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RESUMO 

 

 

Nos últimos anos, o ensino de Ciência vem se direcionando no sentido de ajudar a formar 

cidadãos críticos que compreendam o mundo ao seu redor e as leis que o regem. Em 

conformidade com esta busca, diversos teóricos da educação vêm voltando seus trabalhos 

para mostrar que o domínio sobre os conteúdos não são suficientes para que o professor atinja 

seus objetivos, fazendo-se necessária a utilização de novas técnicas e abordagens capazes de 

cativar e envolver os alunos. Alguns autores apontam a utilização de experimentos concretos 

para ajudar o processo de conexão entre o que o aluno vive em seu cotidiano, com temas do 

ensino formal. Sendo assim, este trabalho relata o desenvolvimento e a aplicação de um 

caderno pedagógico que descreve nove experimentos sobre Física Clássica e possíveis 

abordagens em sala, com o objetivo de auxiliar professores de Ciências do 9º ano do Ensino 

Fundamental a planejar aulas mais atrativas e eficientes, do ponto de vista pedagógico. Dada a 

sua simplicidade, os experimentos utilizam materiais de baixo custo e podem ser montados 

pelo professor, mesmo que este não tenha formação em Física, realidade muito comum em 

nossas escolas. Os experimentos têm por objetivo demonstrar e definir fundamentos da Física 

Clássica que, além de fazerem parte do conteúdo do período em questão, serão base para 

novos conteúdos apresentados nas séries seguintes. A aplicação do material foi bem sucedida, 

tendo como resultado de curto e médio prazo uma maior dedicação e participação dos alunos 

durante as aulas de ciências, mostrando-se cada vez mais motivados e curiosos. 

 

 

Palavras Chave: Física Clássica. Ciências no Ensino Fundamental. Experimentos concretos. 

Transposição didática. 

  



 

  



ABSTRACT 

 

 

In the past few years, science teaching directs itself towards helping forming critical citizens 

who understand the world around them and the laws that govern it. In line with this purpose, 

many educational theorists orient their work to show that the mastery of the content is not 

enough for teachers to achieve their goals, demanding the use of new techniques and 

approaches that are capable of captivate and engaging students. Some authors suggest the use 

of concrete experiments to help the connection process between what the students live in their 

daily lives and the formal education topics. Thus, this work describes the development and 

application of an educational book describing nine experiments on classical physics and their 

possible approaches in the classroom, in order to assist science teachers of the 9th grade of 

Brazilian middle school to plan more attractive and efficient lessons, from a pedagogical point 

of view. Given their simplicity, these experiments use low cost materials and can be crafted 

by the teacher, even those with no Physics degree, a common reality in Brazilian schools. The 

experiments aim to demonstrate and define the foundations of classical physics that, besides 

being included in the syllabus of the school grade in question, will be the basis for new 

contents presented in the following years. The application of the material was successful, 

resulting in short and medium terms on greater students dedication and participation in 

science classes, showing themselves increasingly motivated and curious. 

 

 

Keywords: Classical Physics. Science in Middle Education. Concrete experiments. Didactic 

transposition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A atividade profissional na educação pública, especialmente a atuação em sala de aula, 

torna perceptíveis inúmeras situações e dificuldades enfrentadas por professores no exercício 

do magistério, independente da sua área de formação. Obviamente, estas dificuldades 

acarretam um baixo rendimento nas avaliações de aprendizagem. Alves (2006) elenca como 

motivos para este baixo rendimento o número excessivo de alunos por turma, a falta de 

profissionais habilitados na área em que atuam, a falta de materiais para atividades práticas e 

experimentais e dificuldades didáticas e metodológicas, entre outras.  

Falando especificamente do ensino de ciências na educação básica, é senso comum 

que as disciplinas das áreas de ciências da natureza sofrem de certo preconceito por parte dos 

alunos, que alegam que os conteúdos tratados são muito complexos. Isso gera grande 

desinteresse pelas disciplinas da área e consequentes dificuldades no aprendizado. Por isso, 

torna-se necessário o planejamento de aulas cada vez mais atrativas e participativas, que 

prendam a atenção dos alunos e despertem o interesse pelos temas relacionados, 

possibilitando que o aluno assuma o papel de agente transformador do seu meio, e não apenas 

um mero receptáculo de informações sem aplicação prática. 

Em palestras realizadas entre 2012 e 2014, assim como em visita ao Polo 5 do 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) no início de 2015, o Prof. Dr. 

Marcos Antonio Moreira fala da importância dos mestrados profissionais em educação e 

enfatiza a necessidade da geração de produtos educacionais que auxiliem professores do 

ensino básico nas suas aulas. A concepção destes produtos educacionais é um dos principais 

objetivos deste programa de mestrado profissional e o que se espera é que o material 

confeccionado chegue às mãos do professor e que o auxilie a superar as dificuldades do 

cotidiano escolar e a elaborar aulas que cumpram os objetivos definidos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

elaborados com base em teorias educacionais consolidadas. 

O produto educacional aqui descrito é um caderno pedagógico que traz a proposta de 

nove atividades experimentais desenvolvidas utilizando matérias recicláveis e de baixo custo. 

Estas atividades experimentais têm por objetivo ajudar na definição de fundamentos de Física 

Clássica. O alvo do caderno produzido é o professor de Ciências do 9º ano do Ensino 

Fundamental, tendo em vista que parte do conteúdo da disciplina abordada é composta por 

tópicos fundamentais de Física Clássica. Assim, esta dissertação apresenta o relato da 
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construção deste caderno pedagógico que deve ser entregue na conclusão desta pós-graduação 

e disponibilizado para utilização de professores da referida disciplina. A dissertação está 

estruturada da seguinte forma: 

Justificativa – Neste capítulo é apresentado o embasamento teórico e pedagógico para 

a produção do material, além de argumentos que motivaram a elaboração do produto 

educacional. Nele consta a Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) que norteia o ensino no país; as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), que definem objetivos e eixo temáticos a 

serem trabalhados no ensino fundamental e médio, por ano e disciplina, bem como o 

Referencial Curricular de Rondônia, com a proposta curricular a ser trabalhada na educação 

estadual. A produção também expõe teorias educacionais relacionadas a metodologias 

aplicáveis no ensino de ciências e ao papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. 

O capítulo ainda apresenta um estudo feito na região de Ji-Paraná/Rondônia
1
 que demonstra 

pontualmente uma fragilidade na estrutura educacional pública no que se refere à distribuição 

de professores em turmas de ensino, levando em conta sua formação acadêmica. Este estudo 

caracteriza a motivação maior para a elaboração deste produto, pois mesmo tratando apenas 

desta microrregião, o resultado obtido é reflexo de uma realidade ampla, constante em nosso 

estado e país. 

Conteúdos de Física – No intuito de servir como base teórica para os tópicos de física 

abordados no produto educacional, este capítulo traz conteúdos de Física Clássica nas áreas 

de Mecânica, Mecânica dos Fluidos, Calor e Eletromagnetismo. Traz, assim, a fundamentação 

conceitual e histórica dos conteúdos específicos trabalhados em cada experimento presente no 

caderno pedagógico. 

O produto educacional – Nesta parte do trabalho, a construção do produto educacional 

é apresentada, junto de seus objetivos e de parâmetros escolhidos para sua construção. 

Também são apresentados cada um dos experimentos contidos no caderno pedagógico 

produzido, além da explicação dos fenômenos reproduzidos, tendo como base os conteúdos 

relatados no capítulo anterior. 

Da aplicação do produto – Este capítulo traz o relato da aplicação dos experimentos e 

do modelo de aula propostos no caderno pedagógico produzido, na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Goncalves Dias, em Ji-Paraná. São apontados detalhes da utilização do 

                                                           
1 

O estudo foi realizado junto à Coordenadoria Regional de Educação de Ji-Paraná, subordinada à Secretaria de 

Estado da Educação (SEDUC/RO), responsável pelos municípios de Ji-Paraná, Presidente Médici, Alvorada 

D’Oeste e Urupá. 



21 
 

material em questão, o processo avaliativo utilizado e os resultados da utilização desta 

metodologia nas aulas de ciências, assim como dificuldades e obstáculos confrontados 

durante a aplicação dos experimentos. 

