nos líquidos, o calor é transmitido 

mais eficientemente através das correntes de convecção. Na região aquecida do líquido, este se 

torna menos denso e move-se para cima e o líquido na região de menor temperatura e, portanto, 

mais denso, move-se para baixo (Texto acompanhado com animações pode ser encontrado em 

http://www.cefetrs.tche.br/~denise/transmissaodocalor.html). Dessa forma, quando 

aquecemos o tubo de ensaio pela sua parte superior, o líquido contido nesta região é aquecido 

diminuindo sua densidade, o que faz com que esta quantidade de líquido aquecido permaneça 

nesta região superior do recipiente sem que ocorra a formação das correntes de convecção em 

todo o volume de líquido. Nesta situação a transmissão do calor neste líquido ocorreria por 

condução e, como os líquidos transmitem muito mal o calor por condução seria necessário um 

tempo enorme para aquecer todo o líquido. Por isso, é possível ter no mesmo recipiente água em 

ebulição (região superior do recipiente) e água em temperatura ambiente (região inferior do 

recipiente). 

Já ao aquecer o tubo de ensaio pela sua parte inferior nota-se, com o auxílio do 

permanganato de potássio, a formação das correntes de convecção. Porém, nesta situação, logo 

no início percebe-se que as correntes de convecção não alcançam a parte superior do tubo de 

ensaio, que foi inicialmente aquecida. A resposta para isto é simples e os alunos rapidamente 

respondem. Como a água contida na parte superior do tubo de ensaio chegou a entrar em 

ebulição, a temperatura do líquido nesta região ainda é superior àquela da região inferior que 

somente agora começa a ser aquecida. No momento em que a temperatura da água contida na 

região inferior do tubo de ensaio torna-se um pouco maior do que aquela da região superior se 

inicia, então, a formação de novas correntes de convecção entre as duas regiões. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos na aplicação do trabalho aqui descrito acreditamos que a 

inclusão da aquisição automática de dados em aulas experimentais de Física no ensino médio pode 

contribuir muito na melhora da qualidade de ensino desta disciplina, desde que a metodologia seja 

apropriada. Recomendamos esta como uma das possibilidades de atualização do laboratório didático 

na tentativa de formar alunos mais críticos e envolvidos com sua própria aprendizagem. Acreditamos, 

também, poder despertar o interesse pela ciência levando o aluno a perceber que esta faz parte do 

seu dia-a-dia. 

Porém, é importante mencionar a grande dedicação exigida do professor na realização de 

aulas com atividades experimentais, principalmente com a utilização de novas tecnologias. No 

entanto, acreditamos que mesmo em condições menos favoráveis, atividades deste tipo devam ser 

incentivadas. A atualização dos métodos e materiais de ensino é necessária para sua melhoria e 

considera-se importante que os professores, mesmo que hoje não tenham condições para 

implementação de um trabalho como este, tomem conhecimento desta possibilidade. Pois somente 

assim poderão ter condições para optar pela busca por estes novos recursos. 

Consideramos importante também outro aspecto relacionado ao desenvolvimento desta 

proposta que é o do trabalho em grupo. Ao realizar uma atividade experimental dividindo tarefas com 

colegas, inicia-se um processo de compartilhamento de dúvidas, idéias e divergências. O fato de nem 

sempre todos os membros de um grupo compartilharem dos mesmos significados sobre um 

determinado assunto propicia momentos em que surgem discussões no grupo. Estas discussões são 

extremamente positivas para o desenvolvimento cognitivo de cada um. O professor surge, então, 

como aquele que já detém os significados considerados cientificamente corretos e que orienta estas 

discussões de forma que os alunos possam vir a compartilhar dos mesmos. Neste processo o aluno 

acaba por construir o seu próprio conhecimento, sem ficar na dependência de respostas prontas e 

rápidas a qualquer questionamento por parte do professor. 
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APÊNDICE – TESTE DE CONCEPÇÕES PRÉVIAS 
 

ATENÇÃO! NÃO FAÇA MARCAS NESTAS FOLHAS. RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE 
TESTE NA GRADE EM ANEXO. 

