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Resumo  :   Este  relatório  será  dividido  em  duas  partes.  A  primeira  parte  consiste  no 

aperfeiçoamento  de  um  projeto  feito  na  disciplina  F  609  por  algum  aluno  da  Unicamp( 

http://www.ifi.unicamp.br/%7Elunazzi/Modulo_V/Modulo_V.htm#6.12Reflex

%E3o_com_espelhos_planos “6.12)Reflexão com espelhos planos “ ). A segunda parte consiste na 

atividade aplicada no planetário.
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Parte I:

No experimento original, é usado uma lâmpada comum de filamento dentro de um “spot” e na 

saída do “spot” é colocado um aparato com possui uma única fenda ou um aparato com várias 

fendas. Mas, com a utilização da lâmpada comum, o feixe de luz que atravessa a fenda fica fraco 

para  uma  apresentação  em um espaço  que  possui  um pouco  de  iluminação.  Sendo  assim,  tal 

experimento fica limitado à locais mais escuros, impedindo sua apresentação em um local aberto. O 

objetivo era fazer com quem tal experimento pudesse ser utilizado em locais mais abertos, tal como 

o planetário. Para isso era necessário a utilização de uma lâmpada mais forte, sendo assim, iríamos 

utilizar  uma  lâmpada  de  Halogênio  que  possui  maior  intensidade  luminosa  que  as  lâmpadas 

comuns.  A lâmpada de halogênio é uma lâmpada incandescente que utiliza calor para gerar luz e 

incorpora pequenas quantidades de gás halogênio para aumentar a luminosidade e a longevidade. A 

maioria das lâmpadas de halogênio usa um elemento de aquecimento (conhecido como filamento) 

feito de tungstênio, em virtude do alto ponto de fusão deste elemento metálico. Entretanto, mesmo o 

tungstênio evapora com o passar do tempo e adere às paredes da lâmpada, reduzindo, dessa forma, a 

quantidade de luz emitida.  Mas, diferentemente das lâmpadas de tungstênio comum, a lâmpada 

halógena possui seu filamente na posição vertical. Então, se utilizássemos o mesmo “spot” com o 

mesmo  aparato  com as  fendas,  não  estaríamos  alinhando  o  filamento  com a  fenda,  perdendo 

intensidade luminosa. Então, utilizando um “spot” idêntico ao usado anteriormente, pensamos em 

fazer  as  fendas,  no  próprio  “spot”,  mas  no  sentido  vertical  para  que  estas  se  alinhem com o 

filamento da lâmpada. De um lado do aparato foi feito apenas uma fenda e do outro sete fendas. O 

pedido foi entregue na Oficina Central da Unicamp e foi feito da seguinte maneira:
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Fotos 1: Projeto Lâmpada de Halogênio

Parte II:

As atividades foram feitas no MDCC (Museu Dinâmico de Ciências de Campinas), para alunos 

de todas as idades. As escolas marcavam seções no planetário e, na saída ou na entrada de cada 

seção, os alunos da Unicamp aplicavam as atividades. As atividades consistiam numa palestra sobre 

óptica, utilizando o data show (produzida pelo professor da disciplina, Joaquím José Lunazzi) e na 

aplicação  do  experimento  “La  Nube” 

(http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem2_2007/Bruno

G-Lunazzi_F709_RF.pdf , apêndice A, página 14). 

Nós, alunos da Unicamp, tivemos o papel de monitores dos alunos na atividades. As palestras 

foram apresentadas por todos os monitores. Em todas, não havia apenas um monitor apresentando, e 

sim todos participavam, fazendo com que os alunos se motivassem a participar. Sendo assim, foi

despertado um desejo de aprender mais sobre a óptica. Os alunos respondiam as perguntas feitas 

pelos monitores e também faziam perguntas sobre o assunto. 
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Fotos 2: Palestra.

Após a apresentação da palestra, os alunos eram levados para a parte externa do planetário e 

então era feita a atividade com os espelhos (“La Nube”). Os alunos adoravam, como eles mesmos 

diziam,  a  “brincadeira”.  As  atividades  foram  extremamente  bem  recebidas  pelos  alunos, 

despertando o interesse para com a Física, mesmo os que ainda não tiveram Física na escola.
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Fotos 3: Aplicação “La Nube”.

Um breve sobre o Museu Dinâmico de Ciências de Campinas (MDCC):

O MDCC é o único museu municipal vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Atualmente 

é composto por duas unidades: o Espaço Ciência-Escola e o Planetário de Campinas (inaugurado 

em 28/10/1987).  Proveniente de uma parceria entre Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), a
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 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp 

(FUNCAMP) e a Academia de Ciências do Estado de São Paulo (ACIESP). É caracterizado como 

um  espaço  de  ensino  não  formal,  visando  o  ensino  para  o  público  leigo,  para  estudantes  e 

professores. Assim, tal público alvo participam de muitos tipos de experiências científica,

 despertando o interesse sobre ciência do cotidiano e na natureza. Fato, este, muito importante 

devido a sua localização na Lagoa do Taquaral. 

Foto 4: Planetário.

Foto 5: Projetor do Planetário. Projeta imagens dos corpos celestes em um teto curvilíneo (que 

imita o formato do céu).
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Foto 6: Mapa Lagoa do Taquaral.                                                

Atividades:

23/09/2008

Alunos de 3ª série da escola E. E. Celestino de Campos. Apenas “La Nube”, pois o auditório 

estava ocupado.

30/09/2008

Sem atividades.

07/10/2008

Sem atividades.
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14/10/2008

Alunos de 4ª e 5ª séries da escola EMEB Ano Isabel. Palestra ministrada até a parte dos slides 

em três  dimensões.  A atividade “La Nube” foi  realizada com sucesso.  Participação intensa dos 

alunos nas duas atividades.

21/10/2008

Sem atividades.

28/10/2008

Sem atividades.

28/10/2008

Alunos  de  várias  idades  (havia  desde  crianças  até  pessoas  da  terceira  idade)  do  Colégio 

Arceburguence. Boa participação dos alunos no decorrer da palestra. “La Nube” foi a atividade 

preferida dos alunos, muitos risos e empolgação.

“Excelente a apresentação da equipe do Planetário, pelo atendimento e carinho

para com os alunos. A brincadeira do espelho, foi fantástica como a palestra também. Agradecemos 

aos alunos pela atenção para conosco. Parabéns”.

Bibliografia:

– MDCC: http://www.abcmc.org.br/mdcc/
– Espelhos planos: http://www.ifi.unicamp.br/

%7Elunazzi/Modulo_V/Modulo_V.htm#6.12Reflex%E3o_com_espelhos_planos

– Lâmpada Halogênio: http://arremate.us/equivalencias/lampadas.htm

– Mais sobre Lâmpada Halogênea 

http://www.katun.com/portuguese/resourcecenter/po_techtipshalogen.html

Nota: Todos estes links foram acessados pela última vez em 11/11/2008.
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