Considerações finais – Aqui são colocados os comentários sobre todo o processo de 

confecção deste trabalho e do produto educacional, assim como da aplicação deste em sala de 

aula. Também é abordada a forma como este caderno pedagógico será disponibilizado ao 

professor de ciências, seu principal público alvo.  

O produto educacional confeccionado está presente no apêndice deste trabalho e os 

dados da pesquisa feita junto à Coordenadoria Regional de Ensino de Ji-Paraná estão em 

anexo.
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo expor o que motivou a elaboração do produto 

educacional em questão, objetivo deste programa de mestrado, considerando legislação 

educacional vigente, teorias educacionais e fatores regionais relevantes. 

 

 

2.1 DIRETRIZES EDUCACIONAIS 

 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013), citando 

Parecer Ministerial publicado no Diário Oficial da União de 09/07/2010, Seção 1, pág. 10, a 

Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), definem as 

responsabilidades de cada esfera governamental no que diz respeito ao oferecimento e a 

manutenção de cada ciclo de ensino e à organização deste sistema educacional. De acordo 

com o disposto em seu inciso IV do artigo 9º da LDB, compete à União: 

 

[...] estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos de modo a assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996). 

 

Isso explicita uma significativa autonomia na organização dos currículos. Assim, 

como exposto no Referencial Curricular de Rondônia (2013), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais foram definidas de forma a orientar a estruturação curricular, por área de 

conhecimento, em conformidade com o que é proposto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s).  

Estes materiais foram elaborados diante da necessidade de transformar o sistema 

educacional, tornando-o mais amplo, abrangente e participativo, buscando, “[...] de um lado, 

respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a 

necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as 

regiões brasileiras” (BRASIL, 1998, s/n). 

No que diz respeito à área de Ciências da Natureza, os PCN’s têm como objetivo que 

após concluir o Ensino Fundamental o aluno tenha desenvolvido as seguintes capacidades:  
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 Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, 

como agente de transformações do mundo em que vive, em relação essencial com os 

demais seres vivos e outros componentes do ambiente; 

 Compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e uma 

atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, 

política e cultural; 

 Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e 

condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e compreender a 

tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízo 

sobre riscos e benefícios das práticas científico-tecnológicas; 

 Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens individuais e 

coletivos que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes; 

 Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir 

de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos 

e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; 

 Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

 Saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para coleta, 

comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão de fatos e 

informações; 

 Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a 

construção coletiva do conhecimento. (BRASIL, 1998, p. 33) 

 

Foi com o intuito de atingir estes objetivos que foi formulado o Referencial Curricular 

de Rondônia (2013), elaborado com base nos PCN’s. Ele está dividido por áreas de 

conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino 

Religioso), além de apresentar um capítulo com Temas Transversais/Sociais e Conteúdos 

Obrigatórios (Educação ambiental, Pluralidade cultural, Ética e cidadania, entre outros). Cada 

área de conhecimento tem seus próprios eixos temáticos. Em Ciências da Natureza, os eixos 

temáticos são “Interação e múltiplas linguagens”, “Práticas sociais e cidadania” e “Vida, 

ambiente e diversidade” 
2
. Para o 9º ano do Ensino Fundamental, dentro do eixo temático 

“Vida, ambiente e diversidade”, são estes alguns dos conteúdos recomendados: 

 

 Noções de velocidade, aceleração e gravidade; 

 Introdução aos conceitos de força, inércia, interação entre corpos e energia; 

 Percepção da relação entre máquinas simples e seu cotidiano; 

 Introdução aos conceitos sonoros; 

 Princípios, fenômenos e instrumentos ópticos; 

 Introdução ao conceito de ondas mecânicas e eletromagnéticas; 

 Introdução ao conceito de eletricidade e magnetismo; 

 Calor, eletricidade e magnetismo; (RONDÔNIA, 2013, p. 212) 

 

Relacionadas a estes conteúdos, são definidas competências e habilidades que devem 

ser desenvolvidas pelo aluno ao final desta etapa. Entre elas, cabe citar: 

                                                           
2
 Estes eixos temáticos, ainda que indiretamente, estão em acordo com os eixos propostos pelos PCN’s para a 

área de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental (Terra e universo, Vida e ambiente, Ser humano e 

saúde e Tecnologia e sociedade) quando observados as competências e habilidades almejadas. 



25 
 

 Compreender inércia como tendência dos corpos em prosseguir em movimento 

em linha reta e velocidade constante ou em repouso; 

 Identificar materiais como bons e maus condutores de calor, na análise de 

situações práticas e experimentais; 

 Associar a reflexão da luz com as cores dos objetos e com a formação de 

imagens em espelhos; [...] 

 Saber utilizar conceitos científicos básicos de energia, matéria, tempo e espaço, 

percebendo suas transformações e reconhecendo sua participação no processo de 

equilíbrio, mudança e vida dos seres vivos e planeta; [...] 

 Compreender e utilizar as ideias de Rutherford para explicar a natureza elétrica 

da matéria; (RONDÔNIA, 2013, p. 212) 

 

Na caracterização da Área de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental, o 

Referencial Curricular de Rondônia (2013) aborda uma nova visão do papel do ensino de 

ciências a partir da elaboração dos PCN’s, ocorrida ao final da década de 1990. Assim, são 

expostos novos objetivos do ensino de ciências nos anos do Ensino Fundamental: 

 

O objetivo fundamental do ensino de Ciências passou a ser o de dar condições para 

o educando identificar problemas a partir de observações de fato, levantamento de 

hipóteses, testagem, refutação e descarte, quando fosse o caso, trabalhando de forma 

a tirar conclusões, sozinho. O educando deve ser capaz de ‘redescobrir’ o já 

conhecido pela ciência, apropriando-se da sua forma de trabalho, compreendida 

então como o ‘método científico’: uma sequência rígida de etapas preestabelecidas. 

É com esta perspectiva que se busca a democratização do conhecimento científico, 

reconhecendo-se a importância da vivência científica não apenas para eventuais 

futuros cientistas, mas também para o cidadão comum. (RONDÔNIA, 2013, p. 195) 

 

Os fatores até aqui enumerados servem de suporte para justificar a escolha dos tópicos 

abordados experimentalmente no produto educacional intitulado “Física sem Matemática – 

Desenvolvendo conceitos da Física no Ensino Fundamental com experimentos 

concretos”, apresentado como apêndice desta dissertação. 

 

 

2.2 TEORIAS EDUCACIONAIS E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

Quanto ao ensino de ciências, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) abordam a 

necessidade de se fugir do que tem sido denominado “senso comum pedagógico”. Eles 

afirmam que este senso comum se materializa com a massiva utilização de exercícios 

repetitivos, memorização de regrinhas e repetição sistemática de definições, ou como 

colocam, “atividades de ensino que só reforçam o distanciamento do uso dos modelos e 

teorias para a compreensão dos fenômenos naturais e daqueles oriundos das transformações 
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humanas, além de caracterizar a ciência como um produto acabado e inquestionável” 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007, p. 33). Apesar de ser consensual e 

inquestionável que o professor de Ciências precisa ter domínio sobre as teorias científicas, é 

exposto que isto não basta para um desempenho docente adequado ao que a educação propõe 

na atualidade. 

 

A atuação profissional dos professores de Ciências no ensino fundamental e médio, 

do mesmo modo que a de seus formadores, constitui um conjunto de saberes e 

práticas que não se reduzem a um competente domínio dos procedimentos, 

conceituações modelos e teorias científicos. (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2007, p. 32) 

 

Oliveira (1997), citando teorias de Vygotsky, afim de definir papel do professor no 

processo de ensino e aprendizagem, ao afirmar que o aprendizado se dá numa interação social 

que promove a conexão entre os saberes já alcançados pelo aluno (o que ele chamava de 

“nível de conhecimento real”) com aqueles que estão dentro de suas capacidades, mas não 

ainda sob seu domínio (num grupo denominado “nível de conhecimento potencial”). Assim, o 

que Vygotsky define por “zona de desenvolvimento proximal” é a distância entre esses dois 

níveis, que Oliveira (1997, p. 60) define como “o caminho que o indivíduo vai percorrer para 

desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e que se tornarão funções 

consolidadas, estabelecidas no seu nível de desenvolvimento real”. Portanto, o papel do 

professor é intervir pedagogicamente na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, sendo 

o mediador e facilitador do processo de ensino e aprendizagem provocando os avanços que 

não poderiam ocorrer espontaneamente. 

