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Resumo. Através da exposição de experimentos didáticos e demonstrações 
audiovisuais, este projeto tem por finalidade a divulgação do conteúdo 
ministrado em matérias de Física básica e uso por todos os interessados em 
aprender e a transmitir conceitos de Física.

1. Introdução

É de senso comum que os professores, atualmente, se encontram enraizados no 
ensino tradicional e por vezes têm dificuldades em encontrar um meio alternativo para 
lecionar. É sabido, entre professores de Física, que a demonstração da teoria aliada ao 
contato com experimentos desperta o interesse dos alunos, otimizando assim o processo 
de aprendizado. No entanto, há um preconceito de que a realização de experimentos de 
Física dentro da sala de aula é uma atividade intangível; muitos consideram que o 
ensino prático da Física requer um laboratório com equipamentos de alto custo e 
esquemas engenhosamente trabalhados. 

Pensando desse modo, a Física seria uma ciência para um grupo seleto, já que 
esta estaria fora do alcance de uma pessoa comum e, portanto, poucos teriam condições 
de conhecê-la.

2. Objetivo

O que se propõe no projeto "Experimente a Física" é desenvolver e analisar 
formas de exposição de assuntos relacionados à Física de maneira prática, que se 
utilizem de experimentos construídos a partir de materiais por vezes freqüente em nosso 
cotidiano, e também outros construídos por alunos do cursos de F 809, F 530, F 690 e F 
895. Dessa maneira, pode-se aliar o ensino dos conceitos físicos e a avaliação do 
aprendizado do visitante acerca de Física, procurando igualmente responder a quaisquer 
dúvidas emergentes. Também há como objetivo disponibilizar alternativas a 
experimentos sofisticados por um custo menor que aquele dos fabricantes, que 
freqüentemente se mostram como desafio ao professor de Ensino Médio. Pretende-se, 
através desse projeto, solucionar o problema que talvez seja o maior empecilho para o 
professor ao utilizar experimentos para com seus alunos, pois a realidade de excesso de 
trabalho e as precárias condições do ensino no país são fatores que, concomitantemente, 
desestimulam o professor a se utilizar desse meio alternativo de lecionar.



3. Metodologia

Aproveitando a prática de exposição de eventos culturais do Instituto de Física 
"Gleb Wataghin" (IFGW) e do Programa FISICSAE vinculado ao Serviço de Apoio ao 
Estudante (SAE), a cada semana se renova o conjunto de experimentos, cujos temas 
seguem paralelamente à ementa das matérias de Física básica, ministradas durante o 
semestre pelo IFGW, e estão divididos em sete módulos:

MÓDULO I : Mecânica sem rotações: Queda Livre, Inércia, Lançamentos e Colisões. 

MÓDULO II : Mecânica da rotações.

MODULO III : Hidrostática, Hidrodinâmica, Temperaturas, Ondas Mecânicas. 

MÓDULO IV : Eletricidade e Magnetismo.                  

MÓDULO V : Óptica Geométrica.

MÓDULO VI : Óptica Ondulatória.

MÓDULO VII : Física Moderna.

4. Alguns Experimentos

4.1 Giroscópio 1

Descrição: o giroscópio consiste essencialmente em uma roda livre para girar dentro de 
uma gaiola circular e com uma propriedade: opõe-se a qualquer tentativa de mudar sua 
direção original. 

Apresentação: A equação fundamental que descreve o comportamento do giroscópio é:

onde τ e L são, respectivamente, o torque sobre o giroscópio e seu momento angular. O 
escalar I é seu momento de inércia, o vetor ω é sua velocidade angular e o vetor a é sua 
aceleração angular.

Quando um torque τ é aplicado perpendicularmente ao eixo de rotação, 
consequentemente perpendicular a L, resulta-se em um movimento perpendicular a 
ambos τ e L. Este movimento é chamado de precessão. A velocidade angular de 
precessão ΩP é dada por



A precessão pode ser demonstrada ao colocarmos um giroscópio que está em rotação 
com seu eixo, horizontalmente e levemente preso por uma das extremidades. Ao invés 
de cair, como esperado, o giroscópio parece desafiar a gravidade se mantendo seu eixo 
na horizontal, mesmo que uma de suas extremidades não esteja presa. Esta extremidade 
descreve um movimento circular no plano horizontal. Tal efeito é explicado pelas 
equações acima.

Figura 4.1.1: Representação vetorial do giroscópio.