 
Analise atentamente cada uma das questões abaixo e classifique cada uma das 

alternativas em verdadeira (V) ou falsa (F): 

01. Associamos a existência de calor 

a) a qualquer corpo, pois todo corpo possui calor. 

b) apenas àqueles corpos que se encontram "quentes". 

c) a situações nas quais há, necessariamente, transferência de energia. 

02. Para se admitir a existência de calor 

a) basta um único sistema (corpo). 

b) são necessários, pelo menos, dois sistemas. 

c) basta um único sistema, mas ele deve estar “quente”. 

03. No interior de um quarto que não tenha sido aquecido ou refrigerado durante vários dias, 

a) a temperatura dos objetos de metal é inferior à dos objetos de madeira. 

b) a temperatura dos objetos de metal, das cobertas e dos demais objetos é a mesma. 

c) nenhum objeto apresenta temperatura. 

04. A água (a 0oC) que resulta da fusão de um cubo de gelo (a 0oC), contém, em relação ao gelo, 

a) mais energia.  

b) menos energia.  

c) a mesma energia.  

05. No inverno prefere-se usar roupas feitas de lã porque esse tecido é muito eficiente em: 

a) evitar a transmissão de energia, “calor”, do nosso corpo para o meio externo.  

b) evitar a transmissão de energia, “frio”, do meio externo para o nosso corpo.  

c) aquecer o nosso corpo.  

06. Num forno a 60oC colocam-se dois corpos de substâncias diferentes: um de ferro e outro de 
madeira. Após um longo tempo, mede-se a temperatura dos dois corpos, verificando-se que: 

a) a temperatura do corpo de madeira é superior à do de ferro.  

b) a temperatura do corpo de ferro é superior à do de madeira.  

c) a temperatura dos dois corpos são iguais.  
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07. Considere duas esferas idênticas, uma em um forno quente (a 150oC) e a outra em um 
refrigerador (a −10oC). O que as diferencia imediatamente depois de retiradas do forno e da 
geladeira? 

a) A quantidade de calor contida em cada uma delas. 

b) A temperatura em que cada uma delas se encontra. 

c) Uma delas contém calor e a outra não. 

08. Objetos de metal e de plástico são colocados no interior de um "freezer" que se encontra a -20oC. 
Depois de alguns dias pode-se afirmar que a temperatura dos objetos de plástico é: 

a) maior do que a dos objetos de metal. 

b) menor do que a dos objetos de metal. 

c) igual à dos objetos de metal. 

09. Duas esferas de mesmo material, porém de massas diferentes, ficam durante muito tempo em um 
forno a 150oC. Ao serem retiradas do forno, são imediatamente colocadas em contato. Sobre essa 
situação é correto se afirmar o seguinte: 

a) O calor contido na esfera de maior massa passa para a de menor massa. 

b) A esfera de maior massa contém mais calor do que a de menor massa. 

c) Não há condições para transferência de energia na forma de calor entre as esferas. 

10. As mesmas esferas referidas na questão anterior são agora deixadas durante muito tempo em 
uma geladeira a -10oC. Ao serem retiradas da geladeira, são imediatamente colocadas em contato. 
Sobre essa situação é correto se afirmar o seguinte: 

a) O calor contido nas esferas foi removido. 

b) O calor contido na esfera de maior massa passa para a de menor massa. 

c) Não há condições para transferência de energia na forma de calor entre as esferas. 

11. Rui colocou sobre a chama de um fogão uma panela grande sem tampa cheia de água e após 25 
minutos a água entrou em ebulição (100oC). Passados 10 minutos depois da água ter entrado em 
ebulição, continuando sobre a chama, a sua temperatura é: 

a) superior a 100oC. 

b) igual a 100oC. 

c) inferior a 100oC. 