Assim, em concordância com o que nos traz Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) 

e Oliveira (1997), ao citar Vygotsky, é possível concluir que no exercício da docência, cabe 

ao professor buscar métodos e artifícios que envolvam o aluno e desperte nele o interesse pelo 

conhecimento. 

 

É fundamental, portanto, que a atuação docente dedique-se – e, em muitas situações, 

seja desafiada – a planejar e organizar a atividade de aprendizagem do aluno 

mediando interações adequadas, de modo que lhe possibilite a apropriação de 

conhecimentos científicos, considerando tanto seu produto – isto é, conceitos, 

modelos, teorias – quanto a dimensão processual de sua produção. (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007, p. 184) 
 

Como coloca Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), ao tornar a aprendizagem de 

ciências algo prazeroso, a aula se torna mais proveitosa, propiciando um ambiente pedagógico 

favorável ao aprendizado. Faz-se necessário ministrar uma aula que motive e incentive o 
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aluno, uma vez que este é o sujeito da aprendizagem. Pois, sem que este queira aprender, se 

torna impossível ensinar. 

É auxiliando aqueles que buscam técnicas para desenvolver uma aula contagiante, 

motivadora e eficaz, que Araujo e Abib (2003) indicam a atividade experimental como uma 

competente ferramenta para o ensino Ciências e de tópicos de Física. Citando Ventura e 

Nascimento (1992) e Moreira e Axt (1992), Araujo e Abib (2003, p. 177) expõem: 

 

A análise do papel das atividades experimentais desenvolvida amplamente nas 

últimas décadas revela que há uma variedade significativa de possibilidades e 

tendências de uso dessa estratégia de ensino de Física, de modo que essas atividades 

podem ser concebidas desde situações que focalizam a mera verificação de leis e 

teorias, até situações que privilegiam as condições para os alunos refletirem e 

reverem suas ideias a respeito dos fenômenos e conceitos abordados, podendo assim 

atingir um nível de aprendizado que lhes permita efetuar uma reestruturação de seus 

modelos explicativos dos fenômenos. 

 

É neste sentido que Carvalho et al. (1998) afirmam que a importância do trabalho 

prático em ciências é inquestionável, de forma que os experimentos, que antes serviam apenas 

como demonstração de conceitos já apresentados aos alunos, passaram a ser utilizados para 

conduzir o aluno rumo à redescoberta do conhecimento elaborado. Citando Karmiloff-Smith 

(1975), dizem ainda que, de uma perspectiva construtivista, “a principal função das 

experiências é, com a ajuda do professor e a partir das hipóteses e conhecimentos anteriores, 

ampliar o conhecimento do aluno sobre fenômenos naturais e fazer com que ele as relacione 

com sua maneira de ver o mundo” (CARVALHO et al.,1998, p. 20). 

O papel da reprodução de fenômenos no processo de ensino e aprendizagem é também 

e correlacionar o que o aluno vivencia no seu cotidiano com o conteúdo a ser ministrado nas 

aulas de ciências. Desta forma, o professor consegue definir conceitos formais das ciências 

partindo de situações muitas vezes já vivenciadas pelo aluno. Segundo Moreira (1999), este 

processo de interação entre conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno com as 

novas informações adquiridas é definida por Ausubel como “aprendizagem significativa”, que 

foge da simples memorização de regras, leis e conceitos. Assim, Moreira (1999) expõe as 

ideias de Ausubel: 

 

Novas ideias, novos conceitos, proposições podem ser aprendidos significativamente 

(e retidos) na medida em que outras ideias, conceitos, proposições relevantes e 

inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do 

individuo e funcionem, desta forma, como ponto de ancoragem para os primeiros. 

(MOREIRA, 1999, p. 11) 
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Assim, é exposta ideia de que a construção do conhecimento se dá a partir de 

conhecimentos prévios do aluno – uma estrutura de conhecimento específica que Ausubel 

denomina “conceitos subsunções”. Estes servirão de “ancoradouro” para as novas 

informações adquiridas pelo aluno. Moreira (1999) afirma também que o aprendizado de um 

determinado conteúdo implica no crescimento e modificação dos conceitos usados como 

“ancoradouro”. Assim ao longo da vida escolar do aluno, conforme conceitos mais complexos 

são apresentados de maneira significativa ao aluno, estes se tornam novos “ancoradouros” 

para informações referentes a estes conceitos, por sua abrangência. 

Moreira (1999) afirma que à ideia de aprendizagem significativa, Ausubel contrapõe a 

“aprendizagem mecânica”, que ele coloca como sendo uma aprendizagem direta, literal, que 

se dá sem a conexão com conceitos prévios. Uma consequência comum deste modelo de 

aprendizagem é a dificuldade encontrada pelo aluno em desenvolver problemas relacionados 

ao conteúdo aprendido, tendo este servido apenas para a hora da prova. 

É sob esta óptica que o produto educacional já citado foi produzido. Desta forma, este 

poderá servir de ferramenta para auxiliar o professor de Ciências em Turmas de 9º ano do 

Ensino Fundamental na fundamentação de conceitos básicos de Física Clássica com 

experimentos concretos, seguindo o que é recomendado nos PCN’s e no Referencial 

Curricular de Rondônia. Além disso, o produto contribui para o planejamento de aulas 

atrativas que envolvam o aluno, respeitando seus conhecimentos prévios e o seu direito de ter 

acesso ao conhecimento científico, além de prepará-lo para as etapas subsequentes de sua vida 

escolar. 

 

 

2.3 APLICABILIADE DO CADERNO PEDAGÓGICO E O PÚBLICO ALVO 

 

 

No que se refere ao público alvo do produto, uma pesquisa foi realizada junto à 

Coordenadoria Regional de Educação de Ji-Paraná, subordinada à Secretaria de Estado da 

Educação (SEDUC/RO) e responsável pelas cidades de Ji-Paraná, Presidente Médici, 

Alvorada d’Oeste e Urupá. A pesquisa traz dados referentes ao 2º semestre de 2015, 

relacionando as 64 turmas de 9º ano do Ensino Fundamental das escolas estaduais dos 

municípios citados. Foi relacionado também o número de professores que ministram aulas de 

ciências nessas turmas (um total de 35 professores) e a área de formação destes professores. 

Os dados obtidos resultaram no gráfico mostrado na ilustração 2.1: 
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Ilustração 2.1 – Percentual de turmas de 9º ano por área de formação do professor da disciplina de 

Ciências, nas cidades de Ji-Paraná, Presidente Médici, Alvorada d’Oeste e Urupá – RO. 

 
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

Isso mostra que, na região pesquisada, menos de 10% das turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental da rede estadual têm aulas de Ciências com professores habilitados em Física. 

Essa realidade se repete em vários municípios do estado e do país, seja por falta de 

profissionais habilitados ou por dificuldades na lotação dos professores. Assim sendo, o 

objetivo dessa pesquisa é mostrar a existência de um elevado número de profissionais que não 

têm formação na área de Física e que, por isso, vêm a precisar de materiais que os auxilie na 

elaboração de suas aulas. 

Portanto, foi buscando desenvolver uma ferramenta pedagógica que auxilio o 

professor na realização da transposição didática dos temas recomendados pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 

cumprindo o que é definido pela legislação educacional vigente, é que se deu, sob a luz de 

consolidadas teorias educacionais, a elaboração do produto pedagógico apresentado ao longo 

deste trabalho. 
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3 CONTEÚDOS DE FÍSICA 

 

 

Neste capítulo serão expostos os conteúdos de física clássica nas áreas de Mecânica 

(definição das três Leis de Newton), Mecânica dos Fluidos (Lei de Stevin e a Equação de 

Bernoulli), Calor (transferência de calor) e Eletromagnetismo (processos de eletrização e 

campo magnético de ímãs),  que servirão como base teórica para fundamentar os conceitos 

abordados e trabalhados experimentalmente no produto pedagógico. 

 

 

3.1 MECÂNICA 

 

 

Esta seção servirá de base para fundamentar experimentos na área da Dinâmica. 

