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Prefácio 

 

 

 O Manual de Atividades Experimentais A ciência e o Lúdico: desafiando e educando 

fazer, saber, como e por quê? é uma grata surpresa para quem abre, e é destinado aqueles 

formadores que sentem a necessidade de trazer a experiência para a sala de aula, ou utilizá-la 

em espaços não-formais: museus científicos, oficinas, feiras de ciências, apresentações, entre 

outras.  

 Ele é fruto de uma longa jornada de seu autor, o Professor João José da Silva Carrilho. 

Ele ficou conhecido pelo seu sobrenome, Carrilho, embora tenha desfrutado de suas 

considerações e inquietações na Pós-Graduação. Compartilhamos do mesmo desejo de 

mudanças e avanços na Educação Científica. Sua figura esguia nos leva a acreditar na sua 

fragilidade aparente. Um contato mais aproximado revela exatamente o oposto: um jovem 

mascarado pelas marcas da idade. Impossível não viajar junto de suas lembranças sobre tudo 

que já viveu em sua trajetória de Professor e Educador. Oriundo de escola pública, Escolas: 

Assis Chateaubriand (antigo primário), Ministro Pires e Albuquerque (antigo ginásio), Severino 

Vieira e no Colégio da Polícia Militar (Ensino Médio), todas em Salvador. Foi fundador, atuando 

como monitor em 1979, e posteriormente como técnico pesquisador em 1983, do Museu de 

Ciência & Tecnologia do Estado da Bahia. Formado em Ciências Naturais com habilitação em 

Matemática e Física, pela Universidade católica de Salvador. Em 2010, fez Especialização em 

Astronomia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, e em 2015 conclui o seu Mestrado 

em Astronomia pela mesma Instituição. 

 Uma breve apresentação do MAE, como resolveu abreviar seu manual, exige uma 

passagem por alguns tópicos vinculados à Educação, ao processo de Ensino-Aprendizagem, e, 

principalmente, pela Física e Astronomia. Com uma metodologia que chamo de própria-

adaptável encontramos no MAE um caminho, mas não o único caminho, como frisa o Prof. 

Carrilho. Ele trabalha nos três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. Buscam-se desenvolver 

habilidades que tratam de conhecimento, compreensão e o pensar sobre um problema, 

aplicadas nos estudantes, e por que não dizer, no professor-formador. Bem como trabalhar com 

o Compromisso, valorando o que está sendo produzido e identificando como seu conhecimento, 

sua ciência. Ao fazer com que os estudantes sejam protagonistas de seus experimentos, o 

desenvolvimento psicomotor é empregado na execução das propostas de cada kit experimental, 

e favorece uma participação ativa de cada estudante.  

 Apesar de não fazer menção à Taxonomia de Bloom, que é uma organização 

hierárquica do que desejamos com a educação, ela está presente nesse trabalho. Nas etapas, 

não apenas uma descrição do fenômeno é requerida, não apenas uma explicação. Sua proposta 
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incorpora a compreensão, discussão, análise e avaliação de resultados, bem como trabalha com 

o erro como agente pedagógico. Estimula a análise do erro em busca de soluções e de 

entendimento sobre o fenômeno em tempo real, ou seja, durante a aula, durante o experimento.  

 Existe uma tendência progressista no Ensino de Ciências. Formadoras dessa corrente 

estão as novas teorias de ensino-aprendizagem destacam-se, sem demérito às demais: o 

Construtivismo de Jean Piaget, o Cognitivismo de David Ausubel e o Sócio-Interacionismo de 

Lev Vygotsky. Elementos dessas teorias estão aplicados no MAE de forma não-explícita.  

 O uso do MAE, e o seu estudo, revelam essa faceta plural. O que vem atender uma 

grande lacuna. Infelizmente, o que constatamos é que os Laboratórios de Experimentações 

estão cada vez mais em desuso. Um dos mitos é que manter um laboratório de ciências 

experimental custa caro. Errado! Isso é o que mostra o Prof. Carrilho em sua obra. As 

experiências além de baratas são instigantes e bem exploradas. O roteiro em quadrinhos é outra 

faceta inovadora que permitirá a fácil difusão, pela fácil reprodução. O estudante poderá levá-lo 

para sua casa, mostrar para os seus colegas na rua, facilitar a exposição em feiras de ciências e 

museus de ciência. Um pouco da história dos cientistas, que se aproximam, ou que estão 

diretamente vinculados aos kits também são apresentadas de forma contextualizada. Como 

complemento também são indicados sites (links na internet) mantidos por Instituições no cenário 

mundial como o da Universidade de Colorado em Bauder, nos Estados Unidos da América, 

também preocupados com a difusão científica e com as novas tecnologias de aprendizagem. 

 A Física e Astronomia presentes no MAE dão conta de uma série de fenômenos que 

cobrem as duas áreas. Na Física destacam-se: Mecânica, Mecânica dos Fluidos, 

Eletromagnetismo. Na Astronomia temos fenômenos devido à inclinação do eixo da Terra, 

medições de tempo com o uso de relógio solar, identificação de constelações, órbitas de 

planetas, entre outros. São ao todo 20 kits à disposição da imaginação do professor-formador, 

dos estudantes e/ou usuários. Novos kits poderão ser incorporados pela mesma metodologia 

própria-adaptável, e certamente serão. 

 Nasceu como um projeto de pesquisa, porem o MAE revela bem mais que isso, é um 

reflexo real de uma vida dedicada ao Ensino de Física e Astronomia. 

 

Feira de Santana, 16 de julho de 2015 

 

Prof. Dr. Carlos Alberto de Lima Ribeiro 
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NOTA DO AUTOR  

 

Em nossos colégios, os primeiros passos em direção a uma disciplina com 

atividades experimentais são passíveis de tropeço mesmo sem a pretensão de atingir o 

impossível que seria esgotar o assunto que se esta pretendendo discutir, contudo, 

selecionou-se no resultado de um trabalho de pesquisa em laboratório de baixo custo, 

atividades que julgou-se  básicas e simples para o desenvolvimento e o despertar da 

curiosidade científica do participante. Acreditamos que a Astronomia como “carro chefe” 

nessa empreitada seja um caminho para a investigação da Física e da Matemática. 

Sabendo que a maioria dos nossos colégios não possui equipamentos e, se os 

possui, por falta de orientação poucos são utilizados, procurou-se selecionar alguns 

materiais de fácil aquisição e já existentes no mercado. Fizemos opção em colocar 

roteiros padronizados, mas que permitem a inferência dos professores quanto à 

substituição dos materiais e a ordem de aplicação dos mesmos. 

Apesar da padronização em todos os roteiros o estudante terá desafios e liberdade 

na execução dos passos propostos, a linguagem em primeira pessoa do plural tem a 

intenção de deixar a execução do trabalho compartilhado e a presença de gravuras 

possibilita auxiliar na consecução do protótipo. 

Acreditando nas sugestões e críticas de meus colegas de magistério, visando à 

otimização deste trabalho e, por certo, outros passos em direção ao objetivo comum de 

auxiliarmo-nos mutuamente, proporcionando uma melhor orientação aos alunos nessa 

atividade, agradeço desde já. 

 

 

O Autor 
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INTRODUÇÃO 

 

Acreditamos que desde que o homem surgiu na Terra vem tentando compreender 

o mundo que o cerca; ele esta continuamente inserido no mar desse “espaço-tempo” e 

praticamente não existe como um ser isolado e muito menos estático, mas um ser em 

constante mudança. 

Com o passar do tempo, o homem aprendeu a visualizar mais conscientemente os 

recursos à sua disposição e também suas limitações.  

A realidade do ensino brasileiro é peculiar, e é público e notório que qualquer 

pessoa encontra enormes dificuldades ao tentar realizar um trabalho de bom nível. Com 

a “reforma do ensino” as disciplinas na área das Ciências (Física, Química e Biologia) 

foram prejudicadas. Todavia, para ousar transformar uma sala de aula, ou uma escola, o 

educador precisa aceitar a si próprio e ao educando em um processo de transformação 

vital. Não podemos aceitar passivamente esta realidade. 

Dentro deste contexto, certamente os educadores e os pesquisadores devem 

desempenhar um papel à parte, pois, compreender a natureza requer observação, 

formulação de hipóteses, experimentação, etc ...., requisitos estes que, segundo o a que 

se percebe, foram banidos de uma grande parte das escolas, onde o ensino é realizado 

simplesmente com piloto e quadro branco. É possível minimizar este quadro e, essa é a 

intenção desse Manual. 

Todas as técnicas aplicadas às atividades experimentais tem tornado o ensino de 

Ciências mais acessível e, associar alguns fenômenos da Astronomia, certamente trará 

uma motivação a mais, pois seu objeto de estudo, o céu, é um vasto laboratório para o 

Homem esse pequenino ser perguntador.    

Pretendemos dar uma contribuição relevante ao Ensino Fundamental e ao Ensino 

Médio de ciências estimulando a curiosidade inata e recuperando o prazer de descobrir 

o porque das coisas, usando recursos simples para a realização de experimentação, 

gerando pequenos laboratórios.  

Portanto, o Manual de Atividades Experimentais (MAE) é um caminho nesse 

sentido, utilize-o de forma que possa saber, entender, como e por que dos fenômenos.  
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O que é este manual 

Este manual é o resultado da nossa inquietação no que diz respeito ao ensino de 

Ciências principalmente, no nono ano do Ensino Fundamental e na disciplina Física no 

Ensino Médio.  

Entendemos que as atividades práticas não devem trazer respostas prontas e bem 

articuladas a perguntas pré-concebidas. Por isso, os vinte (20) kits que fazem parte 

desse Manual estudam, problematizam, desafiam e conduzem o experimentador na 

construção do seu conhecimento. Só assim esse conhecimento será vinculado de 

maneira contextualizada e com real significado para o experimentador, o docente atuará 

mais como um facilitador do processo de ensino-aprendizagem.  

 

Cada protótipo que compõe o kit deve constar de: 

 

Manual de instruções em forma de revista em quadrinhos que servirá para a construção 

passo a passo do equipamento que permitirá a demonstração do fenômeno. 

Os manuais de instrução serão padronizados em: 

 

INTRODUÇÃO - Um pequeno texto que permite ao participante situar-se no tema. 

 

OBJETIVOS – O que será alcançado após a atividade. 

 

MATERIAL – Relação de todo o material necessário para a construção e realização da 

experiência. Essa relação é acompanhada de um desenho das partes, o que permite ao 

educando vivenciar concretamente os principais conceitos e fenômenos. 

 

ETAPAS – Padronizadas em oito partes, as etapas escritas em primeira pessoa do 

plural, mostram através de ilustrações cada passo a ser executado, embora o educando 

possa utilizar-se de sua criatividade e concepções pré-determinadas. Contudo, poderão 

ocorrer erros na execução e o experimento não funcionar, o que também servirá de 

aprendizado. 

QUESTIONÁRIO – Algumas perguntas mais direcionadas ao tema do experimento são 

feitas, porém outras devem aparecer durante a discussão final. 
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VOCABULÁRIO – Algumas palavras que surgem, propositadamente, nas etapas de 

construção do protótipo, tem seu significado revelado e, sabendo previamente, o 

educando poderá recorrer sempre que desconhecer o significado. 

Acompanha também um folheto contendo foto e pequena biografia do cientista que 

esta de alguma forma relacionado ao tema do kit. 

O nome de cada kit foi escolhido de forma lúdica e tem por objetivo começar uma 

discussão, que é o ponto de partida. 

Os conceitos selecionados podem ou não estarem relacionados com o conteúdo da 

aula, cabe ao orientador direcionar, buscar conexões e de forma livre utilizar cada tema 

do kit.  

Para a utilização dos kits não precisamos de um laboratório, em qualquer sala 

podemos aplicá-los, em média precisamos de um tempo de 40 minutos para a execução 

de cada kit e se o estudante quiser realizar as atividades em outros espaços, fora da 

sala de aula, o trabalho não será comprometido.    
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Como utilizar este manual 

  

O manual poderá ser utilizado na disciplina de Ciências do Ensino Fundamental e 

na disciplina de Física em qualquer série do Ensino Médio. Não possui uma ordem de 

uso, podendo seguir uma ordem que melhor se distribua cada conteúdo no 

planejamento do professor.    

O professor poderá fazer cópia xerox  frente e verso do roteiro do material original 

que esta disposto ao longo da obra. Após fazer a cópia devera cortar a folha em três 

tiras, dobrando-as ao meio e grampeando no meio, formando uma “revista” com seis 

páginas.    

O material para a realização da experiência é de fácil aquisição e pode ser 

substituído por outro similar, quando não puder contar com original do kit.   

Quanto à metodologia podemos trabalhar em grupos de no máximo seis 

componentes, onde cada membro terá uma tarefa e todos com um único objetivo, que é 

a construção e execução das tarefas propostas em cada kit.  

Nesta metodologia, o conhecimento científico não é fornecido diretamente, mais 

solicitado segundo as etapas de desenvolvimento dos passos executados após leitura 

atenta de cada etapa.  

Ao final podemos em uma ampla mesa redonda, discutir os conceitos apresentados 

e a finalidade dos mesmos; retomar o experimento com outros materiais; fazer uma 

descrição do funcionamento do experimento; propor explicações sobre o fenômeno 

observado, à luz dos conceitos básicos contidos neles, de preferência com ilustrações e 

esquemas. A expectativa para o nível de profundidade deve estar adequada ao nível de 

conhecimento dos estudantes e professores e às possibilidades do experimento 

realizado; comentar os problemas encontrados durante a construção do experimento, 

partindo do princípio de que a análise de problemas estimula o aprendizado e exercita 

as capacidades de observação, abstração e raciocínio; mostrar outras alternativas 

experimentais como  simuladores disponíveis na internet.  
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1. REALIZANDO MEDIDAS  

 

O Universo apresenta um vasto laboratório intelectual para o curioso da Natureza. 

Nele, o Homem - este pequenino ser perguntador - está sempre tentando explicar os 

diversos fatos que ocorrem a cada momento. Ao Universo, o Homem sempre fará 

propostas atrás de propostas até o final dos tempos, quando lhe fará a última delas - no 

estertor final - tentando ainda retirar o excitante véu de mistério que ainda o envolve. 

Para o cientista, é sempre necessário propor idéias novas que explicam - da 

maneira mais racional e simples - os fenômenos da Natureza da Vida. A linguagem 

natural das ciências é a matemática, através da qual ela expressa suas teorias.  

O instrumento básico da comprovação prática de uma teoria é a medida. 

É preciso então saber o que significa medir uma quantidade qualquer: 

Medir uma quantidade é compará-la com outra quantidade da mesma  espécie 

convencionalmente adotada como medida. Então, se eu digo que o comprimento de um 

carro vale 4,0 metros, é porque seu comprimento vale 4 vezes mais que a unidade 

convencionalmente adotada, que é o METRO. 

O avanço tecnológico do mundo atual permite a realização de medidas com 

precisão cada vez maior, porém existe sempre uma margem de erro em cada medida 

realizada, por mais avançada que seja a técnica experimental utilizada. 

A diferença entre o verdadeiro valor de uma grandeza que esta sendo medida e o 

valor fornecido pelo aparelho de medição será tanto menor quanto mais precisa for à 

medida. Em outras palavras, quanto mais precisa for a medida, menor será o erro da 

medida, porém esse erro sempre existirá, mesmo utilizando tecnologia sofisticada em 

todos os experimentos científicos e essa a nossa intenção com o uso desse kit.  

Após realizar essa experiência o estudante passa a perceber que: 

-  não existe uma medida exata; 

- aprende a operar com algarismos significativos; 

- aprende a aplicar a regra do arredondamento; 

- aprende a usar um paquímetro. 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 60 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  Apenas a fita de papel. 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

13 

 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

14 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

15 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

16 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

17 

COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA REALIZANDO MEDIDAS  

No passo 01. 

Comprimento 4,4 cm ou 4,5cm.     Largura3,0 cm ou 3,1 cm.   Altura2,2 cm ou 2,3 cm.  

Qual o algarismo confiável em cada medida?  

Comprimento 4, Largura 3, Altura 2. 

Qual o algarismo duvidoso em cada medida?  

Comprimento 4 ou 5.    Largura 0 ou 1 Altura2 ou 3 cm. 

 

No passo 02. 

Comprimento 4,56 cm ou 4,57 cm.     Largura3,32 cm  ou 3,33 cm.   

Altura 2,35 cm  ou 2,36 cm.  

As medidas realizadas por cada componente do grupo para cada dimensão do prisma 

são iguais as obtidas no item 1?  Por que?  

Não, pois as medidas obtidas com a régua milimetrada apresentam maior número de 

algarismos significativos.  

 

No passo 03. 

Nesse passo, se a sala possui data-show, podemos acessar o site abaixo e usar o 

simulador do paquímetro. 

 

No passo 04. 

Nesse passo podemos encontrar o diâmetro do corpo cilíndrico como sendo: 20 mm + 

0,85 mm = 20,85 mm. 

No passo 05. 

Comprimento 45,42 mm = 4,542 cm.        Largura          33,47 mm = 3,347 cm. 

Altura           22,35 mm = 2,235 cm.  

A quantidade de algarismos significativos obtidos nas medidas acima foi a mesma das 

medidas realizadas nos itens 1 e 2?  Não. 

O que podemos concluir a partir dos resultados? Com o paquímetro obtivemos uma 

medida mais precisa. 
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No passo 06. 

Nesse passo o aluno percebe a necessidade da regra para adição e subtração de A.S. e 

também da regra do arredondamento para responder corretamente a soma das 

medidas.  Soma = 13,5 cm ou 13,6 cm. 

 

No passo 07. 

Perímetro do corpo P = 6,53 cm.        

Diâmetro do corpo cilíndrico D = 2,085 cm.    A divisão resulta em 3,13. 

 

No passo 08. 

Por que devemos utilizar a regra citada abaixo? Para melhorar a precisão da resposta. 

 

QUESTÕES: 

1. Do que depende o número de algarismos significativos numa medida? Da graduação 

do aparelho de medida. 

2. Podemos obter uma medida exata? Não. Sempre podemos colocar um algarismo 

duvidoso na medida. 

3. Qual a diferença entre as medidas 24 oC e 24,00 oC? A quantidade de algarismos 

significativos corretos. A segunda medida é mais precisa.  

4. Qual das medidas foi feita com uma balança mais precisa: 23,4 g ou 3,76 g? A menor 

graduação da primeira medida é o grama e o da segunda medida é o decigrama, sendo 

assim a segunda medida é mais precisa.  

5. Qual o valor da soma, em milímetros, das alturas do prisma medidas nos itens 1, 2 e 

5.     7 mm. 

