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Introdução:

Durantes as aulas, discutimos o que seria apresentado aos alunos de ensino médio, 
como deveriam ser os relatórios, qual tipo de linguagem utilizar para a compreensão destes 
alunos e o mais importante é como seriam as apresentações para que prendessem a atenção 
destes alunos. 

Os  experimentos  a  serem  demonstrados,  em  sua  grande  parte,  já  haviam  sido 
apresentados anteriormente por outros alunos de F609 e F809, mas também teremos novos 
experimentos ou algumas mudanças necessárias nos experimentos já apresentados.

Em  sala  lemos  alguns  relatórios  de  experimentos  já  apresentados,  fizemos  os 
experimentos, apresentando-os para os colegas da classe. 

Antes  das  apresentações que seriam feitas  para os  alunos das escolas  visitantes, 
tivemos uma aula com uma aluna do instituto de artes sobre como usar a voz, relaxamentos, 
técnicas vocais, posicionamento e expressão corporal que serviriam para nos ajudar na hora 
da apresentação.

Eu tratarei de Termodinâmica nos meus experimentos, tentando esclarecer grandes 
dúvidas referentes á condução de calor e sensação térmica, algo muito obscuro no ensino 
médio e também no dia-a-dia das pessoas.

Os  experimentos  referentes  à  condução  de  calor  são  novos,  onde  temos  uma 
simulação de um carro com insul film e outro sem, demonstrando que os dois aquecem 
igualmente, um filtro de infravermelho, a irradiação de luz infravermelha e um experimento 
de sensação térmica que já havia sido realizada anteriormente.

Experimentos de Termodinâmica:

1. Sensação Térmica: neste experimento tratamos com o aluno as sensações que ele tem 
relativas ao calor, à temperatura, sensações estas que podem enganar muito nossos sentidos.

Para a realização deste simples experimento, fazemos uso de um pedaço de isopor e 
um pedaço de aço inox.

Nossa experiência consiste em pedir para que um aluno tateie os dois objetos e 
“sinta sua tempera”. Como os dois objetos estão em uma sala fechada, eles devem estar na 
mesma temperatura, a temperatura ambiente, mas não é isso que o aluno irá sentir. Ele ao 
tatear o isopor e o inox, terá a sensação de que o inox está mais gelado enganado por seus 
sentidos.

O que acontece na verdade é que sendo o inox um material que conduz calor e por 
estar  em  uma  temperatura  abaixo  da  temperatura  do  nosso  corpo,  tentará  entrar  em 
equilíbrio térmico conosco, “sugando” calor da nossa mão. Assim sendo, nossa mão irá 
esfriar pelo fato de não repor o calor na mesma velocidade que o metal está “sugando”, nos 
deixando assim com a impressão de que está mais frio.

2. Transmissão de Calor por Infravermelho: 

Algo pouco conhecido é como se realiza a transmissão de calor,  como ocorre o 
aquecimento da Terra e outros corpos.
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Foi William Herschel quem, lá pelo início do ano 1800, abriu o caminho nessas 
especulações do não-visível.  Como parte de uma investigação acerca da distribuição de 
energia da luz solar, passou-a através de um prisma e, com a ajuda de um termômetro de 
grande sensibilidade,  determinou o 'poder relativo'  de aquecimento da luz de diferentes 
comprimentos de onda. Com isso, verificou que o poder de aquecimento aumentava ao 
passar  do  violeta  para  o  vermelho.  Para  além do  vermelho,  de  onde  provém o  nome 
infravermelho, onde nenhuma luz era perceptível, o poder de aquecimento era ainda maior. 
Assim,  Herschel  encontrou provas  da existência  de radiação  invisível,  que  possuía  um 
poder de aquecimento maior do que a visível. 

A natureza da radiação foi um mistério para os cientistas durante muito tempo. No 
século passado, J.C. Maxwell propôs que essa forma de energia viaja pelo espaço na forma 
de um campo oscilatório composto por uma perturbação elétrica e magnética  na direção 
perpendicular às perturbações. 
                                  

                                  Fig. 01

Na  figura  acima,  vemos  oscilações  no  campo  elétrico  (vermelho),  e  no  campo 
magnético  (azul),  que  são  ortogonais  entre  si  -  o  campo  elétrico  fica  no  plano  xy;  o 
magnético no plano xz. A onda está viajando na direção x. Uma onda eletromagnética pode 
ser definida em termos de sua freqüência de oscilação, designada pela letra grega ni (v). A 
onda se move em linha reta com uma velocidade constante  (a velocidade da luz,  c);  a 
distância entre picos sucessivos é o comprimento da onda, l, que é igual à sua velocidade 
dividida pela sua freqüência, l = c / v. 