Assim, começamos com definições preliminares do conceito de força, além de outras 

definições necessárias ao tema. Segundo Serway e Jewett Junior (2007, v. 1, p. 108): 

 

Todo mundo tem uma compreensão básica do conceito de força como resultado de 

experiências diárias. Quando você empurra ou puxa um corpo, você exerce força 

sobre ele. Você exerce força quando você joga ou chuta uma bola. Nesses exemplos, 

a palavra força está associada ao resultado da atividade muscular e a alguma 

mudança no estado de movimento de um corpo. Contudo, forças nem sempre geram 

movimento em um corpo. Por exemplo, enquanto você está sentado lendo este livro, 

a força gravitacional age sobre seu corpo, e apesar disso você permanece 

estacionário.  

 

Há ainda uma divisão qualitativa em duas classes de força. Por Serway e Jewett Junior 

(2007), a força aplicada para chutar uma bola ou puxar um carrinho, a força elástica e de atrito 

são chamadas forças de contato, pois representam o contato físico entre os corpos envolvidos. 

Já a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética são exemplos de forças de campo, 

pois agem à distância, não dependendo de contato físico entre os corpos. Entretanto, essa 

definição não é muito precisa, pois “[...] verifica-se em nível atômico que todas as forças 

classificadas como forças de contato são devidas a forças (de campo) elétricas [...]. Apesar 

disso, na compreensão dos fenômenos macroscópicos, é conveniente usar as duas 

classificações de forças” (SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2007, v. 1. p. 109). 

Alguns princípios básicos da dinâmica podem ser definidos partindo de noções 

intuitivas, como a de força e de movimento. Observamos cotidianamente que essas forças 
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afetam o estado de movimento dos corpos, como coloca Nussenzveig (2002). Mas para um 

entendimento mais formalizado deste movimento, se faz necessário definir um parâmetro para 

constata-lo. Tipler e Mosca oferecem um exemplo: 

 

Suponha que você seja um passageiro de um avião que voa ao longo de uma 

trajetória retilínea a uma altitude constante e que coloque cuidadosamente uma 

pequena bola na bandeja de seu assento (supostamente na horizontal). Em relação ao 

avião, a bola permanecerá em repouso, contanto que o avião continue a voar com 

velocidade constante em relação ao solo. Relativamente ao solo, a bola permanece 

movendo-se com a mesma velocidade do avião. (TIPLER; MOSCA, 2006, v. 1, p. 

94) 

 

Assim, para definir se há movimento de um corpo, ele deve variar sua velocidade em 

relação a um ponto de referência. Mais tarde será apresentada uma definição mais ampla do 

referencial para um movimento. 

Outro conceito a ser abordado previamente é o de equilíbrio. De acordo com 

Nussenzveig (2002), historicamente o estudo das forças e seus efeitos teve como base 

situações estáticas, ou seja, corpos em equilíbrio estático. E esta situação não depende da 

ausência de forças atuando no sistema, mas apenas do equilíbrio destas. Se for proposto um 

experimento em que três forças diferentes atuem sobre um corpo em diferentes direções e 

sentidos, a conclusão será de que o corpo permanecerá em repouso, se a somatória vetorial 

destas forças for igual à zero. 

Cabe afirmar que estas definições carecem ainda de generalização, o que será 

apresentado no decorrer dos tópicos seguintes. 

 

 

3.1.1 Primeira Lei de Newton - Inércia 

 

 

Nussenzveig (2002) diz que, segundo Aristóteles, tanto para colocar um corpo em 

movimento, quanto para mantê-lo em movimento, seria necessária a ação de uma força. Isso 

concorda parcialmente com uma situação onde uma caixa que é arrastada para de se mover ao 

pararmos de puxá-la. Entretanto, quando se trata de um projétil, estes continuam em 

movimento após o lançamento. “Aristóteles explicava isso afirmando que é o ar, ‘empurrado 

para os lados’ pelo projétil, que se desloca para trás dele e produz a força que o impulsiona. 

Logo, segundo Aristóteles, se a força que atua em um corpo for nula, o corpo permanecerá 

sempre em repouso” (NUSSENZVEIG, 2002, v. 1, p. 66). 
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Mas Galileu Galilei, em sua obra “Diálogo sobre os dois principais sistemas do 

mundo”, de 1632, citado por Nussenzveig (2002, v. 1, p. 66), buscou exemplificar ideias 

diferentes num diálogo entre os personagens Salviatti e Simplício, que discutem um 

experimento mental: 

 

Salviatti: [...] Suponhamos que se tenha uma superfície plana lisa como um espelho 

e feita de material duro como aço. Ela não está horizontal, mas inclinada, e sobre ela 

foi colocada uma bola perfeitamente esférica, de algum material duro e pesado como 

o bronze. A meu ver, o que acontecerá quando a soltarmos? 

Simplício: Não acredito que permaneceria em repouso; pelo contrário, estou certo e 

que rolaria para baixo. 

Salviatti: [...] E por quanto tempo continuaria a rolar? [...] 

Simplício: [...] Continuaria a mover-se indefinidamente, enquanto permanecesse 

sobre a superfície inclinada, e com um movimento acelerado. [...] 

Salviatti: Mas se quiséssemos que a bola se movesse para cima sobre a mesma 

superfície, acha que ela subiria? 

Simplício: Não espontaneamente; mas ela o faria se fosse puxada ou lançada para 

cima. [...] O movimento seria constantemente freado e retardado, sendo contrário à 

tendência natural, e duraria mais ou menos conforme o impulso e a inclinação do 

plano fossem maiores ou menores. 

Salviatti: [...] Diga-me agora o que aconteceria ao mesmo corpo móvel, colocado 

sobre uma superfície sem nenhum aclive nem declive? 

Simplício: [...] Não havendo declive, não pode haver tendência natural ao 

movimento; e, não havendo aclive, não pode haver resistência ao movimento. 

Parece-me portanto que o corpo deveria naturalmente permanecer em repouso. [...] 

Salviatti: Acredito que aconteceria se colocássemos a bola firmemente num lugar. 

Mas que sucederia se lhe déssemos um impulso em alguma direção? 

Simplício: Ela teria de se mover nessa direção. 

Salviatti: Mas com que tipo de movimento? Seria continuamente acelerado como no 

declive, ou continuamente retardado, como no aclive? 

Simplício: Não posso ver nenhuma causa de aceleração, uma vez que não há aclive 

ou declive. 

Salviatti: Exatamente. Mas se não há razão para que o movimento da bola se retarde, 

ainda menos há razão para que ele pare; por conseguinte, por quanto tempo você 

acha que a bola continuaria se movendo? 

Simplício: Tão longe quanto a superfície se estendesse sem subir nem descer. 

 

Assim, através dessa situação ideal apresentada, Galileu afirma que “[...] qualquer 

velocidade, uma vez fornecida a um corpo em movimento, será rigidamente mantida enquanto 

forem removidas as causas externas de retardação” (apud SERWAY; JEWETT JUNIOR, 

2007, v. 1, p. 111) – uma propriedade da matéria que ele descreveu como inércia – 

formulando pela primeira vez a lei da Inércia, sendo que Isaac Newton, em 1687, em seu 

tratado “Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural” formulou as três Leis do 

movimento, sendo a 1ª Lei a seguinte: “Todo corpo persiste em seu estado de repouso, ou de 

movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado em razão 

de forças impressas sobre ele” (apud NUSSENZVEIG, 2002, v. 1, p. 68). Assim, numa ideal 

ausência de forças na direção horizontal, o movimento da esfera seria retilíneo e uniforme. 
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Isso diverge do que disse Aristóteles, pois segundo esta conclusão, não há necessidade de 

forças para manter o movimento da esfera. Pelo contrário, a velocidade constante está 

necessariamente associada à ausência de forças não nulas agindo sobre a esfera. 

(HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2006; NUSSENZVEIG, 2002; SERWAY; JEWETT 

JUNIOR, 2007; TIPLER; MOSCA, 2006). 