6. Como expressar corretamente o volume do prisma usando as medidas do item 1?         

29 cm3. a 32 cm3. 

 

TEXTOS 

Fabrica de precisão - http://goo.gl/Y2WE9W  

Erro cometido pela NASA  

http://elpais.com/diario/1999/10/02/sociedad/938815207_850215.html 

SIMULADOR 

http://www.stefanelli.eng.br/ 

http://goo.gl/Y2WE9W
http://elpais.com/diario/1999/10/02/sociedad/938815207_850215.html
http://www.stefanelli.eng.br/
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2. BALANÇO MÁGICO  

O momento angular, L, é uma grandeza física muito importante, especialmente em 

se tratando de rotações. Ela é definida como o produto vetorial do vetor posição e do 

vetor quantidade de movimento.  

L


= pr


.    Sendo: L


 o vetor momento angular, r


 o vetor posição e p


 o vetor 

quantidade de movimento.  

O vetor L


 é perpendicular aos vetores r


 e p


 e, por isso, na maioria das vezes 

acaba dificultando a vizualização. No entanto, é uma quantidade física fundamental e 

importante no estudo da rotação de um corpo.  

Um corpo em equilíbrio estático tem a quantidade de movimento nula (o que 

significa que ele não tem movimento de translação) e ainda assim ter momento angular 

total diferente de zero. 

Podemos usar o conceito de momento angular em muitas situações do cotidiano, 

dentre elas, o movimento de uma bailarina que, para girar rapidamente ao redor do eixo 

do corpo, que é mantido na vertical, abre os braços, dá um impulso para girar e, 

simultaneamente, para se elevar acima do solo, e, ainda no ar, aproxima os braços do 

eixo do corpo aumentando a velocidade angular.  Outro exemplo de aplicação desta 

quantidade física é no movimento dos planetas em torno do Sol e na formação do 

Sistema Solar.  

Nesse kit o estudante observa e discute um movimento de comportamento 

bastante particular, passando pela discussão da situação de equilíbrio de um corpo, 

conceito de centro de massa, lei da conservação do momento angular e energias 

envolvidas na experiência. 

 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade - Fácil. 

Material descartável - Vela de 10 cm e aparador de cera. 

Recomendação – Como vamos utilizar fogo, se possível realizar a experiência em local 

plano, no chão da sala, por exemplo.  
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA BALANÇO MÁGICO 

No passo 01. 

O tamanho da vela deve ser em torno de 10 cm. 

A marca serve para localizar o centro de massa da vela. 

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do aluno que aqueca um pouquinho à ponta 

da agulha, pois do contrario não será possível segura-lá. 

 

No passo 03. 

SIM. 

Nesse passo, a vela deve ficar em equilíbrio estático vertical com a extremidade que 

possui o pavio voltado para cima, pois esta parte possui tem menor massa. 

 

No passo 04. 

NÃO. 

Nesse passo podemos chamar a atenção para as forças que atuam no sistema, 

vela+agulha. 

 

No passo 05. 

A quantidade de cera retirada tem por objetivo deixar a vela na posição de equilíbrio 

horizontal. Devemos retirar aos poucos e com cuidado para não quebrar a vela. 

 

No passo 06. 

SIM. 

Nesse passo devemos colocar a vela na posição de equilíbrio horizontal. 

 

No passo 07. 

NÃO. 

Nesse passo devemos observar que a queima não é regular, o que leva a vela sair da 

posição de equilíbrio e oscilar em torno do centro de massa. O lado que perde massa 

fica mais leve e sobe enquanto o de mais massa fica mais pesado e desce.  
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No passo 08. 

Nesse passo devemos observar que ao apagar um dos pavios a massa desse lado fica 

maior, o que leva a vela voltar a posição de equilíbrio vertical com a parte acesa voltada 

para cima, pois essa  parte perdeu massa. Podemos afirmar que o centro de massa do 

sistema (vela+agulha) foi deslocado para uma posição logo abaixo da posição da 

agulha.  

 

QUESTÕES: 

1.  O que você acha que leva a vela a oscilar? A queima irregular da cera da vela. 

2.  Na medida em que a vela queima o período de oscilação diminui ou permanece o 

mesmo? O período de oscilação diminui. 

3. Você acha que o movimento da vela é de fácil previsão matemática? Justifique sua 

resposta. Não. O movimento oscilatório da vela é de difícil previsão, pois a queima da 

cera da vela além de ser irregular, quanto à quantidade de massa derretida, depende do 

sentido do movimento do vento no ambiente. Podemos classificar como um movimento 

caótico. 

4. Que relação pode-se estabelecer entre a metade do tamanho da vela, durante a 

queima e o período de oscilação?  À medida que a vela queima, reduzindo a metade do 

tamanho da vela, podemos notar uma redução no período de oscilação, ou seja, um 

aumento na frequência de oscilação. Podemos também discutir o conceito de  momento 

angular. 

5. Vamos citar mais dois movimentos naturais que sejam periódicos e, quanto vale o 

período? Aqui podemos citar vários movimentos. Dentre eles: Rotação da Terra – 24 

horas; Revolução da Terra – 365dias e 6 horas; Revolução da Lua 29,5 dias; Movimento 

das Marés – 12 horas entre duas marés cheias; dentre outros. 

 

TEXTOS  

http://www.astronoo.com/pt/artigos/momento-angular.html 

 

SIMULADOR 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/ 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/ 

 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
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3.  FAZENDO VOAR  

O movimento de um corpo está relacionado ao meio onde este movimento 

acontece e com a aerodinâmica do corpo. O estudo da dinâmica dos corpos que se 

movem dentro de fluidos como o próprio ar e outros gases faz parte da mecânica dos 

fluidos. Como exemplos de aplicações da aerodinâmica, podemos citar a criação dos 

corpos dos aviões, formato de projéteis e até mesmo a construção de simples 

cataventos. O teorema de Bernoulli é a base de estudo da aerodinâmica. Este princípio 

relaciona a velocidade do fluxo do ar e a pressão correspondente, desta forma temos 

que para maiores velocidades de fluxo, correspondem menores valores de pressão, 

assim como para aumentos de pressão, correspondem diminuições na velocidade de 

fluxo. 

Assim, utilizando-se desse teorema, a engenharia conseguiu desenhar as asas de 

um avião de forma que a velocidade do fluxo do ar fosse menor na parte de baixo da 

asa, causando então uma diferença de pressão entre a parte inferior e a superior do 

avião, e esta diferença de pressão é a responsável por manter o avião em suspensão no 

ar durante a viagem. Estamos também mergulhados num fluido: o ar. Ele é responsável 

por grande parte do atrito que diminui a velocidade dos carros. 

As indústrias automobilísticas são as grandes interessadas em melhorar a 

aerodinâmica dos carros, basta comparar os modelos de 60 anos atrás e os atuais que 

mais parecem naves espaciais, até mesmo utilizando pinturas e esmaltes especiais que 

reduzem o atrito com o ar. 

Mesmo corpos celestes, como os meteoros, são desintegrados quando entram na 

atmosfera terrestre, pois o atrito com o ar é tão intenso que incendeia o corpo.  

Ao utilizar esse kit o estudante passa a entende melhor a influencia do ar no 

movimento de um corpo, consequências da diferença de pressão e noções do teorema 

de Bernouille. 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade - Fácil. 

Material descartável - Se quiser substituir as lâminas e o arame. 

Recomendação – Como vamos utilizar lâminas amoladas, pedir para o aluno ter cuidado 

para não se cortar.  



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

27 

 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

28 

 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

29 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

30 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

31 

COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA FAZENDO VOAR  

No passo 01. 

Observar que ao dobrar o arame na forma de um retângulo uma das pontas deve ficar 

um pouco maior para poder prender no cabinho.  

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do aluno para curvar apenas um dos lados da 

lâmina e ter cuidado para não se cortar. 

 

No passo 03. 

Nesse passo, a estrutura deve ficar firmemente presa ao cabinho. 

 

No passo 04. 

Nesse passo devemos soprar entre as lâminas, com o cabinho na horizontal. Pedimos 

aos alunos para observar a posição na figura. 

Ao soprar entre as lâminas elas apenas balançam. 

 

No passo 05. 

Pedimos aos alunos para observar a forma final na figura. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos colocar as lâminas na estrutura e verificar se elas ficam livres, 

para poderem realizar movimento de se aproximar ou de se afastar. 

 

No passo 07. 

Nesse passo devemos soprar entre as lâminas, com o cabinho na horizontal. Pedimos 

aos alunos para observar a posição na figura. 

Ao soprar entre as lâminas elas se afastam um pouco. 

 

No passo 08. 

Nesse passo devemos soprar entre as lâminas, com o cabinho na horizontal. Pedimos 

aos alunos para observar a posição na figura. 
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Ao soprar entre as lâminas elas se aproximam. 

Podemos explicar dizendo que ao soprar, com as partes convexas voltadas uma para 

outra, provocamos uma redução de pressão entre as lâminas o que leva a aproximação. 

Nesse passo a depender do nível de entendimento podemos discutir o Teorema de 

Bernoulli. 

 

QUESTÕES: 

1.  As lâminas, quando curvadas, podem ser comparadas a que parte de um avião? As 

asas. 

2.  Por que as lâminas se juntam quando sopramos entre elas? Podemos explicar 

dizendo que ao soprar, com as partes convexas voltadas uma para outra, provocamos 

uma redução de pressão entre as lâminas o que leva a aproximação. Nesse passo a 

depender do nível de entendimento podemos discutir o Teorema de Bernoulli. 

3. O movimento de um corpo, no ar, depende de sua forma? Sim. Podemos discutir 

coeficiente aerodinâmico. 

4. Se as lâminas fossem usadas como aerofólios de um carro, que parte ficaria voltada 

para cima, a côncava ou convexa? A parte côncava. 

5. As sondas espaciais podem ter qualquer forma? Sim, pois com o ar rarefeito no 

espaço a forma dos corpos não interfere no movimento. 

 

TEXTOS  

http://www.toywing.com.br/ 

http://engmecblog.blogspot.com.br/ 

http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/ 

http://www.cienciamao.usp.br/ 

 

SIMULADORES 

https://phet.colorado.edu/pt_BR 

 

 

 

 

http://www.toywing.com.br/
http://engmecblog.blogspot.com.br/
http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/
http://www.cienciamao.usp.br/
https://phet.colorado.edu/pt_BR
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4. TRAÇANDO ÓRBITAS 

Os corpos celestes que gravitam em torno do Sol traçando órbitas, que podem ser 

elípticas, parabólicas ou hiperbólicas. Os de órbita elíptica são periódicos. Esse tipo de 

órbita é geralmente provocada pela influência gravitacional dos planetas, pricipalmente 

Júpiter e Saturno, que têm a tendência de prenderem os cometas ao sistema solar. 

Em suas rotas, chocam-se com asteróides, mudam de destino e às vezes são 

tragados e pulverizados por outros corpos celestes de maior tamanho. O diâmetro de um 

cometa pode variar de centenas de metros a centenas de quilômetros. 

Os cometas são formados por três estruturas: núcleo (ou cabeça), coma (ou 

cabeleira) e cauda. O núcleo constitui-se de um aglomerado de gases congelados 

(metano, amoníaco, cianogênio e dióxido de carbono) e pequenas partículas sólidas. A 

coma é uma nuvem gasosa que surge à medida que o cometa se aproxima do Sol e o 

calor faz evaporar os gases do núcleo. A cauda – rastro deixado pelo cometa e 

iluminado pelo Sol – é formada por partículas de pó, pequenos fragmentos e gases que 

se soltam do núcleo e da coma. Eles são os astros mais importantes do sistema solar, 

por serem considerados "restos" de sua formação, que continuam vagando pelo 

Universo. De acordo com algumas teorias, podem ter sido os responsáveis por trazer a 

água, ou até mesmo vida, à Terra. 

Ao utilizar esse kit o estudante percebe que: 

- as órbitas dos planetas são pouco excêntricas e as órbitas dos cometas 

periódicos são em geral, muito excêntricas; 

- quando um corpo se movimenta ele descreve uma trajetória que depende do 

referencial; 

- observa que a maioria dos livros didáticos faz um traçado errado para a órbita dos 

planetas em torno do Sol; 

- observa mais um tipo de movimento que não é MU e nem MUV, podendo até 

elaborar uma discussão acerca de movimento acelerado e movimento retardado. 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade -  Médio. 

Material descartável - o cartão e os 30 cm de cordão. 
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TABELA:  

Excentricidade das órbitas de alguns corpos 

celestes. 

Planeta Excentricidade A 

Mercúrio 0,2 20 

Vênus 0,007 20 

Terra 0,02 20 

Marte 0,09 20 

Júpiter 0,05 20 

Saturno 0,06 20 

Urano 0,05 20 

Netuno 0,009 20 

Planeta anã Excentricidade A 

Plutão 0,25 10 

Ceres 0,08 10 

Eris 0,44 10 

Satélite Excentricidade A 

Lua 0,055 20 

Cometas Excentricidade A 

Halley 0,97 10 

Hele Bo 0,99 10 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA TRAÇANDO ÓRBITAS 
 

No passo 01. 

Observar qual o astro escolhido pelo aluno e cuidar para que pelo menos um dos grupos 

escolha a Terra e outro grupo escolha um cometa para melhor comparação de 

resultados.  

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do aluno que ele vai usar um fator de escala, 

com as distâncias em centímetros e que deve ter muito cuidado com os cálculos. 

 

No passo 03. 

Nesse passo a distância entre os focos, para os planetas é de no máximo 4,0 cm e um 

mínimo de 0,10cm, para a Lua 1,0cm, para os planetas anãos entre 0,8 cm e 4,0 cm e 

para os cometas entre 9,7cm e 9,9cm. 

 

No passo 04. 

Nesse passo devemos chamar atenção para o referencial que é o Sol. 

 

No passo 05. 

Pedimos aos alunos para ter cuidado na hora de fazer o furo para não se ferir com o 

preguinho e fazer um furo pequeno, o suficiente para o cordão passar apertado por ele. 

Usar o próprio prego para passar o cordão pelo furo. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos ter cuidado com a medida. Primeiro marcar com o hidrocor a uns 

5,0 cm da extremidade do cordão e a partir daí fazer à próxima marcação no cordão cuja 

distância entre elas é a medida encontrada após soma A+e.  

 

No passo 07. 

Nesse passo devemos dar o nó no local das marcações feitas com o hidrocor só depois 

de passar as extremidades do cordão pelos furos. 

No passo 08. 
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Nesse passo podemos traçar a órbita, primeiro com um lápis e depois cobrir com o 

hidrocor. 

A órbita é a trajetória do astro considerando o Sol como referencial e, devemos observar 

se os pontos de periélio (P) e afélio (A) foram marcados corretamente. Podemos 

também analisar o movimento do astro em retardado e acelerado. 

 

QUESTÕES: 

1. Consultando a tabela, qual o planeta do Sistema Solar que possui a maior 

excentricidade? Mercúrio. 

2. Quais os corpos do Sistema Solar possuem grande excentricidade? Os Cometas. 

3. Qual o nome da trajetória descrita pelos planetas ao redor do Sol? Elipse. 

4. Vamos traçar no cartão o vetor velocidade da Terra no periélio e no afélio. Os valores 

são encontrados na INTRODUÇÃO. No periélio o vetor deve ter 3,0 cm e no afélio 2,9 

cm e os dois são tangentes à trajetória. 

Considere que 1,0 cm equivale a 10 km/s.  

5. Como podemos descrever o movimento descrito pelos planetas ao redor do Sol? É 

um movimento Variado, mas não é uniformemente, pois a velocidade decresce do 

periélio para o afélio e cresce do afélio para o periélio não linearmente. 

 

TEXTOS  

http://www.cdcc.usp.br/ 

http://www.if.ufrgs.br/ast/solar/portug/comet.htm#intro 

 

SIMULADORES 

http://www.astronoo.com/pt/artigos/posicoes-dos-planetas.html 

http://www.argonavis.com.br/astronomia/orbitas/ 

http://mrjogos.uol.com.br/jogo/encontrar-orbita-do-planeta.jsp 

 

 

 

http://www.cdcc.usp.br/
http://www.if.ufrgs.br/ast/solar/portug/comet.htm#intro
http://www.astronoo.com/pt/artigos/posicoes-dos-planetas.html
http://www.argonavis.com.br/astronomia/orbitas/
http://mrjogos.uol.com.br/jogo/encontrar-orbita-do-planeta.jsp
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5. RELÓGIO SOLAR 

O Sol foi o primeiro relógio do homem: o intervalo de tempo natural decorrido entre 

as sucessivas passagens do Sol sobre um dado meridiano dá origem ao dia solar. Ou 

seja, 1 segundo (1s) é o intervalo de tempo equivalente a 
86400

1
 do dia solar médio. 

Sabendo que o Sol tem um comportamento extremamente regular em sua aparente 

trajetória diária no céu, podemos usar esta regularidade para construirmos um relógio 

solar, cujas horas serão lidas pela sombra de um palito fixo sobre uma base na qual 

estão marcadas as horas. 

O relógio é colocado em um local que tenha a luz do Sol direta, e deve ficar com o 

seu ponteiro (o palito de dente) ao longo da linha NORTE-SUL, por isso é necessário 

determinar essas direção. Se usar uma bussola fica fácil ou pode-se realizar antes outra 

atividade que permita determinar os pontos cardeais sem a necessidade de uma 

bussola.  Para fazer a leitura basta observar a sombra do ponteiro projetada no 

mostrador. 

Para realizar a experiência em sala de aula podemos simular o movimento do Sol 

com uma pequena lanterna e observar o movimento da sombra do palito de dente no 

mostrador do relógio. Para isso seguramos a lanterna a certa distancia do relógio e 

realizamos um movimento semicircular a partir do lado do ponto Cardeal Leste, o ponto 

de saída pode variar a partir do ponto Cardeal Leste 230 para um lado ou para o outro. 

Sabemos que aparentemente o Sol gira ao redor da Terra e que gasta 24 horas 

para dar uma volta completa. Num círculo temos 3600, logo, dividindo 3600 por 24 horas 

obtemos 150 para cada hora (360/24 = 150/h). Ou seja, o Sol “gira” 150 em cada hora ao 

redor da Terra. Nosso relógio será bem simples, pois terá só um ponteiro e somente as 

linhas das horas inteiras, ou seja, ele não vai marcar minutos e segundos, contudo seu 

ponteiro será paralelo ao eixo de rotação da Terra e o “disco das horas”, paralelo, 

obviamente, ao plano do equador terrestre podemos lê as horas e aproximar os minutos. 