O espectro eletromagnético cobre um intervalo muito longo em comprimentos de 
onda, que vai de comprimentos muito pequenos a comprimentos muito grandes.
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                                                                                                                                                    Fig.02

 A  faixa  visível  está  na  fig.02  e  podemos  ver  que  vai  de  400nm  até  700nm. 
Freqüências acima de 400 nm (violeta) são denominadas ULTRAVIOLETA e abaixo de 
700 nm (vermelho) INFRAVERMELHO. Temos outras faixas de freqüência, mas as que 
mais nos interessa no momento são essas.

Mas onde entra a relação luz e calor?

Como  sabemos,  a  luz  pode  existir  tanto  em  faixas  visíveis,  como  em  faixas 
invisíveis para o olho humano. As invisíveis seriam o ultravioleta e o infravermelho. A luz 
branca, que é a luz visível, e a ultravioleta não geram aquecimento, mas a infra-vermelha 
sim. O que acontece é que a radiação infravermelha quando atinge um elétron preso em um 
átomo, transfere energia para este elétron. Esta energia não é suficiente para que o elétron 
desprenda-se do átomo, como ocorre com a radiação ultravioleta no processo fotoelétrico. 
Sendo assim, toda a energia da radiação infravermelha fica armazenada no átomo. 

Com a  absorção  desta  energia  pelo  elétron,  teremos  um aquecimento  do  corpo 
causado por este armazenamento de energia.

2.1. Luz Infravermelha: temos aqui um experimento bem simples, onde tentamos mostrar 
ao aluno o aquecimento causado pelo infravermelho.

O conceito  que estamos tentando ilustrar  é que a  luz  que realmente  aquece é  a 
infravermelha (luz invisível) e não a luz branca (luz visível).

O experimento é constituído de três lâmpadas, uma infravermelha,  uma lâmpada 
comum  de  filamento  e  uma  outra  lâmpada  comum  de  filamento,  mas  espelhada 
externamente com um filme de alumínio depositado em vácuo.
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Pode-se sentir,  posicionando a mão acima das três Lâmpadas, que a lâmpada de 
infravermelho  aquece  muito  e  rapidamente.  A  lâmpada  comum  de  filamento  também 
aquece, mas mais lentamente e a lâmpada espelhada não aquece, mas isto é sentido sem o 
contato direto com as lâmpadas, apenas posicionando a mão acima das lâmpadas.

Se encostarmos a mão nas lâmpadas poucos segundos após serem ligadas veremos 
que a infravermelha já está quente, a comum ainda não esquentou e a espelhada está muito 
quente em sua superfície.

O comportamento das duas primeiras lâmpadas citadas já era o esperado, mas por 
que a espelhada está tão quente?

Isto ocorreu porque aprisionamos a radiação infravermelha no interior do bulbo da 
lâmpada. Com o aprisionamento no interior da lâmpada, a radiação infravermelha fica se 
chocando com a parede de vidro, chegando a atravessar, mas retornando novamente para o 
interior do bulbo por ser refletida pela camada de alumínio que está depositado na parte 
externa da lâmpada. Como a radiação passa repetidas vezes pelo vidro, a cada passagem ela 
transfere mais energia que é transformada em calor, aquecendo mais rapidamente seu bulbo 
e  não  deixando  que  haja  aquecimento  ao  seu  redor,  pois  não  há  a  passagem  do 
infravermelho para o ambiente.

2.2. Filtro de Infravermelho:  aqui estamos usando a água como um filtro de radiação 
Infravermelha e mostrando mais uma vez que o aquecimento é causado por esta radiação.

Este experimento é formado por um retroprojetor e um pote de vidro cheio de água. 
O retroprojetor é dotado de uma lâmpada forte e que aquece muito. Esse aquecimento nada 
mais é do que radiação infravermelha.

Nosso  pote  de  vidro  cheio  de  água  está  fazendo  o  papel  de  um  filtro  de 
infravermelho.

Quando colocamos a mão sobre o retroprojetor, podemos sentir um forte calor, uma 
alta temperatura. Quando colocamos o pote com água sobre o vidro do retroprojetor, a luz 
visível  continua  a  passar,  pois  podemos  ver  toda  a  luz  do  outro  lado  do  pote,  mas  o 
infravermelho não passa. Como sabemos disso?

Ao colocarmos a mão sobre o pote cheio de água, podemos perceber de maneira 
sensível  que a temperatura  está bem inferior  do que a temperatura que estava antes  de 
colocarmos o pote. Com isto, podemos demonstrar que a luz que transmite o calor que 
aquece os corpos não é a luz visível, mas sim uma radiação que não somos capazes de 
enxergar.