De acordo com Tipler e Mosca (2006), a 1ª Lei de Newton não distingue um corpo em 

repouso e um com velocidade constante (diferente de zero), sendo que essa distinção depende 

unicamente do sistema de referência em relação ao qual o corpo é observado. Entretanto, é 

necessário esclarecer que ela não é válida para qualquer referencial. Ela define um conjunto 

especial de sistemas de referência, chamado referenciais inerciais. Estes seriam aqueles que 

obedecem a 1ª Lei de Newton (Lei da Inércia). Assim, tomando o exemplo da bolinha sobre a 

bandeja na poltrona de um avião, se o avião acelera para frente em relação ao chão, a bolinha 

rolará para trás, mesmo sem haver uma força atuando diretamente sobre ela. Logo, um 

sistema de referência que acelera em relação a um sistema inercial (em repouso ou com 

velocidade constante) não é um referencial inercial. Usualmente, considera-se o solo como 

um sistema inercial, desde que possamos desprezar os movimentos astronômicos da Terra, 

como sua rotação, por exemplo. (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2006; SERWAY; 

JEWETT JUNIOR, 2007; TIPLER; MOSCA, 2006) 

 

 

3.1.2 Segunda Lei de Newton – Força Resultante 

 

 

Tipler e Mosca (2006), Serway e Jewett Junior (2007) e Nussenzveig (2002), mostram 

que a 1ª Lei de Newton, além de permitir identificar força como aquilo que modifica o 

movimento, explica o que acontece com corpos quando estes não sofrem a ação de nenhuma 

força, o que leva a entender que qualquer variação da velocidade de um corpo (em módulo ou 

em direção) em relação com um referencial inercial depende da ação de forças  

Vem daí que os corpos possuem naturalmente uma resistência a variações de 

velocidade impostas a ele, como nos apresenta Halliday, Resnick e Walker (2006, v. 1, p. 98): 

 

Coloque uma bola de futebol e outra bola de boliche sobre o chão e chute-as com a 

mesma intensidade. Mesmo que você não faça isso realmente, você sabe o resultado: 

a bola de futebol adquire uma aceleração notavelmente maior do que a da bola de 

boliche. As duas acelerações diferem porque a massa da bola de futebol é diferente 

da massa da bola de boliche. 
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Segundo Tipler e Mosca (2006), a massa é uma propriedade intrínseca do corpo e 

representa a medida da inércia deste corpo. Assim, a relação quantitativa entre duas massas se 

dá com a aplicação de uma mesma força em cada uma, com a posterior comparação das 

acelerações adquiridas. Se uma mesma força produz uma aceleração de módulo 𝑎1 num corpo 

de massa 𝑚1 e uma aceleração de módulo 𝑎2 num corpo de massa 𝑚2, a razão entre as duas 

massas é definida como a razão inversa dos módulos das acelerações produzidas pela força 

aplicada: 

 

𝑚2

𝑚1
=

𝒂1

𝒂2
                                                              (3.1) 

 

Outra situação é proposta por Serway e Jewett Junior (2007, v. 1, p. 113): 

 

Imagine que você esteja empurrando um bloco de gelo por uma superfície sem 

atrito. Quando você exerce uma força horizontal 𝐅, o bloco se desloca com 

aceleração 𝐚. As experiências mostram que se você aplicar uma força duas vezes 

maior ao mesmo corpo, a aceleração dobra. Se você aumentar a força aplicada para 

3𝐅, a aceleração original triplica, e assim por diante. 

 

Assim, como propõe Nussenzveig (2002), podemos obter uma relação de 

proporcionalidade direta entre a aceleração de um corpo de massa m e a força F que provocou 

esta aceleração: 

 

𝒂 =
𝑭

𝑚
                                                               (3.2) 

 

Desta forma, a equação (3.1) demonstra que o módulo da aceleração será inversamente 

proporcional ao “coeficiente de inércia” do corpo, ou seja, a sua massa; a equação (3.2) nos 

conduz à constatação de que a aceleração do corpo dependerá diretamente da força aplicada 

neste, sendo estas conclusões atingidas experimentalmente (NUSSENZVEIG, 2002), que nos 

permitem definir matematicamente a 2ª lei de Newton como: 

 

𝑭 = 𝑚𝒂                                                              (3.3) 

 

Uma implicação importante desta lei, ainda segundo Nussenzveig (2002), é que como 

𝒂 é um vetor e 𝑚 é um escalar, teremos que 𝑭 será um vetor. Assim, considerando as forças 

𝑭1, 𝑭2, 𝑭3, ..., 𝑭𝑛, todas com diferentes intensidades, direções e sentidos, aplicadas sobre uma 
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mesma partícula de massa 𝑚, a aceleração será proporcional à ação destas forças combinadas 

vetorialmente, gerando um vetor força resultante 𝑭res (TIPLER; MOSCA, 2006): 

 

∑ 𝑭 =  𝑭1 + 𝑭2 + 𝑭3+. . . +𝑭n = 𝑭res                                    (3.4) 

 

Obtemos, assim, a mais comum expressão da 2ª Lei de Newton: “[...] a força 

resultante sobre um corpo é igual ao produto da massa pela sua aceleração” (HALLIDAY; 

RESNICK; WALKER, 2006, v. 1, p. 99), que pode ser expressa matematicamente como: 

 

𝑭res = 𝑚𝒂                                                           (3.5) 

 

Embora a expressão (3.5) seja a mais conhecida da segunda Lei de Newton, ela não é a 

formulação original feita por Newton, como cita Nussenzveig (2002), por se tratar apenas de 

um caso particular onde a massa é constante. Para a formulação original, Newton definiu 

inicialmente o que chamou de quantidade de movimento (ou momento linear) como sendo o 

produto da massa m do móvel pela sua velocidade 𝒗, de forma que o momento linear seria um 

vetor, representado por 𝒑, e dado por: 

 

𝒑 = 𝑚𝒗                                                              (3.6) 

 

Desta forma, a força resultante que atua em um corpo foi escrita em função desta nova 

grandeza física como: 

 

𝑑𝒑

𝑑𝑡
= 𝑭res                                                            (3.7) 

 

Esta é formulação original de Newton da 2ª Lei: “A variação do momento é 

proporcional à força impressa, e tem a direção da força” (NUSSENZVEIG, 2002, v. 1, p. 72). 

Concluímos, desta forma, que força é a taxa de variação temporal do momento. No caso 

particular em que a massa é constante, derivando ambos os termos da equação (3.6) em 

relação ao tempo, temos que: 

 

𝑑𝒑

𝑑𝑡
= 𝑚

𝑑𝒗

𝑑𝑡
=  𝑚𝒂                                                     (3.8) 
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Ainda que esta formulação pareça inteiramente equivalente à que resulta de (3.5), 

veremos que a utilização do conceito de momento permite explicar a 3ª Lei de Newton, além 

do fato que a equação (3.7) é geral, pois permanece válida na mecânica relativística 

(NUSSENZVEIG, 2002). 

 

 

3.1.3 Terceira Lei de Newton – Ação e Reação 

 

 

Nos exemplos citados anteriormente, a aplicação de forças em bolas, blocos de gelo, 

etc. depende da interação destes corpos com outro corpo, nos revelando que “[...] as forças 

são sempre interações entre dois corpos” (SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2007, v. 1, p. 118). 

Tipler e Mosca (2006), ao usarem um exemplo equivalente ao citado anteriormente para 

explicar o conceito de inércia, demonstram bem essa relação: “Imagine que você chute uma 

bola de futebol ou uma bola de boliche. A de boliche, ao ser acelerada, apresenta uma 

resistência muito maior do que a bola de futebol, o que poderia ser verificado pelos 

ferimentos provocados aos dedos de seus pés...” (TIPLER; MOSCA, 2006, v. 1, p. 95). De 

situações como esta, Newton deduziu o Princípio da Ação e Reação
3
, conhecido também 

como 3ª Lei de Newton, expressa por “A toda ação corresponde uma reação igual e contrária, 

ou seja, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em 

sentidos opostos” (NUSSENZVEIG, 2002, v. 1, p. 76). Assim, se um corpo 1 interage com 

um corpo 2, a força que o primeiro aplica sobre o segundo pode ser representada por 𝑭12. 