Utilizando a pequena lanterna, saindo de várias posições do lado do ponto Cardeal 

Leste, respeitando o limite de 230 para um lado ou para o outro, explicamos o porquê da 

mudança das horas medida nesse relógio ao longo dos dias no decorrer de um ano. 

É possível também observar, na experiência com a lanterna, que se o ponto de 

saída for o ponto Cardeal Leste, o que acontece com o Sol duas vezes ao longo de um 
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ano, a sombra do ponteiro do palito de dente será observado nos dois mostradores e 

terá o mesmo comprimento.  

 

A construção do relógio solar nesse kit possibilita discutir sobre o conceito de 

“tempo” e os diversos mecanismos de medir o tempo.  

Após realizar essa experiência o estudante passa a entender que: 

- O dia e a noite é consequencia do movimento de Rotação da Terra; 

- O período diurno (parte clara do dia) e o periodo noturno (parte escura) não tem 

sempre a amesma duração ao longo do ano. 

- O eixo de inclinação da Terra influencia na quantidade de luz que chega ao 

planeta e é importante para a existencia das Estações do ano. 

 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  Todo o material de que é feito o relógio. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA RELÓGIO SOLAR 

No passo 01. 

Observar qual o maior pedaço de isopor que deve ter o diâmetro do mostrador do 

relógio.  Ou seja, a abertura do compasso deve ter o raio do mostrador do relógio. 

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do aluno para a informação de cortar nos 

locais pontilhados, onde serão colocados os pés do relógio.  

 

No passo 03. 

Nesse passo devemos prestar atenção na hora de colar os mostradores. Cuidado que 

são duas faces uma Sul e outra Norte e ao colar o cuidado com a linha Leste-Oeste. A 

cópia da página anterior permite a confecção de dois relógios. 

 

No passo 04. 

Antes de executar esse passo devemos consultar o site fornecido no item, para 

encontrar a latitude do local onde o relógio será utilizado. Devemos chamar atenção que 

o relógio ficará inclinado desse valor em graus e marcamos no papel quadrante o valor 

subtraído de 900. Antes de cortar dar uma olhada no item 5. 

 

No passo 05. 

Pedimos aos alunos recortar e ao colar usar pouca cola para secar mais rápido. Nesse 

passo devemos deixar um espaço para fixar na estrutura do mostrador do relógio, 

observemos o item 6. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos ter cuidado para recortar apenas nos locais pontilhados, 

observemos a figura no item 6.  

 

No passo 07. 

Nesse passo devemos colocar o palito no centro do mostrador e perpendicular ao plano 

que contém o mostrador do relógio. 
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No passo 08. 

Nesse passo é importante ter a luz do Sol na sala, mas se não for possível use a 

lanterna. Devemos ter cuidado para que o ponteiro do relógio (palito de dente) fica 

alinhado na direção Norte-Sul. Se tiver uma bussula será fácil localizar, mas se não tiver 

basta localizar o lado que o Sol nasce e girando de 900 encontramos a direção desejada. 

 

QUESTÕES: 

1. Qual a necessidade de se medir o tempo? 

Existem várias respostas possíveis. Dentre elas: Para lembrar o início de cada 

compromisso, seja na hora em que ele vai começar. Para comemorar rituais importantes 

para o grupo, festas religiosas e, principalmente, para saber a época certa para plantar e 

para colher, era preciso orientar-se no tempo. Marcar o tempo sempre foi uma 

necessidade humana, pois a nossa vida é determinada por ciclos e a repetição destes 

foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade. 

2. Quais as formas de fazer isso? 

 Além dos calendários, o homem criou outras formas de medir o tempo. O relógio de sol 

foi a primeira ideia que surgiu para realizar essa divisão e não marcava horas, apenas 

dividia o dia. Mais tarde, por volta de 400 a.C., surgiu o relógio de água ou clepsidra e o 

relógio de areia ou ampulheta. A divisão do tempo em horas surgiu a partir do século 

XIV, com a invenção de um sistema de movimento chamado foliote. Por volta de 1600, 

no entanto, Galileu Galilei descobriu as leis que regem as oscilações pendulares, o que 

representou uma grande conquista na divisão do dia em horas. 

2. Cite duas outras maneiras de medir o tempo? O relógio de água ou clepsidra e o 

relógio de areia ou ampulheta. 

3. O relógio construído pode ser usado durante a noite? Não. 

4.  Os índios usam a divisão e a contagem do tempo baseado nas épocas de plantio e 

colheita, cite outras formas usadas por eles. A partir de observações sobre as fases da 

Lua e a sequência de dias e noites. 

5. No item 8, qual a necessidade de variar o ponto de saída da lanterna? Pois ao longo 

do ano o Sol não nasce em uma mesma posição. 
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 TEXTOS  
 

Martins, André Ferrer P.; Zanetic, João. TEMPO: ESSE VELHO ESTRANHO 

CONHECIDO. (Revista Ciência e  Cultura vol.54 no.2 São Paulo Oct./Dec. 2002) 

  

http://www.portaldoastronomo.org/tema_pag.php?id=16&pag=2 
 
http://astro.if.ufrgs.br/tempo/tempo.htm 
 
http://www.valdiraguilera.net/conceitos-fisica-moderna-4.html 
 
http://files-arch.spm.pt/MedirTempo.pdf 
 
http://www.mundodosrelogios.com/tiposrelogios.htm 
 
 
 
 
 

SIMULADORES 
 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/translated/pt 

http://gruposputnik.com/Paginas_com_Flash/Siderea 

 

 

 

 

 

http://www.portaldoastronomo.org/tema_pag.php?id=16&pag=2
http://astro.if.ufrgs.br/tempo/tempo.htm
http://www.valdiraguilera.net/conceitos-fisica-moderna-4.html
http://files-arch.spm.pt/MedirTempo.pdf
http://www.mundodosrelogios.com/tiposrelogios.htm
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/translated/pt
http://gruposputnik.com/Paginas_com_Flash/Siderea
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6. PUXANDO ÁGUA 

Desde a antiguidade conhece-se o fenômeno da subida e descida do nível de água 

dos oceanos, fenômeno este chamado de maré, porém sua explicação só seria 

conhecida a partir da formulação da lei da Gravitação Universal, descoberta pelo físico 

inglês Isaac Newton. Essa Lei afirma que:  

“Matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas envolvidas e na 

razão inversa do quadrado da distância que separa as massas”. 

Esta atração gravitacional difere ligeiramente de um ponto a outro devido ao fato da 

Terra não ser um ponto no espaço e sim um corpo com dimensão finita. 

Consequentemente, nem todos os pontos da superfície da Terra estão a uma mesma 

distância da Lua, e nem mesmo exatamente em uma mesma direção.  

Além disso, a Terra não é um corpo perfeitamente rígido. Assim, a força de atração 

gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol, em menor proporção por causa da imensa 

distância, em diferentes pontos da Terra, chamadas de forças diferenciais, provocam 

uma distorção na forma do nosso planeta, deformando de forma mais perceptível a sua 

parte líquida. 

A parte da Terra mais próxima da Lua será atraída por esta mais fortemente do que 

o centro da Terra o qual, por sua vez, será mais atraído do que o lado da Terra que está 

oposto à Lua. Assim, estas forças diferenciais tendem distorcer a forma da Terra 

fazendo-a assumir a forma de um esferóide, figura que chamamos no protótipo de bojo 

das marés. 

Sabemos também que as forças trocadas entre a Terra e a Lua formam um par 

ação e reação obedecendo a Lei da ação e reação, também do físico inglês que afirma: 

“A toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e 

sentidos opostos”. 

Embora tenham essas características elas causam efeitos diferentes, ou seja, a 

força da Lua na Terra é uma força de efeito estático – provoca deformação da Terra, de 

maneira mais acentuada na sua parte líquida gerando as marés. Já a força da Terra na 

Lua é uma força de efeito dinâmico produzindo a aceleração centrípeta, ou seja, 

possibilitando que a Lua descreva em relação à Terra uma trajetória praticamente 

circular. 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

52 

No protótipo levamos em conta apenas a deformação da parte líquida da Terra, 

mas foi possível verificar que para um observador fixo à Terra, ao longo de um dia, a 

existência de duas regiões de maré alta e duas de maré baixa. 

Notamos também a partir do protótipo que na realidade as marés que observamos 

são a combinação dos efeitos da Lua e do Sol. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, e 

isso ocorre quando temos Lua cheia ou Lua nova, as marés produzidas pelo Sol e pela 

Lua se somam sendo maiores que o normal.  

Não podemos concluir através do protótipo que a fricção das águas sobre a crosta 

da Terra envolve uma enorme quantidade de energia, mas é importante ressaltar que 

cálculos mais refinados mostram que ao longo de grandes períodos de tempo a fricção 

das marés reduz a rotação da Terra. Nossos dias se tornam mais longos em cerca de 

0,002 segundos a cada século. Entretanto, na medida em que a rotação da Terra 

diminui, o momento angular do sistema Terra-Lua deve permanecer constante. Isto faz 

com que a Lua se afaste da Terra e com que gire em torno desta cada vez mais 

lentamente.  

Nesse kit discute-se sobre o fenômeno das marés e ao entender como funciona o 

protótipo o estudante vai verificar que o fenômeno das marés é uma consequência das 

interações gravitacionais entre a Lua, o Sol e a Terra, identificar os tipos de marés e 

compreender que as posições do Sol e da Lua interferem no fenômeno das marés e 

verificar que ao longo de um dia, em um mesmo local um observador nota a existência 

de duas regiões de maré alta e duas de maré baixa; 

As marés mais altas acontecem quando o Sol e a Lua estão alinhados com a Terra 

O ciclo das marés se complete a cada 24 horas e 50 minutos e 28 segundos em média.  

Tempo para realizar a experiência – em torno de 50 minutos. 

Grau de dificuldade -  Fácil. 

Material descartável -  A estrutura bojo das marés. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA PUXANDO ÁGUA 

No passo 01. 

Observar que a marcação no bojo das marés deve ser no sentido anti-horário. 

Começando com zero (0) hora no bojo mais baixo. 

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos colocar primeiro a esfera que vai representar o planeta  Terra.  

 

No passo 03. 

Nesse passo devemos prestar atenção na hora de colocar o prendedor, achatando o 

recipiente de plástico e tomando cuidado para não quebrar o bojo das marés. 

 

No passo 04. 

Nesse passo devemos primeiro colocar em uma das extremidades a esfera que 

representará a Lua e depois prender o alfinete, de modo que a cabeça desse coincida 

com o número 1 do circulo da órbita da Lua. 

 

No passo 05. 

Para responder os questionamento devemos levar em conta a nota colocada no item 4. 

Na posição zero hora, a maré é baixa e fase da Lua é crescente. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos ao girar a Terra de 900 o observador presencia neste local maré 

alta, com o sol e a lua de um mesmo lado.  

 

No passo 07. 

Nesse passo ao girar, mais uma vez a Terra de 900 o observador presencia neste local 

uma maré baixa, com o sol e a lua formando 900 e lua ainda em fase nova.  e intervalo 

de tempo entre duas marés baixas foi de 12 horas.  
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No passo 08. 

Nesse passo é importante evar em conta a nota colocada no item 4, o que permite notar 

que o Sol e a Lua ficam agora em lados opostos e temos ai, para o observador nesse 

posição maré alta. 

 

QUESTÕES: 

1.  Qual a posição da Lua relativa às marés alta e baixa? A Lua fica sempre alinhada 

com o Sol nas marés altas e em posição perpendicular em marres baixa. 

2. Para um observador fixo, quantas marés acontecem durante um dia? Duas marés 

altas e duas marés baixas. 

3. Considerando o Sol fixo e no lado oposto ao da Lua e o observador no instante zero 

hora. Qual a fase da Lua para o observador nesta nova posição? Lua em fase crescente. 

4.  Por que no recomeço de cada ciclo colocamos o palito marcador da órbita da Lua 

adiantado 50 min?  

Como a Terra gira cada dia em torno de seu eixo, de Oeste para Leste, completando 

uma rotação a cada 24 horas, o ponto da superfície da Terra que fica na direção da Lua 

muda e, teoricamente, cada ponto na Terra apresentaria duas preamares (PM) e duas 

baixa– mares (BM) no período de 24 horas. Entretanto, como a Lua gira em torno da 

Terra no mesmo sentido em que a Terra gira em torno de seu eixo, o tempo que a Terra 

leva para efetuar um rotação completa com relação à Lua é de aproximadamente 24h 

50m, período conhecido como um dia lunar. 

 

TEXTOS  
 
http://lief.if.ufrgs.br/ 
 
http://www.iag.usp.br/ 
 
http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/24_A06.asp 
 
 

SIMULADORES 
http://gruposputnik.com/Paginas_com_Flash/Animacoes.htm 

http://www.hidrografico.pt/glossario-cientifico-mares.php 

http://lief.if.ufrgs.br/
http://www.iag.usp.br/
http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/24_A06.asp
http://gruposputnik.com/Paginas_com_Flash/Animacoes.htm
http://www.hidrografico.pt/glossario-cientifico-mares.php
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7.  MEDINDO FORÇA  

A nível microscópico, mesmo uma superfície rigorosamente polida apresenta 

irregularidades: saliências e reentrâncias. 

Quando uma superfície metálica, por exemplo, é colocada sobre outra, a área de 

contato microscópico é bem menor que a de contato macroscópico. Pode-se dizer que, 

geralmente, estas áreas estão na razão de 1 para 10.000. 

Nos pontos de contato efetivo das duas superfícies ocorre uma espécie de 

“soldagem” entre os materiais. Isto se deve ao fato de, nos pontos de contato efetivo, as 

moléculas dos dois materiais interagem com intensas forças atrativas. Este fenômeno 

chama-se ADESÃO SUPERFICIAL. A primeira vista, pode parecer evidente que, quanto 

maior a área de contato entre duas superfícies que se atritam, maior é à força de atrito 

entre elas. Isto não corresponde à realidade. Esta lei, proposta por Leonardo da Vince, 

pode ser comprovada experimentalmente e é válida dentro de amplos limites. 

Consideremos a figura seguinte, onde um homem empurra uma mesma caixa 

sobre uma superfície. 

 

Na situação I, como A1  é grande em comparação com A2; temos um grande 

número de pontos de contato efetivo grande. O peso da caixa está distribuído por este 

grande número de pontos de contato efetivo que, por isso, se deformam pouco. 

    

Muitos pontos de contato, pouco deformados      Poucos pontos de contato, muito, deformado. 

 

Já na situação II, com A2 e pequena em relação a A1, temos um número de pontos 

de contato efetivo pequeno. O peso da caixa está distribuído por este pequeno número 

de pontos de contanto efetivo que, por isso, se deformam muito. 
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No cômputo global, nas duas situações a área efetiva (microscópica) de contato 

entre a caixa e a superfície horizontal de apoio é a mesma. Por esta razão, nos dois 

casos, a força necessária para colocar a caixa em movimento iminente é a mesma, 

independentemente das áreas em contato. 

Por outro lado, a resistência de atrito, no caso do atrito de escorregamento a seco, 

pode ser consideravelmente reduzida pela lubrificação. Para ter-se uma idéia, o 

coeficiente de atrito estático entre os pneus de um carro e o asfalto seco vale, 

aproximadamente, 0,7. Se chover, devido à lubrificação causada pela água, tal valor cai 

para 0,2. 

Sabe-se também que a força de atrito que se opõe a um corpo que rola sobre outro 

é muito menor que no movimento de deslizamento, aí residindo à vantagem da roda 

sobre o trenó, por exemplo. Este menor atrito é devido, em grande parte, ao fato de, no 

rolamento, as “soldas” microscópicas nos contatos efetivos serem “destacadas”, e não 

“cortadas” como no atrito de escorregamento. 

As leis que regem o comportamento da força de atrito são totalmente empíricas. 

Elas funcionam de modo aproximado e são, mesmo assim, muito úteis na vida prática, 

pois o fenômeno do atrito é muito complexo. 

No desenvolvimento desse kit o estudante verifica que o valor da força de atrito 

depende da rugosidade e saliências entre as superfícies, determina valores de 

coeficientes de atrito de alguns materiais, entendendo melhor sobre força de atrito. 

  

Tempo para realizar a experiência – em torno de 30 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  Os pedaços de lixa, isopor e as vezes o plástico. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA MEDINDO FORÇA 

No passo 01. 

O comprimento (C) do elástico deve ser medido com nó que foi dado em uma de suas 

extremidades e a resposta dá em torno de 9,0cm a 10 cm. 

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos pedir ao aluno para usar pouca cola para secar rápido. 

 

No passo 03. 

A mesma recomendação do item anterior. A ordem de colar os materiais não interfere. 

 

No passo 04. 

A mesma recomendação do item anterior. 

 

No passo 05. 

A medida X do comprimento do elástico deve ser realizada com o “zero” da régua no 

local que o elástico está preso no bloco e a leitura obtida na outra extremidade que esta 

presa pelos dedos. 

Nesse passo devemos pedir ao aluno para observar a figura, para que ele note que o 

bloco não fica apoiado em nenhuma superfície e que a deformação do elástico, que 

chamamos de N1, equivale o valor do peso do bloco em centímetros. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos pedir ao aluno para observar a figura e notar que o bloco fica 

apoiado na superfície e que o elástico é esticado na posição horizontal e para aumentar 

a precisão realizar mais de uma vez a medida. 

 

No passo 07. 

Nesse passo ao diminuir cada valor do item 7 pelo comprimento inicial (C) medido no 

item 1, o aluno encontra o valor correspondente, em centímetros, a força de atrito para 

cada par de superfície. 
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No passo 08. 

Nesse passo o aluno pode usar uma calculadora. 

Os valores encontrados não tem unidade e geralmente são menores do que 1. 

Sendo que o valor correspondente ao plástico será o menor e a lixa ou a borracha é 

o maior valor. 

 

 QUESTÕES: 

1. Porque os coeficientes de atrito são diferentes? 

Por que as superfícies em contato são diferentes. 

2- Se o procedimento do item 6 fosse realizado sobre outra superfície o resultado 

seria o mesmo? Não. 

3. Seria a mesma a razão porque os carros derrapam mais em dias de chuva? Sim. 

4.  Qual dos materiais apresentou o maior valor para o coeficiente de atrito? Qual a 

razão? Podemos aceitar a lixa ou a borracha. São superfícies que apresentam maior 

rugosidade. 

5 – A força de atrito é sempre uma força contra o movimento do corpo? Não; nos 

corpos autolocomotores a força de atrito é a favor do movimento. 