O torque no giroscópio é sustentado por duas forças: a gravidade agindo para baixo no 
centro de massa do dispositivo e uma força normal, de mesmo módulo, agindo para 
cima no ponto de apoio de uma das extremidades. O movimento resultante deste torque 
não é para baixo, como intuitivamente esperaríamos, mas perpendicular ao torque 
gravitacional (para baixo) e o eixo de rotação (para fora do ponto de suporte).

Como a segunda equação nos demonstra, sob um torque constante devido à gravidade, a 
velocidade de precessão do giroscópio é inversamente proporcional ao seu momento 
angular. Isto significa que quanto mais o atrito desacelerar a rotação do giroscópio, a 
taxa de precessão aumentará. Isto perdura até que o objeto seja incapaz de girar rápido o 
suficiente para suportar o próprio peso, conseqüentemente parando de precessar e 
caindo do suporte.

Reação do público: muitos se interessam nos conceitos físicos por trás do giroscópio, e 
percebem que este é o mesmo efeito que ocorre nos pneus de uma bicicleta. E de fato, a 
precessão é uma propriedade física muito aproveitada para garantir estabilidade, tanto 
em pneus de bicicletas quanto veículos automotivos, aviões, satélites e mísseis 
balísticos.
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4.2 Globo de Plasma 2

Descrição: consiste de uma esfera de vidro, que quando ligada à energia elétrica, produz 
faiscamento de seu núcleo em direção ao exterior.

Apresentação: o globo de plasma possui uma parte eletrônica e uma parte que se dá 
pelo globo em si. Este é evacuado e em seguida recebe um pouco de gás neônio ou 
argônio. Então assim temos uma atmosfera rarefeita de baixíssima pressão, o que 
possibilita o uso de campos elétricos não muito intensos. A parte eletrônica se encarrega 
de gerar a alta tensão, de baixa corrente e alta freqüência (que irá "proteger" o usuário), 
para a ionização do gás. A ionização do gás é o que faz o faiscamento visível. No centro 
do globo há também um pequeno núcleo de vidro que será a via entre a atmosfera do 
globo e a alta tensão. Como o globo de vidro está sob o potencial elétrico do solo, os 
raios luminosos tendem a ir nessa direção.

Figura 4.2.1: Globo de plasma e as faíscas em seu interior acompanhando as posições 
dos dedos.

Reação do Público: uma das principais dúvidas sobre o globo de plasma é o curioso 
fato das faíscas no interior do vidro se concentrarem nos pontos em que o usuário toca a 
proteção. Tal fato é devido ao rearranjo da distribuição de cargas na superfície do vidro, 
que antes permaneciam uniformes. Neste caso, a pessoa atua como um fio-terra, 
facilitando a evasão de carga para o potencial menor.

É possível também notar que nos locais onde o usuário encosta a mão, há um aumento 
gradual da temperatura. Isto é uma das portas de entrada para explicar o Efeito Joule. A 
corrente é transportada através do gás ionizado até a parte do vidro onde descansa a mão 
da pessoa, como se fosse um fio condutor. Devido à natureza resistiva do material, tanto 
do vidro quanto da pele, uma parte da potência é dissipada em forma de calor.



Há também a questão de porquê as faíscas do globo parecem subir mais facilmente do 
que descer, dependendo de onde está o ponto de encosto entre a proteção de vidro e o 
usuário. O que ocorre é que parte da energia sendo dissipada em calor, a porção do gás 
que estará ionizado será aquele que foi aquecido juntamente, portanto ele tenderá a 
subir.

4.3 Radiômetro 3

Descrição: consiste de um bulbo de vidro que abriga uma pequena atmosfera de baixa 
pressão e uma hélice de quatro pás; duas delas pintadas de preto e as outras pintadas de 
branco. Ao incidir luz sobre o aparelho, a hélice gira rapidamente.

Figura 4.3.1: Radiômetro de Crookes.

Apresentação: o experimento se enquadra na gama de Física IV e é apresentado 
juntamente com outros experimentos envolvendo Óptica. Uma parte relevante do 
público ainda não se matriculou em tal matéria, não obstante aproximadamente todas as 
pessoas a quem o experimento é mostrado já ouviram a respeito do fenômeno físico em 
questão e as propriedades envolvidas.



Ao ligar um abajur comum de filamento incandescente próximo ao radiômetro, a hélice 
no interior do bulbo começa a girar. Os espectadores do fenômeno sentem-se surpresos 
uma vez que apesar do resultado previsto em mente, a velocidade com que as pás giram 
em torno do eixo é inesperado.