12. Maria colocou um cubo de gelo na varanda num dia frio de inverno e outro junto à lareira. Ambos 
os cubos, passado algum tempo, começaram a derreter. De acordo com a situação descrita, a 
temperatura em que o gelo, que estava junto à lareira, começou a derreter era 

a) superior à temperatura em que começou a derreter o gelo que ficou na varanda. 

b) a mesma temperatura em que começou a derreter o gelo que ficou na varanda. 
c) inferior à temperatura em que começou a derreter o gelo que ficou na varanda. 
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13. Na casa de João o chão da cozinha é revestido de lajotas e o da sala de madeira. Ao caminhar 
descalço da cozinha para a sala, João tem a sensação de que o chão desta seja mais quente do que 
o da cozinha. Se João medisse com um termômetro a temperatura do chão da sala e do chão da 
cozinha, concluiria que: 

a) a temperatura do chão da cozinha era superior à do chão da sala.  

b) a temperatura do chão da cozinha era inferior à do chão da sala.  

c) a temperatura do chão da cozinha era praticamente igual à do chão da sala.  

14. João pôs sobre a chama do fogão uma panela cheia de água aberta (sem tampa) e ao lado, em 
outra chama igual, Luísa colocou uma panelinha sem tampa com uma quantidade inferior de água. A 
temperatura em que a água da panelinha começou a ferver foi 

a) superior à temperatura em que começou a ferver a água da panela de João.  

b) igual à temperatura em que começou a ferver a água da panela de João.  

c) inferior à temperatura em que começou a ferver a água da panela de João.  

15. Normalmente, quando queremos resfriar uma bebida, adicionamos a esta uma ou várias pedras 
de gelo. A bebida realmente se resfria porque 

a) o gelo transfere energia, “frio”, para a bebida.  

b) a bebida transfere energia, “calor”, para o gelo.  

c) tanto o gelo transfere energia, “frio”, para a bebida quanto a bebida transfere energia, “calor”, 

para o gelo.  

16. Em um recipiente A misturam-se 40ml de água a 10oC com 40ml de água a 30oC e, em outro 
recipiente B, misturam-se 40ml de água a 80oC com 40ml de água a 90oC. Analisado as duas 
situações, pode-se dizer que a troca de energia entre as massas de água misturadas 

a) é muito maior no recipiente A. 

b) é muito maior no recipiente B. 

c) é aproximadamente a mesma nos dois recipientes.  

 

Referências 

• As questões 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 foram extraídas da seguinte referência: 

SILVEIRA, F. L. e MOREIRA, M. A. Validación de um test para verificar si el alumno posee 
concepciones científicas sobre calor, temperatura y energia interna. Enseñanza de las Ciencias, 
Barcelona, v.14, n. 1, p. 75-86, 1996. 

• As questões 6, 11, 12, 13 e 14 foram baseadas em material gentilmente cedido pelas autoras, M. 
F. Thomaz e I. M. Malaquias, e citado na seguinte referência: 

THOMAZ, M.F.; MALAQUIAS, I.M.; VALENTE, M.C.; ANTUNES, M.J. An attempt to overcome 
alternative conceptions related to heat and temperature. Physics Education, London, v. 30, n. 1, p. 19-
26, Jan. 1995. 

• As questões 05, 15 e 16 foram elaboradas por Denise Borges Sias e Rejane Maria Ribeiro 
Teixeira. 

 

 

 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA–IF – UFRGS - SIAS, D. B. & RIBEIRO-TEIXEIRA, R. M., v. 19, n.1 

71 
 

TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

n°. 1 Um Programa de Atividades sobreTópicos de Física para a 8ª Série do 1º Grau 
Axt., R., Steffani, M. H. e Guimarães, V. H., 1990. 
 

n°. 2 Radioatividade 
Brückmann, M. E. e Fries, S. G., 1991.  
  

n°. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Física 
Moreira, M. A., 1992. 
 

n°. 4 Um Laboratório de Física para Ensino Médio 
Axt, R. e Brückmann, M. E., 1993. 
 