Consequentemente, a força que o corpo 2 aplica sobre o corpo 1 será 𝑭21 e terá a mesma 

intensidade e direção que 𝑭12, porém, com sentido contrário. A 3ª Lei de Newton pode então 

ser expressa matematicamente pela seguinte equação: 

 

𝑭12 = −𝑭21                                                          (3.9) 

 

Nussenzveig (2002) mostra que é possível se obter esta lei a partir de observações 

experimentais e com a 2ª Lei de Newton. Para isto, vamos considerar colisões de dois discos 

idênticos de mesma massa 𝑚 que se encontram sobre uma superfície horizontal ideal, isto é, 

                                                           
3 Apesar da constante utilização dos termos “ação e reação” para definir uma interação entre dois corpos, “[...] 

essa terminologia não é totalmente adequada, uma vez que pode levar a conclusão de que uma força ‘reage’ a 

outra, o que não é correto. As duas forças ocorrem simultaneamente. Pode-se designar indistintamente uma de 

ação e a outra de reação” (TIPLER; MOSCA, 2006, v. 1, p. 95). 
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perfeitamente lisa. Sendo a superfície ideal, o coeficiente de atrito entre a superfície e os 

discos é nulo, de forma que antes e após a colisão nenhuma força atua nos discos, o que 

implica, pela 2ª Lei, que as velocidades dos discos são constantes imediatamente antes e 

imediatamente após a colisão. Os discos 1 e 2 terão suas velocidades representadas, 

respectivamente, por 𝒗1 e 𝒗2 antes da colisão e por 𝒗1
′  e 𝒗2

′  após a colisão. Os momentos 

correspondentes são 𝒑1 e 𝒑2 (antes da colisão) e 𝒑1
′  e 𝒑2

′  (após a colisão). Iremos considerar 

então as três situações seguintes:  

1) Os discos colidem com velocidades de mesma intensidade e direção, mas de 

sentidos opostos. Chamando-se então de v a velocidade do disco 1, nesta situação, de acordo 

com a convenção estabelecida acima, antes da colisão os discos possuem, respectivamente, as 

velocidades 𝒗1 = 𝒗 e 𝒗2 = − 𝒗 e os seguintes momentos 𝒑1 = 𝑚𝒗 e 𝒑2 = −𝑚𝒗. Assim, o 

momento linear total 𝑷 dos dois discos, antes da colisão, será dado por: 

 

𝑷 = 𝒑1 + 𝒑2 = 0                                                   (3.10) 

 

Como resultado da colisão, observa-se que as velocidades dos discos mudam apenas 

de sentido e não de direção ou intensidade. Desta forma, após a colisão, os discos se afastam 

com velocidades 𝒗1
′ = − 𝒗 e 𝒗2

′ = 𝒗. Assim, os momentos lineares dos discos após a colisão 

são dados por 𝒑1
′ = −𝑚𝒗 e 𝒑2

′ = 𝑚𝒗, o que implica que o momento linear total após a 

colisão será também nulo, isto é: 

 

𝑷′ = 𝒑1
′ + 𝒑2

′ = 0                                                   (3.11) 

 

2) Um disco colide com outro em repouso. Neste caso, se o disco 1 se aproxima com 

velocidade 𝒗1 = 𝒗 do disco 2 que está inicialmente em repouso, isto é, 𝒗2 = 0, seus 

momentos lineares serão dados por 𝒑1 = 𝑚𝒗 e 𝒑2 = 0, de forma que o momento linear total 

do sistema será: 

 

𝑷 = 𝒑1 + 𝒑2 = 𝑚𝒗                                                  (3.12) 

 

Após a colisão, observa-se que o disco 1 para (𝒗1
′ = 0) e o disco 2 desliza sobre a 

superfície com velocidade 𝒗2
′ = 𝒗, de forma que os discos possuirão momentos 𝒑1

′ = 0 e 

𝒑2
′ = 𝑚𝒗, resultando num momento linear total igual a: 
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𝑷′ = 𝒑1
′ + 𝒑2

′ = 𝑚𝒗                                                (3.13) 

 

3) Um disco colide com outro em repouso, mas ambos permanecem grudados após a 

colisão. Nessa situação, como na anterior, o disco 2 encontra-se inicialmente em repouso, isto 

é 𝒗2 = 0 enquanto que o disco 1 se aproxima dele com velocidade 𝒗1 = 𝒗. Logo seus 

momentos lineares são 𝒑1 = 𝑚𝒗 e 𝒑2 = 0 e o momento linear total do sistema é: 

 

𝑷 = 𝒑1 + 𝒑2 = 𝑚𝒗                                                  (3.14) 

 

Como, por ação de uma cola ou fita adesiva, os corpos permanecem juntos após a 

colisão, observa-se que a velocidade do conjunto é igual à metade da velocidade que tinha o 

disco 1 antes da colisão, isto é, 𝒗1
′ = 𝒗2

′ =
1

2
𝒗. Em consequência, os seus momentos serão 

iguais a 𝒑1
′ = 𝒑2

′ =
1

2
𝑚𝒗 e o momento total do sistema será dado por: 

 

𝑷′ = 𝒑1
′ + 𝒑2

′ = 𝑚𝒗                                                 (3.15) 

 

Como se observa, em todos estes processos existe a conservação do momento total das 

partículas que colidem
4
, isto é, 𝑷 = 𝑷′, que implica, no caso de uma colisão de duas 

partículas, que 𝒑1 + 𝒑2 = 𝒑1
′ + 𝒑2

′ . Podemos agora reescrever a relação anterior como: 

 

𝒑1 − 𝒑1
′ = −(𝒑2 − 𝒑2

′ )                                               (3.16) 

 

Ou, como: 

∆𝒑1 = −∆𝒑2                                                        (3.17) 

 

onde ∆𝒑1 e ∆𝒑2 representam as variações de momento dos discos 1 e 2, respectivamente, em 

consequência da colisão. Como o intervalo de tempo ∆𝑡 que os corpos permanecem em 

contato é o mesmo para ambos, podemos escrever a equação (3.17) como: 

 

∆𝒑1

∆𝑡
= −

∆𝒑2

∆𝑡
                                                          (3.18) 

                                                           
4 Nussenzveig (2002) destaca a validade desta afirmação para outros experimentos equivalentes, considerando 

massas e velocidades diferentes e maior número de partículas, desde que possamos desprezar a interação de 

forças externas (como o atrito, por exemplo), caracterizando o sistema como isolado. 
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No caso de colisões cujos intervalos de tempos sejam extremamente pequenos, 

podemos escrever a equação (3.18) de forma geral como: 

 

𝑑𝒑1

𝑑𝑡
= −

𝑑𝒑2

𝑑𝑡
                                                         (3.19) 

 

que implica na relação: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝒑1 + 𝒑2) = 0                                                    (3.20) 

 

Desta forma, concluímos que o momento total de um sistema de partículas isolado não 

varia com o tempo, mesmo que as partículas do sistema colidam entre si. 

Aplicando-se agora a 2ª Lei de Newton, expressa pela equação (3.8), na equação 

(3.19), vemos que 𝑑𝒑1/𝑑𝑡 é a força aplicada pelo corpo 1 sobre o corpo 2, representada por 

𝑭12. De forma análoga, 𝑑𝒑2/𝑑𝑡 = 𝑭21, mostrando assim que a equação (3.19) equivale à 

equação (3.9), que pode ser exposta desta forma, “[...] é equivalente a afirmar que as forças 

sempre ocorrem em pares, ou que uma força única isolada não pode existir” (SERWAY; 

JEWETT JUNIOR, 2007, v. 1, p. 118). 

Vale observar que a equação (3.9) deixa claro que as forças de “ação” e “reação”, por 

assim dizer, estão aplicadas em corpos diferentes, o que é explicitado também na definição 

dada anteriormente para 𝑭12 e 𝑭21. Serway e Jewett Junior (2007) reforçam isso e afirmam 

ainda que estas forças devem ser do mesmo tipo, isto é, devem ser forças de campo ou de 

contato, sugerindo o seguinte exemplo: se uma caixa se encontra em repouso sobre uma mesa, 

a caixa sofrerá a ação da força gravitacional e será equilibrada pela força normal
5
, que terá 

valor suficiente para gerar uma força resultante nula, impedindo que ela “atravesse” a mesa. 

Logo, elas terão a mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos. Contudo, além de se 

tratar de uma força de campo (a força gravitacional) e uma força de contato (a força normal), 

elas atuam no mesmo corpo (na caixa), o que desrespeitaria totalmente a 3ª Lei de Newton, se 

fossem consideradas como forças de ação e reação. 

Devemos observar que, apesar de darmos atenção ao equilíbrio da caixa, o sistema não 

é formado apenas pela mesa e pela caixa, mas também pela Terra. O que acontece nesse caso 

é que a resposta à força gravitacional que a Terra aplica sobre a caixa não é a força normal, 

mas sim uma força gravitacional que a caixa aplica sobre a Terra, formando assim um par 

                                                           
5
 É utilizada a palavra “normal” para definir esta força porque sua direção é sempre perpendicular à superfície. 

(SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2007) 
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ação-reação validado pela 3ª Lei de Newton (TIPLER; MOSCA, 2006). Já a força normal que 

a mesa aplica sobre a caixa tem como resposta uma força normal que a superfície de contato 

da caixa aplica sobre a mesa, satisfazendo assim o que é previsto na teoria. 

 

 

3.2 MECÂNICA DOS FLUIDOS 

 

 

Aqui iremos definir previamente uma nova grandeza física, cujo conceito será 

necessário no desenvolver deste assunto. Partamos desta ideia: 

 

Imagine estar aplicando uma força à superfície de um corpo, com a força possuindo 

componentes paralelos e perpendiculares à superfície. Se o corpo for um sólido em 

repouso sobre a mesa, a componente da força perpendicular à superfície pode fazer 

com que o corpo se achate, dependendo da sua dureza. Supondo que o corpo não 

desliza pela mesa, a componente da força paralela à superfície do corpo fará com 

que ele se distorça. [...] Esse tipo de força paralela à superfície é chamada força de 

cisalhamento. (SERWAY; JEWEET JUNIOR, 2006, v. 2, p. 515) 

 

De acordo com Fox, Pritchard e McDonald (2010) e Serway e Jewett Junior (2006), ao 

aplicar forças a um fluido ideal, não viscoso, tal qual proposto no experimento citado, devido 

à baixa força interatômica presente nos fluidos, os átomos destes não mantêm sua posição em 

relação a outros átomos, o que torna impossível gerar o efeito de “torção”, como se espera de 

um corpo rígido, dependendo da sua dureza. Assim, apenas forças perpendiculares a uma 

superfície podem existir neste fluido. Essas forças se originam das colisões das moléculas que 

compõem este fluido, de forma que cada uma destas colisões resulta numa força aplicada 

sobre uma superfície. Todas estas forças são somadas, dando origem a uma força 

macroscópica constante que se espalha pela superfície do corpo, se relacionando assim com a 

grandeza chamada pressão. Assim, sendo 𝐴 a área de cada superfície de cubo imerso em um 

fluido ideal e 𝑭 a força aplicada pelo fluido, perpendicularmente, sobre cada uma das 

superfícies, a pressão 𝑝 aplicada pelo fluido em cada superfície é expressa pela razão entre o 

módulo da força aplicada e a área da superfície
6
: 

 

𝑝 =
𝑭

𝐴
                                                             (3.21) 

                                                           
6
 Nussenzveig (2002) define força por unidade de área como “tensão”, considerando que quando a força é 

aplicada na direção normal externa do elemento de área, essa é uma força de “tração”; se a força é aplicada na 

direção normal interna do mesmo, essa é chamada de força de compressão ou, simplesmente, “pressão”. 
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3.2.1 Lei de Stevin 

 

 

“Como mergulhadores sabem bem, a pressão no mar ou em um lago aumenta à 

medida que eles mergulham a profundidades cada vez maiores” (SERWAY; JEWEET 

JUNIOR, 2006, v. 2, p. 517). Para explicar esses fenômenos, utilizaremos a Lei de Stevin para 

hidrostática, formulada por Simon Stevin e publicada em “Princípios de Hidrostática”, em 

1586 (RONAN, 2001), onde ele relaciona a pressão num ponto de um fluido em equilíbrio 

com a altura da coluna de fluido acima deste. 

Primeiramente, um fluido está em equilíbrio quando cada uma de suas porções está em 

equilíbrio, se fazendo necessário que a resultante das forças que atuam em cada porção seja 

nula. De acordo com Nussenzveig (2002), essas forças podem ser classificadas como forças 

volumétricas e forças superficiais. As forças volumétricas são de longo alcance, como a 

gravidade, que atuam em todos os pontos do meio, de forma a gerar uma força resultante 

sobre um elemento de volume diretamente proporcional ao volume. Assim, da 2ª Lei de 

Newton e da definição de massa específica (𝜌 = 𝑚 𝑉⁄ ), sob a ação da gravidade 𝒈, a força ∆𝑭 

sobre um elemento de volume ∆𝑉 em torno de um ponto com densidade 𝜌 é dada por: 

 

∆𝐅 = 𝜌𝒈∆𝑉                                                        (3.22) 

 

Já as forças superficiais são forças interatômica de curto alcance, que definem a 

interação entre porções do meio, limitadas por uma área 𝐴, sendo que a força superficial sobre 

um elemento de área ∆𝐴 é proporcional à área ∆𝐴 e depende da inclinação do elemento de 

área, que pode ser definida fornecendo o vetor unitário �̂� da normal a ∆𝐴. O vetor unitário �̂� é 

orientado para fora da porção do meio considerada (que está sobre a ação da força) e para 

dentro da porção do meio que aplica a força, conforme explica Nussenzveig (2002). Portanto, 

considerando um fluido ideal em equilíbrio (onde não podem existir forças tangenciais), a 

força superficial sobre um elemento de área ∆𝐴 corresponde a uma pressão 𝑝: 

 

𝑑𝑭 = −𝑝�̂�𝑑𝐴                                                       (3.23) 

 

Esse resultado se conclui também deduzido da equação (3.21), quando colocada da 

forma 𝑝 = ∆𝐅 ∆𝐴⁄ , passando a considerar os elementos de área e, portanto, os de força 



43 
 

infinitesimais, de forma que 𝑝 = d𝐅 𝑑𝐴⁄ , definindo o vetor unitário da porção de área e a 

direção da força aplicada, que é contrária ao vetor normal �̂�. Nussenzveig (2002) afirma ainda 

que o sinal (-) na equação (3.23) indica tratar-se de uma pressão (conforme citado na nota de 

rodapé anterior) e a pressão 𝑝 é sempre positiva. 

A pressão é uma grandeza escalar, pois em um ponto de um fluido ideal em equilíbrio, 

a pressão é a mesma em todas as direções. Para demonstrar isso, consideremos a ilustração 

3.1 como sendo um cilindro infinitesimal do fluido com bases 𝑑𝐴 e 𝑑𝐴′ e normais �̂� e �̂�′, 

respectivamente, com geratriz 𝑑𝑧, sendo o eixo 𝑧 paralelo a �̂�, orienta Nussenzveig (2002): 

 

Ilustração 3.1 – Equilíbrio de um cilindro oblíquo de fluido. 

 
Fonte: Curso de Física Básica – Nussenzveig (2002) 

 

O equilíbrio do fluido requer a anulação das resultantes das forças volumétricas e 

superficiais do fluido. Para a componente 𝑧 da resultante, as pressões laterais não contribuem, 

por serem normais ao eixo. Assim, de acordo com (3.23), a contribuição da força na base 

superior, onde 𝑃′é o centro da superfície, é: 

 

−𝑝(𝑃′, �̂�′)𝑑𝐴′�̂�′. 𝒌 = −𝑝(𝑃′, �̂�′)𝑑𝐴′𝑐𝑜𝑠𝜃                                 (3.24) 

 

A contribuição da força exercida pelo fluido na base inferior é: 

 

−𝑝(𝑃, − �̂�)𝑑𝐴(−�̂�. 𝒌) = 𝑝(𝑃, �̂�)𝑑𝐴                                    (3.25) 

 

Isso porque �̂� ≡ 𝒌 e 𝑝(𝑃, − �̂�) =  𝑝(𝑃, �̂�), pela definição de pressão e pelo princípio 
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de ação e reação. Como 𝑑𝐴′𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑑𝐴, como pode ser observado na ilustração 3.1, a 

contribuição total das forças superficiais será: 

 

[−𝑝(𝑃′, �̂�′) + 𝑝(𝑃, �̂�)]𝑑𝐴                                            (3.26) 

 

Nussenzveig (2002) coloca que as contribuições volumétricas são desconsideras, pois 

são proporcionais a 𝑑𝐴 𝑑𝑧, que é infinitésimo de ordem superior. De forma análoga, podemos 

afirmar que 𝑝(𝑃′, �̂�′) ≈ 𝑝(𝑃, �̂�′), pois a diferença entre as pressões em 𝑃 e 𝑃′ é infinitesimal. 