6 – Como podemos explicar uma chuva de meteoros? 

Ao entrar na atmosfera terrestre a altas velocidades, partículas sólidas deixam atrás 

de si brilhantes traços luminosos devidos, principalmente, ao atrito dessas partículas 

com o ar atmosférico. 

  

TEXTOS  
 

http://dfis.uefs.br/caderno/vol12n2/a4NetoRolamento.pdf 
 
http://pdf.blucher.com.br/physicsproceedings/v-ecfa//005.pdf 
 
 

SIMULADORES 
 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/translated/pt 

http://www.csmproducoes.com.br/ierp/swf/frameset.html 

 

http://dfis.uefs.br/caderno/vol12n2/a4NetoRolamento.pdf
http://pdf.blucher.com.br/physicsproceedings/v-ecfa/005.pdf
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/translated/pt
http://www.csmproducoes.com.br/ierp/swf/frameset.html
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8. ESTUDANDO ÍMÃS 

As propriendades magnéticas dos materiais tem sua origem nos átomos, pois 

quase todos os átomos são dipolos magnéticos naturais e podem ser considerados 

como pequenos ímãs, com polos norte e sul. Isto é algo que decorre de uma somatória 

de dipolos magnéticos naturais dos elementos básicos da matéria o "spin" com o 

movimento orbital dos elétrons ao redor do núcleo, pois é este movimento que cria um 

dipolo magnético e o conjunto de dipolos geram os domínios magnéticos.  Se os 

domínios magnéticos estiverem todos alinhados, temos um ímã natural. 

Se os dipolos somente se alinharem na presença de outro ímã, temos três casos 

de substâncias: 

Substância ferromagnética: o ímã externo, ao atrair um dos polos de cada um dos 

átomos da substância ferromagnética, termina por alinhar todos os domínios magnéticos 

deste. Com todos os seus domínios magnéticos alinhados, a substância para todos os 

efeitos comporta-se como um ímã natural e a substância ferromagnética é atraído pelo 

ímã natural. O ferro, o níquel e o cobalto são alguns exemplos de materiais 

ferromagnéticos.  

Substância paramagnética: o alinhamento é similar as substâncias 

ferromagnéticas, porém com uma quantidade menor de domínios magnéticos 

organizados. Por isso também não é de fácil observação. O resultado final é que a 

substância paramagnética é muito fracamente atraída pelo ímã natural. O vidro, o 

alumínio e a platina são alguns exemplos de materiais paramagnéticos. 

Substância diamagnética: o alinhamento dos domínios magnéticos acontece no 

sentido oposto à orientação dos domínios magnéticos do ímã, macroscopicamente é o 

caso oposto da substância paramagnética. O resultado final é que a substância 

diamagnética é muito fracamente repelida pelo ímã natural. A água, a prata, o ouro, o 

chumbo e o quartzo são alguns exemplos de materiais diamagnéticos.  

É importante ressaltar que o alinhamento nunca é total, nem em número de dipolos 

e nem na direção de cada um deles; trata-se de médias. 

De acordo com um dos primeiros pesquisadores do magnetismo, Michael Faraday, 

o campo magnético é a região do espaço na qual se realiza a interação magnética entre 

dois objetos que apresentam propriedades magnéticas. E as linhas de campo são as 

linhas imaginárias que mapeiam o sentido deste campo em torno dos objetos. Ou seja, 
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elas indicam a direção da atração ou repulsão magnética num ponto do espaço sob a 

influência de objetos magnetizados. As linhas de campo apontam do polo norte para o 

polo sul. 

O nosso planeta tem o seu campo magnético e seu estudo tem interesse prático na 

navegação, na comunicação, na prospecção mineral e possivelmente sobre o ciclo de 

vida de alguns animais. Esse campo tem uma configuração semelhante à de um grande 

ímã em forma de barra, cujo polo sul está próximo do polo norte geográfico da Terra e 

que pode ser comprovado pela bussola, instrumento inventado possivelmente pelos 

chineses e de grande contribuição para as grandes navegações. 

O módulo desse campo magnético da Terra varia de 20 x 10-6 T a 60 x 10-6 T (T – 

Tesla, unidade do campo magnético), mas devido às condições geológicas presentes 

em determinados locais, ele pode diferir bastante do valor esperado para aquela região.  

  Ao utilizar esse kit o estudante passa a entender conceitos e algumas 

propriedades dos ímãs. 

 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  a lâmina de barbear. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA ESTUDANDO ÍMÃS 

No passo 01. 

Ao aproximar polos iguais notamos uma repulsão.  

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos responder atração. Podemos concluir que polos magnéticos de 

mesmo nome se repelem e de nomes opostos atraem-se. 

 

No passo 03. 

Nesse passo devemos responder que notamos uma forte atração, característica das 

substâncias ferromagnéticas.  

 

No passo 04. 

Nesse passo apesar de não notarmos atração ou repulsão, mas na verdade existe uma 

fraca atração, característica das substâncias paramagnéticas. Os ímãs interagem com 

todas as substâncias. Aquelas que a interação é de repulsão fraca, caracteriza as 

substâncias diamagnéticas.   

 

No passo 05. 

Nesse passo podemos notar que a força do ímã é mais intensa nos polos. Sendo assim 

a resposta da região de menor força é no meio do ímã, porisso esse local é chamado de 

zona neutra.  

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos notar o alinhamento das limalhas. Mostrando a configuração das 

linhas do campo magnético. 

 

No passo 07. 

Nesse passo aproximando a lâmina antes de atritar com o ímã não notamos nada. Após 

o atrito a lâmina fica magnetizada e atrai a limalha. 
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No passo 08. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do aluno na hora de quebrar a lâmina, 

para não se cortar. Após quebrar a lâmina notamos que cada pedaço ainda 

comporta-se como ímã e ao aquecer a lâmina, se ela atingir o ponto Curie perdera 

as propriedades magnéticas. 

 

QUESTÕES: 

1. Cite três objetos ferromagnéticos. Clips, pregos de ferro e umamoeda de níquel. 

Existem outras respostas possíveis. 

2. Quando quebramos a lâmina no item 8, cada pedaço continuou sendo  um ímã? Sim.  

O que podemos concluir? Concluimos que se quebrarmos um ímã cada novo pedaço 

comporta-se como um novo ímã. 

3. O que podemos concluir a respeito da atração e repulsão dos polos de um ímã? 

Polos de mesmo nome repelem-se e polos de nomes oposto atraem-se. 

4. Cite dois equipamentos que utilizam ímãs. Os motores e o autofalante. Existem outras 

respostas possíveis. 

5. Podemos desmagnetizar um ímã? Aquecendo, até que atinja a temperatura do ponto 

Curie. Como? Com chama de uma vela ou outra fonte de calor. 

6. Tendo o Sol e a Terra seus campos magnéticos eles podem ter um único polo 

magnético? Não. Todo ímã tem sempre dois polos e estes são inseparáveis. 

 

TEXTOS  

http://www.on.br/ead_2012/pdf/modulo3/3.1_campo_magnetico_sol.pdf 

http://www.on.br/ead_2012/pdf/modulo4/campos_magneticos_outros.pdf 

http://www.windows2universe.org/sun/sun_magnetic_field.html&lang=sp 

 

SIMULADORES 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/faraday 

 

 

 

http://www.on.br/ead_2012/pdf/modulo3/3.1_campo_magnetico_sol.pdf
http://www.on.br/ead_2012/pdf/modulo4/campos_magneticos_outros.pdf
http://www.windows2universe.org/sun/sun_magnetic_field.html&lang=sp
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/faraday
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9. MOTOR ELÉTRICO 

Os motores elétricos transformam a energia elétrica em energia mecânica usando 

fios enrolados em forma de bobina e ímãs. É o mais usado de todos os tipos de motores, 

pois combina as vantagens da enrgia elétrica que apresenta baixo custo, facilidade de 

transporte, limpeza e simplicidade de comando, além de apresentarem os melhores 

rendimentos. Quando a corrente elétrica flui através de um fio, é criado um campo 

magnético ao seu redor. Quando um ímã permanente é aproximado do campo 

magnético, ele provoca na bobina forças magnéticas de atração ou repulsão. O campo 

magnético atraí o ímã diretamente embaixo da bobina, como a corrente elétrica flui no 

outro lado da bobina no sentido oposto, esse lado experimenta uma repulsão.  Para 

manter o eixo do motor girando, é necessário manter a inversão do campo magnético 

para que a série de atração e repulsão continue, e se mantenha girando. Isso é 

conseguido nesse motor ao construir a estrutura chamada comutador. Motores 

diferentes fazem uso de formas diferentes. 

Nesse kit o estudante constrói um pequeno motor elétrico, entendendo suas partes 

principais e utilidade. 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  Os pedaços de lixa, isopor e as vezes o plástico. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA MOTOR ELÉTRICO 

No passo 01. 

Nesse passo devemos lixar as extremidades dos dois fios número 10 para melhorar os 

contatos elétricos. 

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos dobrar o fio 10 no formato indicado no final do item 2.  

Não é preciso fechar muito o ganchinho.  

 

No passo 03. 

Nesse passo devemos Construir as escovas observando bem o desenho desse item.  

Também é importante que as duas escovas construídas seja bem parecidas, para 

facilitar o desempenho do motor.   

 

No passo 04. 

Nesse passo para prender as escovas use os percevejos perfurando parte do plástico 

que cobre o fio 10 e fixando bem na madeira. A distância entre as escovas dever ser do 

tamanho da pilha. 

 

No passo 05. 

Nesse passo podemos enrolar o fio 26 conforme a figura do item e no final prender as 

extremidades desse fio dando duas ou três voltas por dentro da bobina, para ele não 

desenrolar.   

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos ter bastante cuidado na execução. Lixamos bem uma das 

extremidades do fio 26 para retirar o esmalte e apoiando sobre uma superfície a outra 

extremidade devemos lixar apenas um dos lados dessa, construindo o comutador do 

motor. 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

82 

No passo 07. 

Nesse passo, sem a presença do ímã a bobina não rodou. Pois existe o campo 

magnético criado pela passagem da corrente elétrica na bobina, mas não existindo o 

ímã não existe a força magnética. 

 

No passo 08. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do aluno para observar o sentido de giro 

da bobina (horário ou anti-horário). Se a bobina não girar melhorar os contatos 

elétricos.  

 

QUESTÕES: 

1- Por que é necessário lixar as extremidades dos fios n0 10? Para melhorar a condução 

de energia. 

2- No item 8, retirando-se a pilha o motor funciona? Não. Pois é a pilha que faz passa 

corrente elétrica pela bobina, para que ela se comporte como um ímã e, como tal, possui 

pólos Norte e Sul.  

3- Qual a função da pilha?  Fornecer corrente elétrica ao circuito, criando assim o campo 

magnético na bobina.  

4- Identifique três partes do motor que você construiu. Bobina, escovas, comutador, 

indutor, induzido. 

5- Ao mudar o sentido da entrada de corrente elétrica, isto é, mudar a posição da pilha. 

O sentido de giro da bobina é o mesmo? Não. Pois muda o sentido de entrada da 

corrente elétrica. 

6 – Se o motor construído tem uma frequência de 120 rpm, qual o período desse motor?  

Primeiro vamos transformar em Hertz, basta dividir 120 por 60 que dá 2,0 Hz. Sendo a 

frequência o inverso do período temos que o inverso de 2,0 Hz é 0,50 segundos. 

Podemos também expressar a resposta em minutos, basta indicar o inverso de 120 rpm. 

TEXTOS  
 
http://www.feiradeciencias.com.br/sala22/motor_teoria1.asp 
http://www.feiradeciencias.com.br/sala22/Motor00.asp 
 

SIMULADORES 
www.youtube.com/watch?v=ldDEmUUk1Ds 

 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala22/motor_teoria1.asp
http://www.feiradeciencias.com.br/sala22/Motor00.asp
http://www.youtube.com/watch?v=ldDEmUUk1Ds
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10. DOBRANDO A LUZ 

O fenômeno da refração da luz nada mais é do que a alteração na velocidade da 

luz, quando passa de meio para outro de índice de refração diferente. Quando a 

incidência se dá obliquamente a refração ocorre com mudança de direção do feixe 

luminoso.  

A refração da luz é responsável por diferentes fenômenos ópticos, como por 

exemplo, o fato de um lápis parecer quebrado quando imerso na água e a profundidade 

de uma piscina parecer menor do que realmente é.  

Outro fenômeno que não mencionamos diariamente, mas que podemos percebê-lo 

com bastante frequência é a refração atmosférica. Este fenômeno é visto quando a Lua 

ou o Sol estão bem próximos ao horizonte, onde os vemos com uma cor avermelhada. 

Isso acontece porque a atmosfera não é um meio homogêneo, desta forma quanto mais 

nos afastamos da superfície terrestre ela se torna mais rarefeita, assim quanto menor for 

a densidade menor será o índice de refração. Por isso que vemos um astro em uma 

posição aparente P’ diferente da posição real P quando o observamos da superfície 

terrestre. 

A luz que provém do astro, até chegar ao observador na Terra, quando entra na 

atmosfera passa de camadas menos refringentes para camadas mais refringentes, 

desviando-se da sua direção inicial. 

O fenômeno também pode ser observado nas ilusões da existência de poças 

d’água em estradas de asfalto em dias quentes e secos, da mesma forma quando 

acontecem nas miragens no deserto. Todos esses fatos se explicam tomando como 

base a variação do índice de refração do ar atmosférico com a temperatura. 

Ao realizar a experiência desse kit o estudante além de montar o equipamento para 

medir os ângulos de incidência e o ângulo de refração, o que leva ao entendimento da 

lei de Snell e uma melhor compreenção do fenômeno. 

 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  Apenas o pedaço do papel cartão. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA DOBRANDO A LUZ 

No passo 01. 

O tamanho da abertura do compasso depende do tamanho do papel cartão, que deve 

ser um pouco menor do que o recipiente que será utilizado. 

 

No passo 02. 

Nesse passo ao traçar as retas perpendiculares entre si, devemos pedir ao aluno para 

verificar que as elas fiquem paralelas às bordas do papel cartão e que o ponto de 

interseção delas coincida com o centro do círculo. 

 

No passo 03. 

Os flutuadores devem ser colocados de tal modo que ao colocar o cartão na água a 

linha horizontal coincida com a superfície da água. 

 

No passo 04. 

A mesma recomendação do item anterior. 

 

No passo 05. 

Nesse passo devemos pedir ao aluno para observar o alinhamento após colocar o 

cartão na água e solicitar a confirmação do alinhamento de outro colega. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos retirar o cartão da água, remover os flutuadores e apoiar sobre 

uma folha de caderno. Para fazer a medida dos ângulos podemos prolongar todas as 

retas e, colocar o centro do transferidor no centro do círculo com a reta vertical 

coincidindo com o ângulo de 900. 

 

No passo 07. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do estudante para o traçado das retas D e d. 

Elas devem ser traçadas a partir da interseção com o círculo.  
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No passo 08. 

Nesse passo a medida dos ângulos Ai e Ar dependem de cada observação. Devemos 

observar que o ângulo de incidência (Ai) deve ser maior do que o ângulo de refração 

(Ar), pois o índice de refração da água é maior do que o do ar que pode ser considerado 

igual a 1. O valor aceitável da divisão pode ficar no intervalo [1,2; 1,4], pois o valor do 

índice de refração da água pura dá em torno de 1,33.  

 

QUESTÕES: 

1. Cite dois acontecimentos do cotidiano que podemos explicar pelo fenômeno da 

refração da luz.  Formação do arco-íris, lentes usadas para corrigir problemas de visão, 

lentes para instrumentos como máquinas fotográficas e projetores. 

2. Quando um índio lança um arpão para fisgar um peixe no rio, ele deve lançar na 

posição que vê o peixe? Não. Apesar de não saberem que o índice de refração da água 

é igual a 1,33, eles conhecem, a partir da experiência do seu dia-a-dia, a lei da 

sobrevivência da natureza e, por isso, conseguem fazer a sua pesca. O indio, ao 

observar um peixe dentro da água, sabe que deve atirar com o arpão alguns centímetros 

abaixo da posição do peixe observada por ele, para acertá−lo. 

3. É possível observar o Sol mesmo depois que já aconteceu o pôr do Sol. Como 

podemos explicar? Sim.  O atraso do pôr do Sol (ocaso) ou o adiantamento do seu 

levantar (nascer) são causados pela refração do ar que, apesar de muito menor que a 

da água, ainda é suficiente para desviar levemente os raios de luz que por ele passam. 

O desvio de um raio de luz ocorre quando ele passa por camadas de fluído (líquido ou 

gás) de indices de refração diferentes, para os gases existe uma relação direta entre os 

índices de refração e a densidade do meio. 

Um exemplo é a atmosfera da Terra, que possui densidades diferentes de acordo com a 

altitude. Um raio de Sol vindo do espaço sofre um desvio ao entrar na atmosfera 

terrestre, pois passou de um meio de densidade nula (o vácuo do espaço) para um meio 

com uma certa densidade. Como o ar não é muito denso, o índice de refração é baixo e 

esse desvio é pequeno. Os raios de luz do Sol aproximam-se da vertical ao entrar na 

atmosfera, da mesma forma que eles aproximam-se da vertical ao passar do ar para a 

água. Portanto, qualquer objeto no espaço, como o Sol, a Lua, as estrelas, aparecerão 

ligeiramente mais altos no céu do que realmente estão. Essa mudança de posição é 

tanto maior quanto mais baixos no céu esses objetos se encontram, sendo nula quando 
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um objeto está diretamente sobre nossa cabeça, pois raios que incidem verticalmente 

não sofrem desvio. Estando os objetos sempre mais altos no céu, o ocaso deles sempre 

atrasará, enquanto que o nascer deles sempre adiantará. 

4. Após medir as distâncias D e d no item 7, vamos dividir D por d e comparar com o 

valor  encontrado no item 8. O resultado é muito diferente? Se o aluno realizar as 

medidas com precisão, os resultados encontrados apresentam pequena diferença. 

5. Alguns telescópios usam prismas. Qual a utilidade? Utilizado para refletir a luz em um 

ângulo de 900 e tornar mais cômoda a observação. Pode também ser usado para fazer a 

dispersão da luz a fim de estudar caracterísiticas de um astro.  