Podemos fazer uma comparação entre o filtro de infravermelho feito com água e  a 
camada de ozônio.

Em nosso experimento a água está bloqueando grande parte do infravermelho que é 
emitido pelo retroprojetor, a água absorve esta radiação infravermelha. A camada de ozônio 
tem o mesmo papel na proteção da Terra contra os raios solares, bloqueando grande parte 
da radiação infravermelha emitida pelo Sol e protegendo a Terra de um superaquecimento, 
tornando assim a Terra um planeta habitável.
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Na fig.03 temos uma ilustração do nosso experimento.

               
                                                                                                                        Fig.03

2.3. Eficiência de Insul Film em carros:  tentamos demonstrar neste experimento a real 
eficiência  de  um  Insul  Film  aplicado  em  carros  com  o  propósito  de  diminuição  do 
aquecimento interno.

Para  nossa  simulação,  utilizamos  dois  potes  de  vidro  cilíndricos  e  com  tampa 
idênticos, sendo que um deles está recoberto com um Insul Film, o mesmo utilizados em 
carros. Utilizamos também uma lâmpada infravermelha como fonte luminosa para simular 
o Sol.

Os dois potes são colocados lado a lado a uma mesma distancia da lâmpada para 
que não haja maior incidência de luz em um dos dois postes.

Esperamos que passem alguns minutos para que haja um aquecimento sensível dos 
potes e através de um orifício na tampa dos potes medimos a temperatura no interior de 
cada um com um termômetro.

Ao  realizarmos  as  medidas,  notamos  que  a  temperatura  no  interior  dos  nossos 
“carros”  é  praticamente  a  mesma.  Podemos  afirmar  que  não  houve  aquecimento  por 
corrente  de  convecção,  pois  estamos  realizando  o  experimento  em uma  sala  com boa 
ventilação e que proporcionava a circulação de ar.
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Com este resultado, o que podemos dizer é que os filmes usados em carros para a 
proteção contra o calor, bloqueiam apenas os raios de luz visível, mas não o infravermelho 
que é o causador do aquecimento no interior do veículo.

Na Fig.04 temos o esquema do nosso experimento.

         
                                                                                                                              Fig.04

Conclusão e Apresentação:

Acredito  que  os  experimentos  apresentados  foram bastante  elucidativos  para  os 
alunos, pois o que pude perceber durante minhas apresentações era que a maioria deles não 
possuía um conhecimento claro sobre o assunto.

Durante  as  apresentações  indagava  sobre  como a  Terra  era  aquecida,  como era 
transmitido o calor, qual a forma de propagação da luz e o que é a luz. Obtive algumas 
respostas um pouco receosas e percebi que havia grandes dúvidas sobre o assunto. Percebi 
que a maior participação ocorreu no experimento de sensação térmica,  acredito que por 
verem  que se enganavam com seus sentidos e não acreditavam fielmente no que eu estava 
falando, pois ia contra o que eles estavam sentindo.
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Procurei  esclarecer  todas  as  dúvidas  e  introduzir  de  forma  clara  e  objetiva  os 
conceitos que estavam por trás dos experimentos para que houvesse total compreensão no 
momento da apresentação.

No  experimento  da  lâmpada  de  infravermelho  fui  questionado  se  o  que  estava 
causando o maior aquecimento na lâmpada de infravermelho não era o fator de ela ser 
maior e de maior potencia. Tentei explicar que não, chamando a atenção para o fato de que 
mesmo ela sendo maior, a luminosidade era menor do que a da lâmpada de menor potencia.

Algo que ficou bastante claro foi a diferença na participação das duas escolas. A 
primeira escola que realizou a visita era de alunos entre 14 e 18 anos, sendo alunos do nível 
médio  de  1º,  2º  e  3º  anos.  Estes  alunos  estavam um pouco acanhados  e  tiveram uma 
participação bastante discreta, perguntando muito pouco e se esquivando das perguntas que 
eu fazia.

A segunda escola que realizou a visita era de alunos do supletivo, tendo eles as mais 
variadas  idades,  indo  de  20  a  60  ou  até  70  anos.  Estes  alunos  foram  muito  mais 
participativos, respondiam as perguntas de forma mais desinibida, procuravam participar e 
tirar  as  dúvidas que tinham, acredito  que aproveitando muito  mais  o  que estava  sendo 
apresentado a eles.

De maneira  geral,  acredito  que os  experimentos  e as explicações teóricas  foram 
muito bem aproveitados por todos. Tudo foi explicado de forma bastante clara e didática, 
de forma a criar um vínculo entre a física e o dia-a-dia de todos. Acredito que assuntos 
obscuros até o momento para a grande maioria foram elucidados, não deixando nenhum 
tipo de dúvida nos alunos.
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