Reação do Público: o que mais intriga o público é, de fato, a teoria por trás do 
fenômeno ocorrente. No entanto, o funcionamento deste aparelho foi debatido por anos, 
desde sua criação em 1873 por Sir William Crookes. 

1) Uma idéia errônea é de que os fótons incidentes no lado escuro teoricamente 
transferem mais energia ao meio mecânico (uma vez que enxergamos a cor preta 
refletida nas pás, logicamente em uma freqüência menor) do que os que incidem no lado 
claro. Assim, a hélice gira em um sentido particular: da coloração escura para a clara.

2) Outra possível explicação, mas também errônea, é a de que as pás de coloração mais 
escura aquecem as partículas de gás que permaneceram no interior do bulbo, por não 
haver um vácuo perfeito, e elas impulsionarem as pás a ponto de girá-las. Esta idéia foi 
desbancada pelos experimentos de Schuster e Lebedev.

3) Uma explicação parcial é que as moléculas de gás, atingindo o lado mais quente das 
pás, recolherá uma parte dessa energia, saltando na direção contrária à pá com 
velocidade maior. O desbalanço deste efeito entre o lado escuro mais quente e o lado 
mais frio claro significa uma pressão total nas pás equivalente a um empurrão nas pás 
escuras, fazendo com que estas comecem a girar. O problema com esta idéia é que as 
moléculas mais rápidas produzem mais força, assim como eficientemente impedem 
outras moléculas de acertar a pá, fazendo com que a força em todas as pás fossem 
exatamente iguais; a temperatura aumentada diminui a densidade naquele local, o que 
resultaria em forças iguais. Anos depois desta explicação ser descartada, Albert Einstein 
mostrou que duas pressões não se cancelam exatamente nas bordas das pás por causa da 
diferença de temperatura. A força prevista por Einstein seria suficiente para mover a 
hélice, mas não rápido o suficiente.

4) A peça final do quebra-cabeça, transpiração térmica, foi teorizada por Osborne 
Reynolds, mas primeiramente publicada por James Clerk Maxwell. Reynolds descobriu 
que se uma placa porosa é mantida mais quente de um lado que do outro, a interação 
entre as moléculas de gás e as placas seriam tais que o gás fluiria do lado mais frio para 
o mais quente. As pás do radiômetro não são necessariamente porosas, mas o espaço em 
suas bordas atuam como poros. Ambas as forças de Einstein e Reynolds parecem atuar 
no radiômetro, apesar de não estar bem claro ainda qual delas é mais forte.

4.4 Queda Livre 4

Descrição: uma moeda é solta de uma altura até o chão, juntamente com uma folha de 
papel comum. O objetivo desta demonstração consiste no contestação da falsa idéia de 
que corpos com massas diferentes caem em velocidades diferentes.

Apresentação: no momento em que a moeda é solta em uma mão pelo apresentador, na 
outra mão também é solta uma folha de papel sem dobraduras. Neste evento, o objeto 
com mais massa cairá primeiro sobre o chão, obviamente devido à resistência do ar mais 
atuante na folha de papel, causada pela leveza do material e sua larga superfície.



Na segunda etapa, o apresentador amassa a folha de papel e repete a queda de ambos os 
objetos. Nesta conjuntura, a moeda e o papel caem simultaneamente. Com o papel 
devidamente amarrotado, a resistência do ar é reduzida quase à da sobre a moeda, 
eliminando qualquer interferência na queda.

A partir daí, o público é questionado também sobre os tipos de energia envolvidos no 
processo.

Reação do Público: o tópico é tratado devidamente em Física I e espera-se que o 
público já carregue consigo uma bagagem teórica suficiente do Ensino Médio. A Força 
Gravitacional não é contestada, tampouco as equações de movimento envolvidas na 
explicação; o real empecilho é o conceito de Energia.

Ao perguntarmos o que ocorre com a energia cinética presente no corpo durante a 
queda, significante maioria do público não releva a energia dissipada no choque dos 
objetos com o solo em forma de calor e também em forma de som.

5. Comentários Finais

Apesar da divulgação do evento por todos os flancos que estavam a nossa disposição, a 
audiência não atingiu o número esperado. No entanto, foi satisfatório o comportamento 
dos que experimentaram o evento e retornaram compromissadamente toda semana. 
Pôde-se constatar que o esforço comum, tanto do Prof. Dr. José Joaquín Lunazzi quanto 
de seus orientandos, foi compensado pelo entusiasmo do público que teve a 
oportunidade de comparecer ao “Experimente a Física” e também pela chance própria 
de aprender mais sobre os conceitos físicos por trás de nosso cotidiano.
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