 

 

 TEXTOS  
 
http://www.astrosurf.com/skyscapes/disc/refracao/refracao.htm 
 
http://www.if.ufrgs.br/ 
 
http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2014v31n2p410 
 
 

 SIMULADOR 
 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/bending-light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astrosurf.com/skyscapes/disc/refracao/refracao.htm
http://www.if.ufrgs.br/
http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2014v31n2p410
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/bending-light
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11. RODANDO EM TORNO DO SOL 

Nos primórdios da civilização o ser humano se encantava com a beleza do céu 

estrelado, a passagem dos cometas ou com as constantes “estrelas cadentes”. Mais 

recentemente já sabemos que admiravam a Lua e o Sol, os quais consideravam 

“deuses” e que suas vidas dependiam deles. Assombravam-se com os eventos 

extraordinários, tais como eclipses, auroras, e com os fenômenos atmosféricos, os quais 

estão na origem de inúmeros mitos, religiões e filosofias antigas. 

Porém, com o passar do tempo começaram a perceber que havia uma regularidade 

enorme nos céus e que o que acontecia no céu afetava o que ocorria no seu meio 

ambiente. Perceberam a existência de algumas “estrelas errantes” (os planetas). Faziam 

festas para comemorar o solstício de inverno, quando então o Sol “parava” de passar 

cada vez mais “baixo” no céu e voltava a “subir”, aquecendo seus dias, o que era 

fundamental para sua sobrevivência. Esta festa do solstício foi modificada ao longo do 

tempo e hoje a chamamos de natal.  

Em sua racionalidade e curiosidade, a humanidade busca compreender e explicar 

o que acontece no céu. Muitos pensadores propuseram explicações, erradas ou certas, 

pois é assim que evolui a ciência e o conhecimento humano. 

Com o uso desse kit o estudante monta uma maquete do Sistema Solar em escala 

com as posições ocupadas pelos oito planetas do Sistema Solar. Para a realização da 

experiência os conteúdos notação científica, transformações de unidades e noções de 

escala são fundamentais. 

Após finalizar a maquete pode-se avaliar de uma forma mais concreta o tão 

distante do Sol fica cada planeta, notando que os quatro primeiros se distribuem em 

distancia próximas um do outro, o mesmo não acontece com os quatros últimos.  

A maquete permite ao estudante colocar também os planetas em escala, será fácil 

notar a diferença do tamanho entre os planetas terrenos (os quatro primeiros) e os 

gasosos (os quatro últimos). 

 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 60 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  Os pedaços de E.V.A e o barbante. 
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ASTRO Diâmetro 

Equatorial                                

(em km) 

Diâmetro Reduzido 

(em cm) 

 Divisão por 1 x 109            

Diâmetro Reduzido 

(em cm) 

 Divisão por 2 x 109            

Distância média ao Sol 

(cm). Podemos colocar 

na escala 

     1: 2.000 000 000 000          

Mercúrio 4.878 0,49 0,25 5,8  x 1012  

Vênus 12.100 1,2 0,60 10,8  x 1012   

Terra 12.756 1,3 0,65 15,0  x 1012   

Marte 6.786 0,70 0,35 22,8  x 1012  

Júpiter 142.984 14,3 7,2 77,6 x 1012   

Saturno 120.536 12,1 6,0 142,8 x 1012   

Urano 51.108 5,1 2,6 287,0  x 1012  

Netuno 49.538 4,9 2,5 450,2  x 1012   

Plutão 2.228 0,22 0,11 590,4  x 1012   

Diâmetro equatorial do Sol 1,39 x 1011 cm. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA RODANDO EM TORNO DO SOL 

No passo 01. 

Nesse passo se o estudante errar no valor do fator de escala o barbante pode não 

comportar todos os oito planetas, sobrando muito barbante ou faltar barbante. Devemos 

escolher a divisão por 2 x 109.            

 

No passo 02. 

Nesse passo ao escolher o e.v.a. para desenhar os planetas maiores o estudante deve 

pegar o de maior tamanho.  

 

No passo 03. 

Os planetas jovianos ou gigantes gasosos são planetas compostos maioritariamente 

de gás (Hidrogénio, Hélio, Metano) possuindo um pequeno núcleo sólido rochoso no seu 

interior. A sua composição é semelhante à da nebulosa original que deu formação ao 

sistema solardimensões (quer em diâmetro, quer em massa) que não é principalmente 

composto de rocha ou outra matéria sólida. Existem quatro no sistema 

solar: Júpiter,Saturno, Urano e Netuno que diferenciam-se dos restantes membros do 

sistema solar pelas suas dimensões e também pela sua composição química e 

estrutural. 

O termo planetas jovianos significa planetas com características similares ao do planeta 

Júpiter, sendo por tanto um sinônimo para "Gigante Gasoso". 

. 

No passo 04. 

Nesse passo o estudante utiliza a menor tira do e.v.a. ele pode achar que não vai dar 

para colocar todos os planetas, mas no final acaba percebendo que ainda sobra muito. 

Os planetas telúricos do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Estão mais 

próximos do Sol e por isso estão situados no Sistema Solar interior e têm 

maior densidade que os planetas gasosos (Júpiter, Saturno,Urano e Netuno). Esta 

relação planetária tem a ver com a formação do sistema solar, em que os materiais mais 

densos tendem a se concentrar mais perto do sol e os mais leves mais longe do sol. Sua 

composição interna é basicamente de rochas (silicatos), ferro e outros metais pesados 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neptuno_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAnus_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar_interior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta_gasoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Netuno_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rochas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silicatos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metais_pesados


MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

99 

No passo 05. 

Nesse passo devemos observar que o resultado fica em centímetros e deve dar um nó 

na extremidade do cordão. O planeta Mercúrio fica a 2,9 cm. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos com a ajuda da régua, marcar com a caneta hidrocor no barbante 

o resultado 2,9 cm. 

 

No passo 07. 

Nesse passo devemos notar que o nó representa o Sol e as distâncias são tomadas a 

partir desse ponto. Para fixar o planeta prendemos o alfinete no planeta e depois no nó 

que representa a distância do planeta ao Sol. O estudante deve observar que o segundo 

planeta Vênus fica a 5,4 cm do Sol , logo a: (5,4 – 2,9 =  2,5 ) 2,5 cm de Mercúrio.  

 

No passo 08. 

Nesse passo a medida da distância da Terra ao Sol, na escala adotada será 7,5 cm; 

logo a 7,5 – 5,4 = 2,1 cm de Vênus e assim sucessivamente. Para facilitar a coloção das 

posições dos outros planetas com o uso da régua. 

 .  

QUESTÕES: 

1.  Qual o maior planeta do sistema solar? Júpiter. 

2. Qual o planeta mais próximo da Terra? Vênus. 

3. Por que o nome planeta telúrico e qual o maior deles? Um planeta 

telúrico (do latim Tellus um sinónimo de Terra) ou planeta sólido é um planeta rochoso 

assim como a Terra. Os planetas telúricos do Sistema 

Solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Estão mais próximos do Sol e por isso estão 

situados no Sistema Solar interior e têm maior densidade que os planetas 

gasosos (Júpiter, Saturno,Urano e Netuno). Esta relação planetária tem a ver com a 

formação do sistema solar, em que os materiais mais densos tendem a se concentrar 

mais perto do sol e os mais leves mais longe do sol. Sua composição interna é 

basicamente de rochas (silicatos), ferro e outros metais pesados. Seu tamanho reduzido 

em comparação com os gasosos se deve ao fato de que os planetas telúricos são 

sólidos e densos, enquanto os gasosos são gigantes bolas de gás. Como são pequenos, 

sua gravidade não passa do habitual para nós (No Sistema Solar, a Terra é o planeta 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAnus_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar_interior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta_gasoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta_gasoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Netuno_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rochas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silicatos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metais_pesados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade
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rochoso com maior gravidade (9,8 m/s²), seguido de Vênus (8,7 m/s²), Marte (3,7 m/s²) e 

Mercúrio (3,6 m/s²)). A Terra é o maior deles. 

 

4.  Qual o valor da distância média, da Terra ao Sol, em quilômetros?  Ou seja, 1 

unidade astronômica (1AU). 1,49 x 108 km. 

5. Qual o menor tamanho da tira de isopor necessária para representar o Sol, na mesma 

escala utilizada para representar os planetas? Aproximadamente 70 cm. 

 

 TEXTOS  

http://www.pontociencia.org.br. 

 

 SIMULADORES 

https://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_pt_BR.html 

http://www.astronoo.com/pt/artigos/posicoes-dos-planetas.html 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/lunar-lander 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gravity-force-lab 

 

http://www.pontociencia.org.br/
https://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_pt_BR.html
http://www.astronoo.com/pt/artigos/posicoes-dos-planetas.html
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/lunar-lander
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gravity-force-lab
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12. AS CORES DA LUZ DO SOL 

A luz solar não é amarela nem vermelha, é branca, cor formada por todas as cores, 

basta olhar o arco-íris – o violeta, o azul, o anil, o verde, o amarelo, o laranja e o 

vermelho. Nós enxergamos o Sol com tonalidades diferentes, ao longo de um dia, 

porque a atmosfera filtra os seus raios, separando as cores. Existem partículas de 

poeira, poluição e gotículas d’água infiltradas entre as moléculas de gás que compõem a 

atmosfera. Quando o Sol está alto, as cores formadas por ondas de maior comprimento 

contornam essas partículas e as moléculas. Mas as de menor comprimento de ondas 

como o violeta, o azul e o anil não conseguem se desviar e geram um espalhamento 

dando a tonolidade azul  do céu o Sol fica amarelo, que é a soma das cores restantes: o 

verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. À medida que o Sol vai se pondo, seus raios 

têm que atravessar um pedaço maior da atmosfera, colidindo com mais obstáculos. 

Afinal, no crepúsculo, até as ondas longas, laranja e vermelho, acabam trombando e se 

desviando, avermelhando gradativamente o horizonte, embora o resto do céu continue 

azul. A luz vermelha a de maior comprimento de onda, no espectro visível, é a última cor 

de luz que consegue cruzar a atmosfera e nos atingir, por isso o Sol fica avermelhado no 

pôr-do-sol. Quando o Sol está abaixo do horizonte o céu fica preto com a ausência de 

luz: não chega mais nenhuma cor e nem se vê mais nenhum espalhamento. 

Ao utilizar esse kit o estudante vai verificar alguns princípios da óptica, o fenômeno 

da dispersão da luz do Sol e entender um pouco sobre um trabalho realizado, no século 

XVII, pelo físico e matemático Isaac Newton.  

 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 60 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  O pedaço de E.V.A  usado na construção do disco de Newton. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA AS CORES DA LUZ DO SOL 

No passo 01. 

Nesse passo o estudante deve usar o maior pedaço de cartão. 

 

No passo 02. 

Nesse passo podemos cortar, no papel translúcido, um círculo no diâmetro do canudo 

construído no item anterior. 

 

No passo 03. 

Esse passo é semelhante aos anteriores. Antes de colar o círculo feito com o papel 

cartão, devemos primeiro fazer com o alfinete um pequeno furo no centro. 

 

No passo 04. 

A qualidade da imagem depende da luz emitida pelo corpo que está sendo observado, 

por isso, o objeto que será visualizado deve ficar bem iluminado. O estudante pode usar 

uma vela acesa ou pedir para que um colega fique sob a luz direta do Sol. 

A imagem observada será invertida e menor. 

 

No passo 05. 

Nesse passo o estudante pode usar a luz de uma lanterna ou a luz direta do Sol. 

Ao usar o pedacinho de CD ou um prisma o estudante observa o fenômeno da dispersão 

da luz. Notando que a luz do Sol é formada por várias cores.  

Na sala ela é a composição de todas as cores, sendo vista branca e ao utilizar o 

pedacinho de CD ou um prisma ela sofre dispersão mostrando-se com várias cores.  

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos pintar o disco na sequencia de cores vistas na dispersão além de 

usar pouca tinta para secar rápido.  

Apesar de a aquarela trazer sete cores, o estudante pode fazer mistura de tintas para 

obter outras tonalidades.  
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No passo 07. 

Nesse passo, através de uma proporção direta o estudante pode determinar a altura de 

objetos, como uma àrvore ou a altura de um colega. O valor pedido nesse item depende 

dos valores usados pelo estudante.  

 

No passo 08. 

Nesse passo a medida que o disco gira podemos notar apenas uma cor. Claro que não 

estamos utilizando todas as cores e, portanto o disco não será visto como informam 

alguns textos na cor branca.  

 

QUESTÕES: 

1. No nosso olho a imagem é formada na retina, que é o anteparo. Na câmara escura, 

quem faz o papel da retina? O papel translúcido. E na máquina fotográfica? O filme. 

2. Se a distância da Terra ao Sol vale 1,5 x 108 km, como você poderia calcular seu 

diâmetro usando a câmara escura? Multiplicando o tamanho da imagem do Sol, formada 

no papel translúcido, pelo valor 1,5 x 108 km e dividir pela distância do furo ao anteparo 

(papel translúcido). 

3.  Pensando em energia, qual a relação entre uma banana e a temperatura do Sol?  

Aqui temos várias respostas possíveis. Sintetizando podemos dizer que a energia que 

esta “armazenada” na banana teve sua origem no Sol. 

4. Na formação do arco-íris, quem funciona como um prisma óptico? As gotas de água 

suspensa na atmosfera. Como você explicaria o fenômeno? Quando o raio de luz solar 

(branca) incide numa gota de chuva, penetra nela separando-se num espectro de cores. 

Os raios de luz colorida são, em seguida, refletidos internamente na gota e 

posteriormente emergem dela na forma divergente. As gotas que formam um 

determinado ângulo visual com o olho e a direção dos raios solares contribuem para a 

formação de uma certa cor no arco-íris. Essas gotas estão sobre uma circunferência: é a 

circunferência que observamos no arco-íris para uma dada cor.  

 TEXTOS  

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/coresdasestrelas.pdf 
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/comprimentos.pdf 
http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/formcor.html 

 SIMULADORES 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/color-vision 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/coresdasestrelas.pdf
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/comprimentos.pdf
http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/formcor.html
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/color-vision
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13.  OBSERVANDO A LUA 

As fases da Lua é um dos fenômenos astronômicos mais comuns àqueles que 

costumam observar o céu, porém sua explicação não parece ser tão simples, pois sendo 

um evento espacial, ou seja, que necessita de uma abstração espacial, pois o fenômeno 

é resultado das posições relativas dos três principais astros envolvidos. Daí esse 

protótipo permite entender que durante o movimento da Lua em torno da Terra, um 

observador fixo a Terra observa que a Lua será iluminada pelo Sol de diferentes 

ângulos, o que permite que ela se apresente a cada instante com uma fração iluminada 

ou não, que chamamos de fases. Para fins didáticos dividimos as fases da Lua em 

quatro, em função do tamanho da área iluminada que conseguimos enxergar: Nova, 

Quarto Crescente, Cheia e Quarto Minguante. É importante notar que em astronomia 

definimos as fases da Lua em termos de número de dias decorridos desde a Lua Nova 

(de 0 a 29,5 dias) e em termos de fração iluminada da face visível (0% a 100%). 

Podemos explicar essas fases através da posição relativa dos astros Sol, Terra e 

Lua. É importante chamar a atenção que durante todo tempo o Sol ilumina metade da 

Lua, mas dependendo da posição relativa desses três corpos nós aqui na Terra vemos 

apenas parte da superfície lunar e sempre a mesma face por causa do movimento 

sincronizado. 

Ao montar esse kit o estudante discute sobre as fases da Lua mostrando que os 

diferentes aspectos em que a Lua se apresenta estão relacionados à posição relativa 

entre Terra, Lua e o Sol. Procuramos também no kit mostrar que a Lua sempre nos 

mostra a mesma face resultado do fato de que o tempo que esta demora a completar 

uma rotação sobre si própria - período de rotação - coincidir exatamente com o tempo 

que esta leva para completar uma volta em torno do nosso planeta - período de 

revolução.  

 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 50 minutos. 

Grau de dificuldade -  Fácil. 

Material descartável -  a folha de isopor de 1,0 cm de largura, a bola de isopor com 

diâmetro 4,0 cm e o clips grande. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA OBSERVANDO A LUA 

No passo 01. 

Nesse passo devemos colocar voltada para dentro a face escura do isopor, o que 

permitirar uma melhor opbservação.  Basta encaixar uma face na outra. 

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos ter o cuidado de ao fazer os furos no centro das faces, de modo 

que eles fiquem todos a uma mesma altura. O furo extra onde vamos colocar a lanterna 

deve ficar abaixo de um dos outros furos. 

 

No passo 03. 

Nesse passo vamos colacar o fundo da caixa, devemos passar pouca cola para colar 

mais rápido. 

 

No passo 04. 

Nesse passo podemos para pintar apenas um lado da bola de isopor, que vai 

representar o nosso satélite natural, a Lua, podemos consultar o site  

www.if.ufgs.br/fatima/GTTP/exercicios/crateras-Lua/Roteiro_crateras.pdf   que apresente 

as principais crateras da Lua, com a face que é vista aqui da Terra.  

 

No passo 05. 

Nesse passo devemos ter o cuidado para que ao fechar a caixa a Lua fique colocada a 

mesma altura dos furos, só depois devemos colar.. 

 

No passo 06. 

Nesse passo o estudande deve girar o clip até que consiga enxergar a face pintada da 

Lua, atravez do furo que está na mesma face que ele colocou a lanterna.  Nessa posição 

a Lua encontra-se na fase de Lua cheia. 

 

No passo 07. 

Nesse passo ao observar a Lua atravez de cada furo o estudante nota que a Lua 

apresenta diferentes aspectos. Então, a resposta à pergunta do item deve ser NÃO.  

http://www.if.ufgs.br/fatima/GTTP/exercicios/crateras-Lua/Roteiro_crateras.pdf
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E ao olhar pelo furo que esta do lodo oposto aonde esta colocada a lanterna temos 

dificuldade em enxergar a Lua, SENDO ESSA A RESPOSTA. 

 

No passo 08. 

Nesse passo com a lanterna ligada olhamos através de um dos quatro furos nas 

faces laterais, procurando identificar as quatro principais fases da Lua. Para evidenciar 

que olhamos sempre a mesma face da Lua, sempre que formos observar através dos 

furos devemos girar o clips de 900.  

Explicamos que da Terra o observador sempre esta vendo a mesma face da Lua. Isso 

deve-se ao movimento sincronizados entre os dois astros (Terra e Lua). Na fase de Lua 

cheia para um observador na Terra a Lua e o Sol ficam em lados opostos. 

 

 

QUESTÕES: 
 
1. Em que fase da Lua, você observador representando a Terra, está entre o Sol e a 

Lua? Na fase de Lua CHEIA. 