n°. 5 Física para Secundaristas – Fenômenos Mecânicos e Térmicos 
Axt, R. e Alves, V. M., 1994. 
 

n°. 6 Física para Secundaristas – Eletromagnetismo e Óptica 
Axt, R. e Alves, V. M., 1995.  
    

n°. 7 Diagramas V no Ensino de Física 
Moreira, M. A., 1996. 
 

n°. 8 Supercondutividade – Uma proposta de inserção no Ensino Médio  
Ostermann, F., Ferreira, L. M. e Cavalcanti, C. H., 1997. 
 

n°. 9 Energia, entropia e irreversibilidade 
Moreira, M. A., 1998. 
 

n°. 10 Teorias construtivistas 
Moreira, M. A. e Ostermann, F., 1999. 
 

n°. 11 Teoria da relatividade especial 
Ricci, T. F., 2000. 
 

n°. 12 Partículas elementares e interações fundamentais 
Ostermann, F., 2001. 
 

n°. 13 Introdução à Mecânica Quântica. Notas de curso 
Greca, I. M. e Herscovitz. V. E., 2002. 
 

n°. 14 Uma introdução conceitual à Mecânica Quântica para professores do ensino médio  
Ricci, T. F. e Ostermann, F., 2003. 
 

n°. 15 O quarto estado da matéria 
Ziebell, L. F., 2004. 
 

v.16, n.1 Atividades experimentais de Física para crianças de 7 a 10 anos de idade 
Schroeder, C., 2005. 
 

v.16, n.2 O microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física 
Silva, L. F. da e Veit, E. A., 2005.

 
v.16, n.3 

 
Epistemologias do Século XX 
Massoni, N. T., 2005. 
 

v.16, n.4 Atividades de Ciências para a 8a série do Ensino Fundamental: Astronomia, luz e 
cores 
Mees, A. A.; Andrade, C. T. J. de e Steffani, M. H., 2005. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA–IF – UFRGS - SIAS, D. B. & RIBEIRO-TEIXEIRA, R. M., v. 19, n.1 

72 
 

 

 
v.16, n.5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein  

Wolff, J. F. de S. e Mors, P. M., 2005. 
 

v.16, n.6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Física  
Mützenberg, L. A., 2005. 
 

v.17, n.1 Circuitos elétricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma 
aprendizagem significativa no nível médio  
Moraes, M. B. dos S. A., Ribeiro-Teixeira, R. M., 2006. 
 

v.17, n.2 A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e 
adultos (EJA)  
Espindola, K. e Moreira, M. A., 2006. 
 

v.17, n.3 Introdução ao conceito de energia  
Bucussi, A., 2006. 

 
v.17, n.4 Roteiros para atividades experimentais de Física para crianças de seis anos de idade 

Grala, R. M., 2006. 
 

v.17, n.5 Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: uma proposta para professores  
Webber, M. C. M. e Ricci, T. F., 2006. 
 

v.17, n.6 Unidades didáticas para a formação de docentes das séries iniciais do ensino 
fundamental 
Machado, M. A. e Ostermann, F., 2006. 
 

v.18, n.1 A Física na audição humano 
Rui, L. R., 2007. 
 

v.18, n.2 Concepções alternativas em Óptica   
Almeida, V. O.; Cruz, C. A. da e Soave, P. A., 2007. 
 

v.18, n.3 A inserção de tópicos de Astronomia no estudo da Mecânica em uma abordagem 
epistemológica 
Kemper, E., 2007. 
 

v.18, n.4  O Sistema Solar – Um Programa de Astronomia para o Ensino Médio 
Uhr, A. P., 2007. 
 

v.18 n.5 Material de apoio didático para o primeiro contato formal com Física; Fluidos 
Damasio, F. e Steffani, M. H., 2007. 
 

v.18 n.6 Utilizando um forno de microondas e um disco rígido de um computador como 
laboratório de Física 
Mai, I., Balzaretti, N. M. e Schmidt, J. E., 2007. 
 