2. Em que fase a Lua fica entre o Sol e a Terra? Na fase de Lua NOVA. 

3. Como podemos explicar as fases da Lua? A mudança no aspecto da Lua que se 

modifica diariamente, sendo o resultado da posição relativa da Lua, Terra e o Sol. A 

cada dia o Sol ilumina a Lua sob um ângulo diferente, à medida que ela se desloca em 

torno da Terra. Um ciclo completo leva 29 dias e meio e se chama mês 

lunar, lunação, revolução sinódica ou ainda período sinódico da Lua. 

 

4. Se a caixa tivesse vários furos, quantas seriam as fases da Lua? Muitas fases. O que 

podemos concluir? Que não existem apenas quatro fases. 

5. Sabendo que podem ocorrer eclipses lunares e solares. Em que fase da Lua pode 

acontecer um eclipse lunar?  

O eclipse lunar ocorre quando temos o Sol, o planeta Terra e a Lua alinhados, com a 

Terra entre o Sol e a Lua. A Terra projecta “atrás” de si uma sombra e a Lua ao passar 

pela sombra fica obscurecida. O eclipse da Lua ocorre sempre quando a Lua está na 

fase de Lua cheia, pois aí temos a Terra entre o Sol e a Lua, estando estes três 

alinhados. Mas não acontece todo mês por que a órbita da Lua em volta da Terra tem 

uma inclinação cerca de 50 em relação à órbita da Terra (eclíptica) em volta do Sol. Na 

http://www.zenite.nu/glossario/dia/
http://www.zenite.nu/glossario/lunacao/
http://www.zenite.nu/glossario/revolucao/
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maioria das vezes, quando chegamos à Lua cheia, a Lua passa “por cima” ou então “por 

baixo” da sombra da Terra devido a essa inclinação da órbita. Para que o eclipse da Lua 

ocorra, é necessário que quando se der a Lua cheia, a Lua esteja no mesmo plano (ou 

muito aproximado) da eclíptica, para assim a Lua poder entrar na região da sombra do 

nosso planeta. 

Existem três tipos diferentes de eclipses da Lua: total, parcial e penumbral. 

Eclipse total da Lua acontece quando a Lua entra totalmente na sombra da Terra. A 

fase de totalidade deste tipo de eclipse pode chegar a durar mais de uma hora, e todo o 

eclipse em si poderá demorar várias horas. 

Eclipse parcial da Lua acontece quando apenas parte da Lua entra na sombra da 

Terra. 

Eclipse penumbral da Lua acontece quando a Lua entra apenas na penumbra da Lua, 

não entrando na zona de sombra propriamente dita. Este tipo de eclipse passa bastante 

despercebido, pois a Lua sempre se mantém iluminada pelo Sol, diminuindo apenas um 

pouco o seu brilho. 
 

 TEXTOS  
 

http://www.zenite.nu/fases-da-lua/  
http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm 
http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm 
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/crateras.pdf 
 

 

 SIMULADORES 
 

http://www.zenite.nu/fases-da-lua/ 

 

 

http://www.zenite.nu/fases-da-lua/
http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm
http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/crateras.pdf
http://www.zenite.nu/fases-da-lua/
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14.  ACOMPANHANDO O SOL 

O Sol é a fonte primária de energia para todos os processos termodinâmicos que 

ocorrem na superfície da Terra, sem os quais a vida, da forma existente, não seria 

possível. Portanto, o estudo das relações astronômicas entre a Terra e o Sol, assume 

papel fundamental para o entendimento da Astrofísica e ciências correlatas.  

Dentre muitos estudos sobre o Sol, podemos a partir de observações determinar a 

amplitude máxima e mínima do pôr Sol ao longo do plano do Equador, identificar os 

equinócios e solstícios, associando esses pontos com as estações do ano, localizar os 

paralelos denominados trópicos e localizar os paralelos denominados círculos polares. 

Esse kit pretende mostrar através da construção e utilização de um teodolito 

simples que o fenômeno astronômico do Nascer e o pôr do Sol não acontecem sempre 

no mesmo instante e em uma mesma posição. Ao longo dos meses os horários e as 

posições se modificam, contradizendo as afirmativas de que o Sol sempre nasce no 

ponto cardeal Leste e se põe no ponto cardeal Oeste e o nascer e o pôr do Sol, em uma 

determinada coordenada, acontece sempre no mesmo horário, o que ainda se apresenta 

de maneira errada em muitos livros didáticos. 

O teodolito simples que vamos usar é um instrumento óptico de medição de 

posições relativas. É utilizado em topografia, navegação e em meteorologia; funciona 

montado num tripé, com indicadores de nível, permitindo uma total liberdade de rotação 

apenas na horizontal; mediremos apenas o ângulo formado com o Oeste verdadeiro, 

tomado no transferidor em determinadas datas. 

Após realizar essa experiência o estudante passa a entender: 

Como construir um teodolito simples que permita realizar as observações; 

Como calcular o ângulo de declinação do Sol; 

Como medir a variação de declinação da localização do pôr do Sol durante o ano; 

Como medir a taxa do movimento do Sol em graus por dia; 

Como localizar os paralelos denominados trópicos e círculos polares.  

Tempo para construção do teodolito – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade -  Fácil. 

Material descartável -  Todo o material pode ser desmontado e reaproveitado. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA ACOMPANHANDO O SOL 

No passo 01. 

Esse passo é executado sem problema. 

 

No passo 02. 

Nesse passo ao prender o parafuso devemos observar se o tubo de PVC fica firme na 

posição colocada. 

 

No passo 03. 

Esse passo é de fácil execução. 

 

No passo 04. 

Nesse passo o alfinete deve ser colocado de dentro para fora de modo que a ponta dele 

fique o mais próximo do transferidor, para facilitar a precisão da leitura do ângulo. 

 

No passo 05. 

Nesse passo devemos utilizar uma bussola para localizar o ponto Cardeal Oeste, 

se não tiver uma bussola basta localizar o local do pôr do Sol. É esse ponto Cardeal 

Oeste. Para a tomada do ângulo devemos direcionar o tubo no sentido do pôr do Sol e 

olhar de maneira rápida de forma que o Sol tenha seu disco cortado pelo parafuso, após 

isso basta olhar no transferidor a indicação do alfinete, anotando o resultado na tabela. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos encontrar as coordenadas do local da observação através do site 

http://www.mapcoordinates.net/pt e depois preencher os dados da tabela. Se não tiver 

como fazer as observações diretas podemos usar o aplicativo Cartes du Ciel, que é um 

planisfério virtual e permite obter o por do Sol em qualquer coordenada. De posse das 

coordenadas do local obter as informações ao longo de um ano nas datas solicitadas.  O 

aplicativo pode ser encontrado no site: 

http://www.baixaki.com.br/download/cartes-du-ciel.htm 

No passo 07. 

Nesse passo devemos seguir as orientações do passo anterior.  

http://www.mapcoordinates.net/pt
http://www.baixaki.com.br/download/cartes-du-ciel.htm
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No passo 08. 

Nesse passo devemos traçar as retas a partir de centro do círculo com a outra 

extremidade passando pela figura do pequeno Sol. Depois traçamos a partir das 

interseções das retas anteriores com o circulo da Terra, retas paralelas à linha do 

Equador identificamos o nome de cada Trópico. 

 

*Fora de escala e considerada esférica. 

Para a localização dos círculos polares 

Para completar a figura anterior seguiremos as orientações: 

1)Vamos traçar um segmento de reta, passando pelo centro da Terra* e 

perpendicular a uma das retas inclinadas que liga o Sol ao centro da Terra; 

2)A interseção do segmento de reta com o circulo da Terra permite localizar os 

círculos polares, Ártico no Norte e Antártico no Sul.  

 

Podemos também determinar o ângulo de declinação do pôr do Sol através de uma 

equação matemática citada abaixo;  

δ = 23,45 sen [(DJ– 80)360/365] 

Sendo que:  δ é expresso em graus e o dia juliano (DJ) é o número de dias 

transcorrido desde o dia 1⁰ de janeiro. 
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QUESTÕES: 
 

1 Após preencher a tabela, o instante e o ângulo de declinação do pôr do Sol é sempre o 

mesmo em qualquer data do ano, para uma mesma latitude? Não. 

2. Em relação à linha do equador qual o ângulo de declinação do pôr do Sol? 23026’ 

3. Qual o nome das retas paralelas à linha do Equador que traçamos no item 8? Tropico 

de Cancer no Norte e tropico de Capricornio no Sul. 

4. Use a equação δ=23,45sen [(DJ– 80)360/365] para obter o ângulo de declinação do 

pôr do Sol no dia 05/01, δ é expresso em graus e o dia juliano (DJ). O resultado deu 

muito diferente do observado no planisfério? Não. 

O que podemos concluir? O movimento do Sol é bem previsível e pode ser modelado 

por uma expressão matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTOS  
http://astro.if.ufrgs.br/tempo/mas.htm 
http://astro.if.ufrgs.br/sol/sol.htm 
 

 SIMULADORES 
http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt 

http://www.planetseed.com/pt-br/laboratory/experiencia-qual-e-trajetoria-do-sol 

Datas 

Gregorianas
Dias Julianos

Valores Medidos* Valores Calculados

09/jan DJ 9 ** -22° 2'

25/jan DJ 25 -19° 1'

14/fev DJ 45 -13° 17'

08/mar DJ 67 -5° 12'

20/mar DJ 79 -0° 24'

10/abr DJ 100 7° 54'

30/abr DJ 120 14° 54'

20/mai DJ 140 20° 8'

02/jun DJ 153 22° 18'

21/jun DJ 172 23° 26'

15/jul DJ 196 21° 21'

05/ago DJ 217 16° 32'

21/ago DJ 233 11° 24'

05/set DJ 248 5° 47'

22/set DJ 265 -1° 0'

08/out DJ 281 -7° 20'

24/out DJ 297 -13° 7'

08/nov DJ 312 -17° 39'

23/nov DJ 327 -21° 0'

21/dez DJ 355 -23° 26'

Declinação do Sol (δ) em graus (⁰) 

4.3  DATAS DAS OBSERVAÇÕES

http://astro.if.ufrgs.br/tempo/mas.htm
http://astro.if.ufrgs.br/sol/sol.htm
http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt
http://www.planetseed.com/pt-br/laboratory/experiencia-qual-e-trajetoria-do-sol
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15.  RECRIANDO IMAGENS 

Uma revolução tomou conta da astronomia com a introdução dos CCDs. Sigla de 

“Dispositivo de Carga Acoplada” (charge-coupled device) é 

um sensor semicondutor para captação de imagens formado por um circuito 

integrado que contém uma matriz de capacitores acoplados.  Os capacitores são 

dispositivos que armazenam cargas elétricas. Os CCDs são dispositivos eletrônicos 

capazes de registrar imagens com uma eficiência muitas vezes maior do que um filme 

fotográfico. São peças de grande destaque na tecnologia de imageamento digital com 

eles foi possivel o registro de observações, medidas precisas de posição (astrometria) e 

de brilho (fotometria) de uma forma mais rápida e com a enorme vantagem de se tratar 

de uma informação digital. A capacidade de resolução ou detalhe da imagem depende 

do tamanho e número de células fotoelétricas do CCD. Expressa-se este número 

em pixels. Quanto maior o número de pixels, maior a área que pode ser imageada; 

quanto menor o tamanho dos pixels maior a resolução da imagem. Atualmente as 

câmeras fotográficas digitais incorporam CCDs com capacidades de até 160 milhões de 

pixels, o equivalente a 160 megapixels. 

A conversão dos elétrons incidentes em cargas elétricas acontece na interface 

entre o óxido e o semicondutor, e o CCD é então utilizado para leitura destas cargas. 

Apesar de os CCDs não serem a única tecnologia que permite a detecção de luz, 

sensores de imagem CCD são largamente usados em aplicações nas imagens de alta 

qualidade são requeridas.  

Ao utilizar esse kit o estudante passa a ter uma ideia de como é possível à 

transmissão de uma imagem astronômica. 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  O papel quadriculado. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pixel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resolu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Megapixel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor
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TABELA 1 DE CÓDIGOS TRANSMISSORES 

Em azul 

I11- MDB 
I12 a I13- TODO 
I14- MEB 
J10 - MDB 
J11 a J14 – TODO 
J15-MEB 
K10 - TODO 
K11 a K15- TODO 
L10 a L15- TODO 
M10- MDC 
M11 a M14- TODO 
M15- MEC 
N11-MDC 
N12 e N13-TODO 
N14-MEC 

 
Em verde: 
B16-MEB 
C16-MDC 
C17-TODO 
C18 - MEB 
D8-MDB 
D9 a D14- TODO 
D15-MEB 
D17-MDC 
D18-TODO 
E7 e E16 - MEB 
E8 a E15-TODO 
E18-MDC 
E19-TODO 
F6-MDB 
F7 e F8- TODO 
F9-MEC 
F10 a F12- MC 
F13- MDC 
F14a F16- TODO 
F17- MEB 
F19-MDC 
F20- TODO 
G6 e G7- TODO 
G15-MDC 
G16, G17 e G20- TODO 
G18 e G21-MEB 
H5-MDB 
H6-TODO 
H7-MEC 
H16 a H18-TODO 
H20-MDC 
H21-TODO 
I4-MDB 
I5-TODO 
I6-MECI17,I18,I20eI21-TODO 
I22-ME 
J4 e J9-MDB 
J5-TODO 

J10- MEC 
J16-MD 
J17-TODO 
J18-MEC 
J20-MD 
J21-TODO 
J22-ME 
K3-MDB 
K4-TODO 
K5-MEC 
K8-MDB 
K9 – TODO 
K16 e K20-MDB 
K17 e K21-TODO 
K18-MEC 
K22-ME 
L3-MD 
L4-TODO 
L5-ME 
L8-MDB 
L9, L16, e L17 - TODO 
L20-MDB 
L21-TODO 
L22-ME 
M3 - MD 
M4-TODO 
M7-MD 
M8-TODO 
M9-MEC 
M15-MDB 
M16-TODO 
M17-MEC 
M20 e M21- TODO 
N3-MD 
N4 e N8 - TODO 
N7-MD 
N9 e N15 – MEC 
N20-TODO 
N21-MEC 
O3, O4, e O8- TODO 
O7-MD 
O19-MDB 
O20- TODO 
O21- MEC 
P3-MEC 
P4 e P8- TODO 
P19 e P20- TODO 
P21-MEC 
Q3-MDC 
Q4 e Q8- TODO 
Q9 e Q19-MEB 
Q20-TODO 
Q21-MEC 
R4 e R19-TODO 
R5 e R9-MEB 
R8-MDC 
R18-MDB 

R20-MEC 
S4 e S8- MDC 
S5 e S9- TODO 
S15- MDB 
S16 e S18- TODO 
S19-MEC 
T5 e T9- MDC 
T6 e T10- TODO 
T11- MEB 
T12 e T13-MB 
T14- MDB 
T15 a T17-TODO   
T18-MEC 
U6 e U10-MDC 
U7- TODO 
U8-MEB 
U11 a U15-TODO 
U16-MEC 
V7, V8 e V11- MDC 
V9-MEB 
V12 e V13-MC 
V14-MEC 
W9- MDC      
W10 – MEB 
 
Em amarelo: 
B16 - MDC 
B17 – MEC 
D19 – MEB 
E7 - MDC 
E20 – MEB 
G8 - MEC 
I16 – MD 
J4 – MEC 
J18 - MDB 
L8 – MEC 
M9 – MDB 
N11-MEB 
N14, N15 e N21-MDB 
O12 e 013-MC 
O21 - MDB  
P3 – MDB 
Q19 – MDC 
R8 – MEB 
R9 - MDC 
S6 e S17 MEB 
T7 – MEB 
V8 - MEB 
 
Em vermelho: 
O pixels que faltam nos  
intervalos: 
[3; 22] U [B; W] 
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TABELA 2 DE CÓDIGOS TRANSMISSORES 

 
Em marrom OU azul: 
 
K4 - MDB 
K5- TODO 
K - 6,7,19 e 20 MB 
K8 – ME 
K21 - MDB 
L3 – MDB 
L4 – MEC 
L22 – MEB 
M3 - TODO 
M22 – MDC 
M23 - MEB 
N3 - MDC 
N4 – MEB 
N23 - TODO 
O4 – MDC 
O5 – TODO 
O6 – MEB 
O22 – MDB 
O23 – MEC 
P5 – MDC 
P6 – TODO 
P7 – MEB 
P8 – MB 
P9 a P18 – MC 

 
Em AMARELO ou verde: 
J5 – MDB 
J6 e J7 – MB 
J8 – ME 
J19 e J20 – MB 
K3 – MDB 
K4 - MEC 
K6 a K8 – MC 
K19 e K20 – MC 
K21 – MDC 
L2 e L4 – MDB 
L3 e L6 – MEC 
L19 e L22 – MDC 
L20 e L23 – TODO 
L21 e L24 – MEB 
M2, M4 e M5 – TODO 
M6 – MEB 
M20 – MDC 
M21 e M24 – TODO 
M22 – MEB 
M23 – MDC 
N2 e N4 – MDC 
N3 e N7 – MEB 
N5 e N6 – TODO 

N21, N22 e N24 – TODO 
O3 e O6 – MDC 
O4 e O9 – MEB 
O7 e O8 – TODO 
O19 – MDB 
O20 e O21 – TODO 
O22 e O24 – MEC 
O23 – MDB 
P4 e P7 – MDC 
P5 – MEB 
P8 – MC 
P9 até P18 – TODO 
P19 – MEC 
Q7 – TODO 
Q8 – MEB 
Q9 até Q18 – MB 
Q19 – TODO 
Q20 – MEC 
R9 – MC 
R10 – MDC 
R11 até R15 – TODO 
R16 – MEC 
R17 e R18 – MC 
 
Em LARANJA ou amarelo: 
F12 – MDB 
F13 – MB 
F14 – MEB 
G10 – MDB 
G11 até G14 – TODO 
G15 – MEB 
H3 – MDB 
H10 até H15 – TODO 
H16 – MEB 
I9 até I16 – TODO 
I17 – MEB 
J8 – MD 
J9 até J17 – TODO 
J18 – MEB 
K9 até K17 – TODO 
K18 – MEB 
L8 – MD 
L9 até L18 – TODO 
M9 – ME 
M10 até M18 – TODO 
N8 – MDC 
N9 até N18 – TODO 
N19 – ME 
O9 – MDC 
O10 até O18 – TODO 
R9 e R10 – MB 

R16 – MDB 
R17 – TODO 
R18 – MEC 
S9 – MDC 
S10 até S16 – TODO 
S17 – MEC 
T10 – MDC 
T11 até T15 – TODO 
T16 – MEC 
U12 – MDC 
U13 e U14 – TODO 
U15 – MEC 
Em AZUL ou vermelho: 
 
Os pixels que faltam nos 
intervalos: [1; 25] U [E; V] 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA RECRIANDO IMAGENS 

No passo 01. 

Esse passo não apresenta dificuldade. 

 

No passo 02. 

Nesse passo o estudante que será o transmissor dos pixels deve ficar com ou roteiro 

aberto no item 2 e sempre que necessário mostrar ao colega a maneira de marcar o 

pixel.  

 

No passo 03. 

Nesse passo devemos pedir ao estudante para observar como deve ser feita a 

marcação dos pixels, como se fosse um jogo de batalha naval. O formato de cada pixel 

está associado a quantidade de cargas que ele transporta. 

 

No passo 04. 

A mesma recomendação do item anterior. 

 

No passo 05. 

Nesse passo devemos pedir ao estudante para observar como deve ser feita a 

marcação dos pixels e qual a cor que está sendo tranmitida. A cor está associada ao 

filtro. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos perguntar ao estudante se ele já identifica a imagem, antes da 

transmissão de dados dos pixels da próxima cor. A resposta possível é NÃO. 

 

No passo 07. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do estudante para que ele observe a imagem 

de um ponto afastado. Após a transmissão dos últimos pixels é possível que a imagem 

astronômica seja identificada. Será do planeta Saturno ou a imagem de uma galáxia 

espiral barrada. Outras imagens podem ser desenvolvidas pelo professor ou mesmo 

pelo estudante.  
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No passo 08. 

Esse passo serve para limitar o tamanho da imagem e ummelhor contraste. 

Quando o imagem é transmitida ela é originalmente em tons de preto, cinza e branco, as 

cores falsas são obtidas pelos três filtros das cores primárias. Magento, ciano e verde. 

 

QUESTÕES: 
 
1- O tamanho dos quadradinhos pintados (pixels) contribuem para a nitidez da imagem? 

Sim, quanto menor o tamanho melhor a nitidez das imagens. 

2-   O que deve acontecer com a imagem se aumentamos o número de pixels? Melhora 

a resolução. 

3- Usando cada quadradinho pintado como uma unidade, que representa 10 (dez) anos-

luz, estime qual o tamanho do objeto que você desenhou. Comprimento e largura. 

Basta multiplicar o número de quadradinhos ocupados pelo valor 10. 

4- Porque os satélites observam o objeto através de três filtros, um vermelho, um azul e 

outro verde?  

As imagens obtidas por sensores eletrônicos, em diferentes canais, são individualmente 

produzidas em preto e branco. A quantidade de energia refletida pelos objetos vai 

determinar a sua representação nessas imagens em diferentes tons de cinza, entre o 

branco (quando refletem toda a energia) e o preto (quando absorvem toda a energia). Ao 

projetar e sobrepor essas imagens, através de filtros coloridos, ciano, verde e magenta 

(cores primárias), é possível gerar imagens coloridas. Nessas imagens coloridas, a cor 

de um objeto vai depender da quantidade de energia por ele refletida, da mistura das 

cores (segundo o processo aditivo) e da associação de cores com as imagens.  

 

 TEXTOS  
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/milone.pdf 
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/comprimentos.pdf 

 
 

 SIMULADORES 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/molecules-and-light 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/milone.pdf
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/comprimentos.pdf
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/molecules-and-light
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16.  GERANDO ENERGIA 
 

Podemos afirmar que o desenvolvimento da civilização não atingiria o estágio atual 

se os geradores de força eletromotriz (FEM) fossem de natureza química. O 

desenvolvimento da eletrodinâmica começou com Michael Faraday que descobriu o 

processo pelo qual a energia mecânica poderia ser convertida diretamente em energia 

elétrica. Conhecia-se, na época de Faraday, que uma barra de ferro podia ser imantada 

por indução magnética. O mesmo efeito era conseguido enrolando-se devidamente um 

fio atravessado por uma corrente elétrica. 

Raciocinando sobre esses fatos, Faraday fez-se a seguinte pergunta: poderíamos 

obter, a partir de um campo magnético uma corrente em um circuito? 

Após várias tentativas, com resultados negativos, em 1831 Faraday observou que 

o movimento de um imã, próximo a uma bobina, induzia nesta uma corrente elétrica. 

Verificou também que se movesse a bobina próximo do imã o efeito era o mesmo. 

Assim, o trabalho mecânico, empregado para mover o imã poderia ser 

transformado diretamente em energia elétrica. A engenharia elétrica acabava de nascer. 

Desse modo, todo dispositivo cuja finalidade é transformar qualquer tipo de energia em 

energia elétrica chamamos de gerardor elétrico.  

O funcionamento desses geradores se baseia no fenômeno da indução 

eletromagnética. Quando se varia o fluxo magnético que passa através de uma espira, 

nesta é induzida uma força eletromotriz. Isso é possível ao enrolar um determinado 

número de espiras em um núcleo feito de material ferromagnético (bom condutor de 

fluxo magnético), se este fluxo variar dentro do núcleo através da passagem cíclica de 

fortes imãs com suas polaridades alternadas, será induzida nesta espira uma diferença 

de potencial elétrico e se o circuito estiver fechado nota-se a presença de uma corrente 

elétrica alternada. 

Ao utilizar esse kit o estudante constroi um pequeno gerador elétrico e entende 

melhor o fenômeno da indução eletromagnética. 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 80 minutos. 

Grau de dificuldade -  Dificil. 

Material descartável -  Todo o material pode ser desmontado e reaproveitado. 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS  

 

135 

 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS  

 

136 

 

 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS  

 

137 

 

 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS  

 

138 

 

 

 

 



MANUAL DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS  

 

139 

COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA GERANDO ENERGIA 

No passo 01. 

Nesse passo devemos ter cuidado com o fio, sendo muito fino, ele parte com facilidade 

e, toda vez que isso acontecer lixamos as duas extremidades e depois soldamos. 

Devemos também ter cuidado na hora de passar o fio, ele deve ser passado de fora 

para dentro do recipiente de plástico.  

 

No passo 02. 

Nesse passo o estudante deve prender uma das extremidades do fio 37 na bucha e não 

no fio 10, de modo que o fio 37 fique preseo e não enrole no fio 10. 

 

No passo 03. 

Nesse passo devemos colocar o fio 37 preso na bucha no interior do tubo do solenoide 

(tubo metálico), de tal forma que a bucha não deslize dentro do tubo e o fio 37 não 

quebre. 

 

No passo 04. 

Nesse passo devemos colocar toda a estrutura construída anterior no interior do tubo de 

plástico, tendo o cuidado para que a extremidade menor do fio 10 passe pelo furo do 

lado contrario a tampa do tubo e, a extremidade maior do fio 10 deve passar pelo furo na 

tampa do recipiente e só depois fechar o tubo de plástico. 

 

No passo 05. 

Nesse passo devemos pedir ao estudante para ter cuidado de enrolar o fio 37 apenas 

sobre o tudo metálico e, ao enrolar procurar distribuir em camadas, indo e vindo ao 

longo do tubo. Se em algum momento o fio 37 quebrar devemos lixar as extremidade e 

soldar. 

 

No passo 06. 

Nesse passo vamos finalizar o núcleo do tranformador. Devemos retirar, do interior do 

recipiente de plástico a estrutura com o tubo metálico, a bucha com o fio 10. Depois 

retiramos do interior do tubo metálico a bucha e os fios, prendendo com a borracha as 
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extremidades do fio 37 no corpo do tubo metálico, para só depois encher esse tubo com 

os pregos, que tem a finalidade de concentrar mais o campo magnético no solenoide. 

 

No passo 07. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do estudante para que antes de soldar as 

extremidades do fio 37 nos terminais do led, lixe com cuidado, até remover todo o 

esmalte nas extremidades desse fio. Para facilitar, na hora de soldar enrole um pouco as 

extremidades do fio 37 nos terminais do led.  

Colocando em repouso o led sobre a estrutura construída ele não acende. 

 

No passo 08. 

Nesse passo realizando um movimento de vai e vem do íma próximo a estrutura o led 

pisca. Se aumentar a rapidez do vai e vem, o led pisca em intervalos cada vez menores. 

Para explicar basta perceber que esse movimento do ímã produz uma variação de fluxo 

magnético no interior do solenoide, o que leve o aparecimento de uma corrente elétrica 

alternada no circuito fechado. 

 

 

QUESTÕES: 
 

1. Qual a função dos pregos no núcleo do transformador? Para que as linhas de campo 

do campo magnético se concentrem no transformador aumentando a indução 

eletromagnética e não se percam no tubo metálico. 

2. Cite duas partes do gerador elétrico que você construiu? Núcleo do gerardor e 

solenoide. 

3. A maneira de enrolar as espiras para fabricar o solenoide é importante? Sim Justifique 

sua resposta. O alto número de espiras é imprescindível já que o objetivo é gerar 

energia a uma rotação muito baixa. Só com muitas espiras é possível se chegar a uma 

tensão suficiente para carregar baterias, como mostrou a lei de Faraday-Lenz. 

4. Qual a importância de lixar as extremidades do fio 37? Remover o esmalte, 

melhorando o contato elétrico. 

 5. O fenômeno da indução eletromagnética permite que elétrons livres do fio se 

desloquem gerando assim uma corrente elétrica. Explique como isso foi possível? 
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Na geração de energia elétrica, o processo físico mais fundamental é a indução 

eletromagnética. Quando se varia o fluxo magnético que passa através de uma espira, 

nesta é induzida uma diferença de potencial elétrico de acordo com a lei de Faraday-

Lenz. Ao enrolar um determinado número de espiras em um núcleo feito de material 

ferromagnético (bom condutor de fluxo magnético), se este fluxo variar dentro do núcleo 

através da passagem cíclica de fortes imãs com suas polaridades alternadas, será 

induzida nesta espira uma diferença de potencial elétrico e se o circuito estiver fechado 

obtem-se uma corrente elétrica alternada. 

 

6. Você acha que o processo de geração de energia nas estrelas segue o mesmo 

princípio?  Não. Como explicar? O processo de produção de energia nas estrelas é a 

fusão nuclear. Nesse processo dois ou mais núcleos atómicos se juntam e formam 

outro núcleo de maior número atômico. A fusão nuclear requer muita energia para 

acontecer, e geralmente liberta muito mais energia que consome. O principal tipo de 

fusão que ocorre no interior das estrelas é o de Hidrogênio em Hélio, onde 

dois prótons se fundem em uma partícula alfa (um núcleo de hélio), liberando 

dois pósitrons, dois neutrinos e energia. Mas dentro desse processo ocorrem várias 

reações individuais, que variam de acordo com a massa da estrela. Para estrelas do 

tamanho do nosso Sol ou menores, a cadeia próton-próton é a reação dominante. Em 

estrelas mais pesadas, predomina o ciclo CNO (carbono, nitrogênio e oxigênio). 

 

 TEXTOS  
http://www.feiradeciencias.com.br/sala13/13_t02.asp 

 
http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node9.htm 

 
 
 

 SIMULADORES 
 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/faraday 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3ton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3sitron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neutrino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_pr%C3%B3ton-pr%C3%B3ton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_CNO
http://www.feiradeciencias.com.br/sala13/13_t02.asp
http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node9.htm
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/faraday
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17.  OLHANDO CONSTELAÇÕES 

O zodíaco é uma faixa da esfera celeste limitada por dois paralelos de latitude 

celeste: um a 8° 30’ ao Norte e o outro a 8°30’ ao Sul da Eclíptica por onde se deslocam 

o Sol, a Lua e os planetas (exceto o planeta anã Plutão que nem sempre está nessa 

faixa).  

Na faixa zodiacal, com 17° de largura, encontram-se 24 constelações. Algumas 

estão totalmente inclusas, como as 13 zodiacais e outras 11 estão parcialmente 

inseridas nessa faixa. 

Como não podemos observar o movimento do Sol diretamente, ao longo dos doze 

meses do ano, observamos o ponto do céu oposto ao Sol e notaremos o seu lento 

deslocamento por 13 constelações: Pisces (Peixes), Aries (Carneiro), Taurus (Touro), 

Gemini (Gêmeos), Cancer (Caranguejo), Leo (Leão), Virgo (Virgem), Libra (Balança), 

Scorpius (Escorpião), Ophiuchus (Serpentário), Sagittarius (Arqueiro), Capricornus 

(Capricórnio) e Aquarius (Aguadeiro).  

A faixa zodiacal teve importância para quase todos os povos da antiguidade pela 

presença dos astros que se movimentavam no céu, em especial do Sol, cuja posição 

determinava o início e o transcurso das estações do ano. É também nesta faixa zodiacal 

que os planetas "passeiam", como afirmamos acima. As configurações das constelações 

certamente variaram de povo para povo. A concepção adotada nos dias de hoje, é a 

concepção grega do zodíaco. Nesse kit podemos mostrar de maneira simples as 

constelações zodiacais com o objetivo de reconhecimento delas no céu e a 

familiarização do estudante com o tema planetário, sendo um recurso didático que 

permite um estudo multidisciplinar, possibilitando discutir sobre pontos cardeais, 

coordenadas celestes, mitologia e outras concepções. 

 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade -  Fácil. 

Material descartável -  A tira de plástico onde perfuramos as constelações. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA OLHANDO CONSTELAÇÕES 

No passo 01. 

Nesse passo devemos observar que a tira de plástico que forma o cilindro será o de 

menor largura e que possui uma janelinha. 

 

No passo 02. 

Nesse passo para facilitar a perfuração das constelações devemos prender no pedaço 

de plástico maior largura a tira das constelações, apoiar no pedacinho de isopor e 

observar se o alinhamento das constelações coincide com a janela. 

 

No passo 03. 

Nesse passo devemos observar que as estrelas menores (de menor magnitude) são 

perfuradas com o alfinete mais fino e as maiores estrelas (de maior magnitude) são 

perfuradas com o alfinete mais grosso. 

 

No passo 04. 

Nesse passo ao fechar o cilindro devemos ter cuidado para que as constelações, 

quando projetadas não fiquem invertidas. 

 

No passo 05. 

Nesse passo devemos pedir ao estudante para observar se o alinhamento das 

constelações coincide com a janela e se o cilindro ficou justo no interior do cilindro 

menor. 

 

No passo 06. 

Esse passo é bem simples, basta verificar se a luz da lanterna atravessa os furos, que 

representam as estrelas na constelação. 

 

No passo 07. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do estudante para aproximar e afastar, tanto a 

lanterna quanto a tira esfera celeste, até obter uma melhor definição da imagem da 
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constelação. A imagem é projetar no pedacinho de plástico que faz o papel da esfera 

celeste.  

 

No passo 08. 

Nesse passo devemos poder identificar algumas constelções. Podemos também projetar 

em uma parede diminuindo a intensidade de luz no ambiente. 

 

QUESTÕES: 
 
1. É possível localizar os pontos cardeais através do deslocamento das constelações? 

Sim. Como explicar? A orientação pelos astros depende de uma série de condições que 

estão relacionadas, por exemplo, à situação do tempo atmosférico (é preciso que o céu 

esteja limpo), à localização do observador no planeta Terra - distância em relação à 

linha do Equador -, à época do ano, e sem a utilização complementar de equipamentos 

astronômicos, essa orientação não será totalmente precisa. Trata-se de uma orientação 

aproximada. 

A orientação pelo Sol está baseada no seu movimento aparente - é a Terra que gira em 

torno do seu próprio eixo (movimento de rotação da Terra), e é por isso que afirmamos 

ser um movimento aparente. Esse astro aparece não exatamente na mesma posição, 

que varia no decorrer do ano, mas de um mesmo lado, que é o Leste (oriente), e põe-se 

no lado oposto, o Oeste (ocidente). Determinando-se um lado, no nascer ou pôr-do-sol, 

pode-se, de modo aproximado, utilizar os pontos de orientação e, a partir daí, orientar-

se. 

O mesmo pode ser usado para a Lua que pode ser à noite. Independente da fase da Lua 

e do horário, ela sempre surge no lado Leste e desaparece no lado Oeste.  

A orientação por outras estrelas (o Sol é uma estrela) também é possível, mas é 

necessário, que se tenha uma noção básica de entendimento de carta celeste, inclusive 

para auxiliá-lo na observação. No caso do Brasil, inclusive para a porção do nosso 

território que se encontra no hemisfério Norte, é possível orientar-se pelo Cruzeiro do 

Sul, uma constelação que é vista em quase todas as noites do ano. A partir de algumas 

relações baseadas nessa constelação, é possível determinar, aproximadamente, o ponto 

cardeal Sul.  
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2. Como identificar as estações do ano, aqui do Hemisfério Sul, através das 

constelações? Cada estação do ano pode ser reconhecida através de constelações 

"chaves", que são grandes e de fácil localização, formadas por estrelas brilhantes, e que 

geralmente podem ser vistas até mesmo em regiões com alto nível de poluição 

luminosa. A constelação do Escorpião é típica do inverno do hemisfério sul, já que em 

junho ela é visível à noite toda. Já Órion é visível à noite toda em dezembro e, portanto, 

típica do verão. Leão no outono e Pagasus na primavera. 

 

3. A constelação da Ema, para os índios do sul do Brasil, no céu, ao Leste, no anoitecer, 

na segunda quinzena de junho, indica o início do inverno. Que constelação zodiacal 

poderia representar a pé da Ema? A constelação do Escorpião. 

 

4.  Em culturas indígenas e não-indígenas, o Cruzeiro do Sul, ou Cut'uxu, pode funcionar 

como parâmetro de orientação espacial? Sim. Como explicar? 

O procedimento correto consiste em considerar que aumentamos de quatro vezes 

o tamanho aparente do braço maior da constelação do Cruzeiro do Sul a partir da estrela 

inferior do Cruzeiro do Sul (Alfa Crucis ou Estrela de Magalhães). Na extremidade desse 

deslocamento, nós encontramos no céu o local do Pólo Celeste Sul. A partir do Pólo 

Celeste Sul, nós descemos uma linha perpendicular ao horizonte. O ponto de 

intersecção dessa linha perpendicular com a linha de horizonte determina o Ponto 

Cardeal Sul. 

 

 TEXTOS  
 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/indigenas.pdf 
http://www.astronoo.com/pt/constelacoes-zodiacais.html 
http://seguindopassoshistoria.blogspot.com.br/2012/03/as-constelacoes.html 
http://www.uranometrianova.pro.br/astronomia/AA001/zodiaco.htm 
 

 SIMULADORES 
http://www.stellarium.org/pt/ 

http://www.baixaki.com.br/android/download/google-sky-map.htm 

 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/indigenas.pdf
http://www.astronoo.com/pt/constelacoes-zodiacais.html
http://seguindopassoshistoria.blogspot.com.br/2012/03/as-constelacoes.html
http://www.uranometrianova.pro.br/astronomia/AA001/zodiaco.htm
http://www.stellarium.org/pt/
http://www.baixaki.com.br/android/download/google-sky-map.htm
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18.  RESSONÂNCIA 

Sempre que um corpo capaz de oscilar sofrer uma série periódica de impulsos, 

com uma freqüência igual a uma das freqüências naturais de vibração do corpo, este, 

em geral é posto em vibração com uma amplitude relativamente grande. Esse fenômeno 

é chamado de ressonância e diz-se que o corpo entra em ressonância com os impulsos 

aplicados. 

Um exemplo comum de ressonância é o que se obtém quando se empurra uma 

criança em um balanço, que podemos generalizar como um pêndulo simples, onde sua 

freqüência natural depende do comprimento. Se a freqüência de empurrões ou de 

balanços não for próxima à freqüência de ressonância dificilmente se consegue o 

balanço natural, pois o pêndulo sofrerá vibrações aleatórias. 

Uma ponte, ou qualquer estrutura, é capaz de vibrar com certas freqüências 

naturais. Por exemplo, se a marcha regular de um pelotão de soldados for próxima de 

umas das freqüências naturais de vibração da ponte, esta poderá romper por atingir uma 

amplitude de vibração muito alta. Por este motivo que soldados são orientados a não 

seguir em marcha constante ao atravessar uma ponte. É extremamente perigoso 

quando um vento produz uma freqüência perto da freqüência de vibração de uma ponte, 

pois este pode fazer a ponte desmoronar, como ocorreu com a ponte de Tacoma 

Narrows, EUA, em 1940.  

Os efeitos da ressonância estão ao nosso redor. A ressonância está por trás não 

apenas dos sons musicais, mas da cor das folhas durante o outono, da altura das marés 

oceânicas, do funcionamento dos lasers e de uma vasta variedade de fenômenos. 

O ‘som das ondas do mar’ que você ouve quando encosta seu ouvido em uma 

concha é produzido por ressonância.  

Temos ainda, o exemplo quando uma cantora quebra uma taça de cristal de boa 

qualidade que possui frequências naturais que você pode ouvir dando umas batidas na 

taça. Nesse kit o estudante observar esse fenômeno da ressonância através da 

mantagem de um material bem simples. 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade -  Fácil. 

Material descartável -  A linha utilizada para prender os corpos. 

http://www.infoescola.com/fisica/ressonancia/
http://www.infoescola.com/fisica/ressonancia/
http://www.infoescola.com/fisica/ressonancia/
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA RESSONÂNCIA 

No passo 01. 

Nesse passo devemos observar para que a estrutura fique bem firme. 

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos amarra bem as extremidades dos palitos. 

 

No passo 03. 

Nesse passo devemos observar que os 6,0 cm deve ser medido com a régua desde o 

centro do corpo até o local que prendemos na linha horizontal. 

 

No passo 04. 

Nesse passo devemos seguir a orientação do passo anterior com as medidas indicadas 

nesse item. 

 

No passo 05. 

Nesse passo devemos pedir ao estudante para observar que devemos afastar de um 

pequeno ângulo com a vertical. Ao realizar cinco vezes e pegar a médio melhoramos a 

precisão da medida. O período do pêndulo de 10 cm é maior. Podemos concluir que 

quanto maior o comprimento, maior o período de oscilação do pêndulo. 

 

No passo 06. 

Esse passo tem as mesmas recomendações do anterior. Os valores são próximos de XX 

s. Não existe muita diferença entre os valores encontrados para os períodos dos 

pêndulos 2 e 4. Podemos concluir que apesar dos pêndulos 2 e 4 não possuírem a 

mesma massa, os seus períodos são bem próximos, o que é um indicativo de que o 

período de oscilação de um pândulo não depende da massa oscilante. 

 

No passo 07. 

Nesse passo o estudante pode usar uma calculadora simples. Devemos chamar a 

atenção do estudante para aproximar o resultado e que ele deve encontrar 30 oscilações 

entre 18s a 20s, ou seja, podemos pegar uma média de 19s e dividrndo por 30 
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oscilações encontramos o período de oscilação do pêndulo de 10 cm = 0,10 m um valor 

próximo de 0,63 segundos.  Qualquer valor no intervalo acima leva a um resultado 

aceitável.  

Ao utilizar a expressão 
2

2.4
2

T

L
g

g

L
T


  , podemos encontrar a intensidade do campo 

gravitacional local; para isso devemos multiplicar o comprimento L = 0,10 m por 4 vezes 

3,142 o que resulta 3,943 e dividir por 0,632 e encontramos g =~9,9 m/s2. 

 

No passo 08. 

Nesse passo devemos notar que ao colocar o pêndulo 2 para oscilar, o pêndulo 4 

entrará em ressonância, pois são os que apresentam o mesmo comprimento, tendo 

portanto o mesmo período, ou seja a mesma frequência de oscilação. 

 

QUESTÕES:  

1. Porque devemos afastar a massa pendular, do ponto de equilíbrio, com pequeno 

ângulo de abertura? Para evitar a influência do movimento de rotação da Terra. 

2. No dia em que a ponte de Tacoma Narrows caiu, os engenheiros tinha a frequência 

característica do vento que soprava na região, podemos dizer que essa queda pode ser 

considerada uma falha humana?  Sim. 

3. A Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra, pois o seu período orbital é 

igual ao seu período de rotação, isto é, estão numa ressonância 1:1. Qual a ressonância 

entre Júpiter e Saturno, sabendo que o tempo que Júpiter demora em dar cinco voltas 

ao redor do Sol, Saturno dá aproximadamente duas voltas. Uma ressonância pode ser 

definida como uma relação de inteiros entre os períodos de duas ou mais grandezas. 

Sendo assim, pelos dados do texto, podemos dizer que Júpiter e Saturno estão em uma 

ressonância de 5:2. 

 TEXTOS  
http://staff.on.br/froig/apostilas/ressonancias.pdf 
http://www.famerp.br/projis/grp25/ressonancia.html 

 

 SIMULADORES 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/resonance 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/microwaves 

http://staff.on.br/froig/apostilas/ressonancias.pdf
http://www.famerp.br/projis/grp25/ressonancia.html
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/resonance
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/microwaves
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19.    ACENDENDO LÂMPADAS 

Um circuito simples é composto de três elementos: uma fonte de tensão (pilha), um 

condutor pela qual a corrente elétrica flui (fio elétrico) e um resistor elétrico (lâmpada), 

que é qualquer dispositivo que exija corrente elétrica para funcionar. O fluxo de corrente 

elétrica é causado pelo excesso de elétrons no potencial negativo da pilha, os quais 

fluem no sentido do potencial positivo da pilha. Quando o circuito está fechado, os 

elétrons transportando energia elétrica fluem do terminal negativo, através do fio 

condutor, passam pela lâmpada transformando energia elétrica em energia luminosa e 

finalmente retornam ao terminal positivo, em um fluxo contínuo. 

Em um circuito em série, a corrente elétrica só tem um percurso por onde passar. 

Neste caso, como a corrente elétrica só pode fluir através de um percurso, se uma das 

lâmpadas queimar ou for retirada, a outra não acende, porque o fluxo de corrente 

elétrica foi interrompido na lâmpada queimada. 

Em um circuito em paralelo, a corrente elétrica tem mais de um percurso por onde 

passar. Neste caso, como a corrente elétrica pode fluir através de mais de um percurso, 

se uma das lâmpadas queimar ou for retirada, a outra ainda pode acender, porque o 

fluxo de corrente elétrica para a lâmpada queimada não interrompe o fluxo de corrente 

elétrica para a lâmpada boa.  

O fluxo de corrente elétrica depende de quanta resistência há no circuito. Em um 

circuito em série, a resistência do circuito é igual à soma da resistência das lâmpadas. 

Quanto mais lâmpadas houver no circuito, mais fracamente elas brilharão. Em um 

circuito em paralelo, existem múltiplos caminhos através do qual a corrente elétrica pode 

fluir e, por isso, a resistência do circuito como um todo é menor do que seria se apenas 

um percurso estivesse disponível. A menor resistência significa que a corrente elétrica 

será mais alta e as lâmpadas brilharão com maior intensidade do que o mesmo número 

de lâmpadas colocadas em um circuito em série. Nesse kit o estudante pode observar 

as características de cada circuito e melhorar a compreensão sobre esse tema. 

Tempo para realizar a experiência – em torno de 40 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  Tudo pode ser desmontado e reutilizado. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA ACENDENDO LÂMPADAS 

No passo 01. 

Nesse passo o estudante nota que alâmpada só acende quando ligada aos terminais da 

fonte de tensão. Então no caso a não acende e em b acende. A lâmpada só acende 

quando estabelecemos uma diferença de potencial nos seus terminais. 

 

No passo 02. 

Nesse passo devemos chamar a atenção a respeito de como as lâmpadas estão 

associadas, caracterizando o circuito em série. 

 

No passo 03. 

A corrente elétrica flui da pilha para cada lâmpada, uma por vez, na ordem em que elas 

estão conectadas ao circuito e as duas lâmpadas acenderam. 

 

No passo 04. 

Nesse passo o estudante deve prestar atenção na hora de associar as pilhas, o 

potencial negativo ligado ao potencial positivo. 

 

No passo 05. 

Nesse passo temos que a corrente entre os terminais dos geradores é igual à corrente 

de cada pilha. Mas a tensão sobre o circuito é a soma das tensões em cada gerador o 

que só é possível se as duas pilhas são conectadas de forma que o potencial elétrico 

positivo de uma se ligue ao potencial elétrico negativo da outra e os potenciais da 

extremidade estão livres para se conectarem ao circuito, só assim as lâmpadas 

acendem. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos observar que como a corrente elétrica só pode fluir através de 

um percurso, se uma das lâmpadas for retirada, a outra não acende, porque o fluxo de 

corrente elétrica foi interrompido na lâmpada retirada.  
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No passo 07. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do estudante para a associação em paralelo 

das lâmpadas e o cuidado com a tensão elétrica máxima que a lâmpada suporta, para 

não queima-lá.   

 

No passo 08. 

Nesse passo devemos chamar a atenção dos estudantes relacionado o brilho das 

lâmpadas desse item com o brilho no item 3.  As lâmpadas acenderam com brilho maior 

do que no item 3.  

Retirando uma das lâmpadas a outra continua acesa, difente do que aconteceu no item 

4. A corrente elétrica pode fluir através de mais de um percurso, se uma das lâmpadas 

queimar ou for retirada, a outra ainda pode acender, porque o fluxo de corrente elétrica 

para a lâmpada queimada não interrompe o fluxo de corrente elétrica para a lâmpada 

boa. 

 

QUESTÕES: 

1- Na associação em série quando aumentamos a ddp, colocando as duas pilhas, o 

brilho das lâmpadas aumentou ou diminuiu? Aumentou. 

2- Qual a principal diferença entre as associações estudadas?  

3- Qual a associação mais econômica? A associação em paralelo. 

4- Para aumentar o brilho de lâmpadas associadas em série podemos aumentar a 

quantidade de pilhas ligadas em série, aumentando a tensão elétrica; mas como explicar 

o brilho aparente de uma estrela? O brilho aparente é o fluxo de radiação 

eletromagnética que a estrela apresenta, quando observado a partir da Terra, após 

correcção do efeito de extinção provocado pela atmosfera.  

 

 TEXTOS  
http://astroweb.iag.usp.br/~dalpino/AGA215/APOSTILA/cap08cor.pdf 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/fotometria.pdf 
 

 

 SIMULADORES 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_(f%C3%ADsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_electromagn%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_electromagn%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://astroweb.iag.usp.br/~dalpino/AGA215/APOSTILA/cap08cor.pdf
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/fotometria.pdf
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
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20.  VENDO DE LONGE 

O telescópio é um equipamento que permite ampliar a capacidade de  enxergar 

longe através da coleta da luz dos objetos celestes. É o instrumento mais utilizado pelos 

astrônomos para observar a beleza do  céu noturno, as crateras da Lua, detalhes de 

planetas e estrelas é o que vamos fazer após construirmos essa pequena luneta. Ela 

reproduz as condições de observações da luneta construída por Galileu, por volta de 

1609, com a qual ele descobriu quatro satélites de Júpiter mudando os conceitos do 

homem sobre o Universo.  

Embora reproduza as mesmas dimensões e aumentos que a luneta original de 

Galileu, ela foi montada conforme o aperfeiçoamento introduzido por Kepler que substitui 

a ocular divergente de Galileu por uma convergente para obter um campo de 

observação muito maior. 

Além da satisfação e curiosidades despertadas com o uso dessa luneta nas 

observações temos a considerar também a abordagem pedagógica que o uso dela pode 

suscitar. Dentre elas podemos elencar aspectos sócio-político-econômico das invenções 

cientificas; elementos físicos e matemáticos desse instrumento, como o cálculo do foco, 

do aumento da luneta, da convergência, divergência de lentes esféricas delgadas; e por 

que não se discutir os aspectos éticos do uso de lunetas e telescópios para fins pacíficos 

e também bélicos. 

Ao terminar a montagem desse kit, que atende a muitas finalidades possibilitando a 

estudantes e professores, um instrumento com o qual eles possam contemplar objetos 

astronômicos próximos, como por exemplo, as crateras da Lua, fases do planeta Vênus. 

 

Tempo para construção da luneta – em torno de 30 minutos. 

Grau de dificuldade -  Média. 

Material descartável -  Nenhum. 

Onde encontrar o material – A óptica da luneta, as lentes podem ser adquiridas pelo site: 

www.proteon.com.br e  as conexões adquiridas em casas de material de construção.  

  

 

 

 

http://www.proteon.com.br/
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COMENTÁRIOS SOBRE A EXPERIÊNCIA VENDO DE LONGE 

No passo 01. 

Nesse passo devemos lixar as bordas para facilitar as conexões. 

  

No passo 02. 

Nesse passo para colar mais facilmente o feltro, que vai funcionar como uma bucha 

deslizante retiramos a proteção da cola e fazemos um anel. 

 

No passo 03. 

Nesse devemos retirar a cola da bucha deslizante e colocamos na extremidade do tubo 

de 25 mm para depois colocar esse tubo no interior do tubo de 32 mm, tomando cuidado 

para que no inicio da operação as buchas estejam em lados opostos. 

 

No passo 04. 

Nesse passo verificamos se a estrutura esta deslizando firme. 

 

No passo 05. 

Nesse passo devemos pedir ao estudante para observar o alinhamento e, após colocar 

a lente ter o cuidado para ajustar de modo que ela não fique balançando no interior da 

luva de 32 mm. Devemos ir ajustando aos poucos, com muito cuidado para não quebrar 

a lente objetiva. 

 

No passo 06. 

Nesse passo devemos ter cuidado com a sequencia para amontagem da ocular da 

luneta. Primeiro colocamos a arruela menor no interior, depois a lente ocular com a face 

plana voltada para fora e depois para prender usamos a arruela maior, pressionando até 

que encoste na lente. 

 

No passo 07. 

Nesse passo devemos chamar a atenção do estudante para prender a estrutura 

montada no item 6 na extremidade do tubo de 25 mm.  

No passo 08. 
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Nesse passo a braçadeira deve ser colocada pelo lado da lente ocular e sempre 

que usar a luneta deve ser presa em um local firme.  

Para que a luneta tenha um bom desempenho procure um local de observação o 

mais escuro possível e, ao apontar à noite para um alvo, como por exemplo, a Lua e 

observar suas crateras façam após garantir a rigidez da estrutura de toda a luneta. 

Qualquer vibração, por menor que seja interfere bastante naquilo que estamos 

observando e podemos não conseguir focalizar bem a imagem. 

Outro cuidado é deslizar com cuidado o tubo focalizador até que a imagem do 

objeto em observação fique a mais nítida possível.  

Com a luneta podemos também observar o planeta Júpiter e com boa vontade 

visualizar seus quatro satélites principais.  

Devemos chamar mais uma vez a atenção do estudante para que nunca olhe para 

o Sol com a luneta. Essa é uma luneta astronômica e as imagens observadas são 

invertidas. 

 

QUESTÕES: 
 

1. Quando olhamos para objetos terrestres distantes, com a luneta, notamos suas 

imagens direitas ou invertidas? Invertidas. O esquema abaixo mostra o trajeto dos 

principais raios de luz, nele podemos notar que o objeto encontra-se no infinito e a 

imagem final forma-se entre a lente objetiva e o foco da lente ocular.  

 

 

O principal fenômeno óptico envolvido é a refração da luz, por esse motivo essa luneta é 

também chamada de telescópio refrator. 

 

2. Ao observar a Lua, planetas e estrelas a resposta do item 1 é relevante? Não. Após 

montarmos a luneta astronômica, vamos observar que as imagens são invertidas, isto é 
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uma característica deste tipo de luneta. No universo a noção de “para cima” ou “para 

baixo” é irrelevante. 

 

3.  É melhor observar corpos celestes em noite de Lua Cheia ou noite sem Lua?  Quanto 

menor a quantidade de luz no local da observação melhor. Então noite sem Lua. Porém, 

devemos começar as observações da Lua Cheia. 

 

4. Qual é, aproximadamente, o poder de aumento da luneta que construímos? Para 

determinar o valor do aumento da luneta basta dividir o valor da vergência da ocular, (a 

grandeza vergência é o inverso da distância focal em metros) pelo valor da vergência da 

objetiva ou seja 40 m: 1,67 m encontramos aproximadamente 24 vezes. 

 

 

TEXTOS  

http://www.das.inpe.br/telescopio/pdfs/apostila 

http://telescopiosnaescola.pro.br/ 

 

SIMULADORES 

http://www.astrosurf.com/astronosur/telescopios_simulador.htm 

http://gruposputnik.com/Paginas_com_Flash/Animacoes.htm 

http://www.comprartelescopio.com/2011/05/simulador-de-telescopio.html 

http://www3.gettysburg.edu/~marschal/clea/cleahome.html 

http://www.iag.usp.br/astronomia/telescopios-na-escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.das.inpe.br/telescopio/pdfs/apostila
http://telescopiosnaescola.pro.br/
http://www.astrosurf.com/astronosur/telescopios_simulador.htm
http://gruposputnik.com/Paginas_com_Flash/Animacoes.htm
http://www.comprartelescopio.com/2011/05/simulador-de-telescopio.html
http://www3.gettysburg.edu/~marschal/clea/cleahome.html
http://www.iag.usp.br/astronomia/telescopios-na-escola
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