Logo, de (3.26), teremos que: 

 

[−𝑝(𝑃, �̂�′) + 𝑝(𝑃, �̂�)]𝑑𝐴 = 0                                          (3.27) 

 

ou seja, 𝑝(𝑃, �̂�′) = 𝑝(𝑃, �̂�) para quaisquer �̂� ou �̂�′, o que vem a demonstrar que a pressão 

num ponto do interior de um fluido em equilíbrio independe da orientação do elemento de 

área usado para determina-la, sendo dependente apenas da posição do ponto em questão. 

Para investigar a variação da pressão em um fluido em equilíbrio, Nussenzveig (2002) 

sugere que tomemos um elemento de volume cilíndrico infinitesimal do fluido, como 

demonstrado na ilustração 3.2: 

 

Ilustração 3.2 – Equilíbrio de um cilindro de fluido. 

 
Fonte: Curso de Física Básica – Nussenzveig (2002) 

 

Estando o fluido num campo de forças, a densidade de força 𝐟 (força por unidade de 

volume) é dada por 𝐟 = 𝜌𝒈 . Aplicando em (3.22), a força volumétrica ∆𝐅 que atua sobre o 

volume ∆𝑉 do fluido será dada por: 

 

∆𝐅 = 𝐟∆𝑉                                                          (3.28) 
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Nussenzveig (2002) afirma que para calcular o efeito das forças volumétricas do 

volume do tipo da ilustração 3.2 é preciso incluir infinitésimos da ordem de 𝑑𝐴 𝑑𝑧 no cálculo. 

Sendo assim, a força volumétrica na direção 𝑧 que atua no cilindro de fluido será descrita na 

forma: 

 

𝑓𝑧𝑑𝐴 𝑑𝑧                                                           (3.29) 

 

As coordenadas dos pontos 𝑃 e 𝑃′são dadas na ilustração 3.2. Assim, pela equação 

(3.26), podemos dizer que a contribuição das forças superficiais é: 

 

[−𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧 + 𝑑𝑧) + 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧)]𝑑𝐴                                       (3.30) 

 

Nessa etapa, não se pode aplicar a aproximação 𝑝(𝑃′, �̂�′) ≈ 𝑝(𝑃, �̂�′). Assim temos, a 

menos de infinitésimos de ordem superior, que: 

 

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧 + 𝑑𝑧) − 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝜕𝑝

𝜕𝑧
(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑧                               (3.31) 

 

Ao somarmos as equações (3.29) e (3.31), a condição de equilíbrio fica como: 

 

(𝑓𝑧 −
𝜕𝑝

𝜕𝑧
)𝑑𝐴 𝑑𝑧 = 0                                                 (3.32) 

 

o que nos leva a relação: 

 

𝑓𝑧 =
𝜕𝑝

𝜕𝑧
                                                            (3.33) 

 

Isso nos mostra que a componente 𝑧 da densidade de força volumétrica é igual à taxa 

de variação da pressão com 𝑧. 

Nussenzveig (2002) ressalta que, da mesma forma que tomamos �̂� paralelo ao eixo 𝑧, 

poderíamos ter escolhido um cilindro com �̂� paralelo aos eixos 𝑥 ou 𝑦, obtendo-se assim os 

seguintes resultados: 

 

𝑓𝑥 =
𝜕𝑝

𝜕𝑥
, 𝑓𝑦 =

𝜕𝑝

𝜕𝑦
, 𝑓𝑧 =

𝜕𝑝

𝜕𝑧
                                             (3.34) 
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Com as relações (3.33) e (3.34) pode-se obter então que, de forma geral, num fluido 

em equilíbrio a densidade de força volumétrica é igual ao gradiente da pressão, isto é, 𝐟 = ∇𝑝.  

 No caso de um fluido em equilíbrio na superfície da Terra, temos que uma força 

volumétrica que sempre atua sobre ele é a força gravitacional, cuja densidade é dada por 

𝐟 = 𝜌𝒈 = −𝜌𝑔𝒌, se tomarmos o eixo 𝑧 orientado verticalmente para cima. Dessa forma, 

teremos que 𝑓𝑥 = 𝑓𝑦 = 0, mostrando que a pressão 𝑝 depende apenas da altitude z: 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑧
= −𝜌𝑔                                                          (3.35) 

 

Portanto, no campo gravitacional, a pressão de um fluido decresce com a altitude – o 

que explica por que “[...] um avião voando em altitudes muito elevadas deve ter sua cabine 

pressurizada para fornecer oxigênio suficiente para os passageiros
7
” (SERWAY; JEWETT 

JUNIOR, 2006, v. 2, p. 517) – e aumenta com a profundidade. “Para um líquido como a água, 

cuja massa específica é aproximadamente constante, a pressão aumenta linearmente com a 

profundidade” (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2006, v. 2, p. 63). 

Assim, deduz-se a Lei de Stevin com o seguinte enunciado: “A diferença de pressões 

entre dois pontos da massa de um líquido em equilíbrio é igual à diferença de profundidade 

multiplicada pelo peso específico
8
 do líquido” (AZEVEDO NETTO, 1998, p.25). 

Foi essa dedução que Stevin utilizou para explicar o “paradoxo hidrostático”, 

mostrado na ilustração 3.3, onde recipientes de diferentes formatos, mas de mesma área da 

base 𝐴, contendo diferentes porções de volume e, portanto, de massas de qualquer líquido, 

todos porém com uma mesma altura ℎ de líquido, sofram a mesma pressão sobre a base. 

 

Ilustração 3.3 – Paradoxo hidrostático. 

 
Fonte: Curso Básico de Física – Nussenzveig (2002) 

                                                           
7
 Essa necessidade também se deve à compressibilidade do ar e, portanto, à sua variação de densidade. (Fox; 

Pritchard; McDonald, 2010; Nussenzveig, 2002) 
8
 Peso específico (𝛾) é igual ao produto da massa específica pela gravidade (𝛾 = 𝜌𝑔). 
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Stevin constatou que “[...] a pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático 

depende da profundidade desse ponto, mas não de qualquer dimensão horizontal do fluido ou 

de seu recipiente” (TIPLER; MOSCA, 2006, v. 1, p. 454). Isso é facilmente demonstrado com 

um sistema de vasos comunicantes, como mostra a ilustração 3.4, onde, de acordo com 

Nussenzveig (2002), a pressão será a mesma no fundo do recipiente sob uma altura ℎ de 

líquido, assim como será a mesma em todos os pontos num mesmo nível 𝑧. 

 

Ilustração 3.4 – Vasos comunicantes. 

.  
Fonte: Curso Básico de Física – Nussenzveig (2002) 

 

Assim, segundo Fox, Pritchard e McDonald (2010), para calcular a variação de 

pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio situados em diferentes níveis, basta 

integrar a equação (3.35) em função da altura, considerando 𝑝0 e 𝑝 as pressões nos níveis 𝑧0 e 

𝑧, respectivamente, de forma que, por conveniência no estudo de fluidos, o nível de referência 

𝑧0 seja na superfície livre do fluido, orientando o sentido crescente da escala para baixo. 

Assim, teremos que: 

 

∫ 𝑑𝑝
𝑝

𝑝0
= − ∫ 𝜌𝑔 𝑑𝑧

𝑧

𝑧0
                                                 (3.36) 

 

Assumindo 𝛥𝑝 = 𝑝 − 𝑝0, teremos: 

 

𝛥𝑝 = −𝜌𝑔 (𝑧 − 𝑧0) = 𝜌𝑔(𝑧0 − 𝑧)                                      (3.37) 

 

Adotando a diferença de altura entre os dois pontos (𝑧0 − 𝑧) = ℎ, define-se a pressão 

em função da coluna de fluido entre o nível desses pontos por: 

 

𝛥𝑝 = 𝜌𝑔ℎ                                                          (3.38) 
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Outro fato que se observa é que toda superfície livre do fluido contido no sistema está 

sob a ação da pressão atmosférica que se distribui igualmente pelo fluido, fazendo com que as 

superfícies deste, em cada ramo no sistema, permaneçam no mesmo nível. Isso vem da Lei de 

Pascal, que se enuncia como “[...] uma mudança na pressão aplicada a um fluido em um 

recipiente é transmitida, sem ser diminuída, a cada ponto do fluido e às paredes do recipiente” 

(SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006, v. 2, p. 518), sendo este o princípio fundamental do 

funcionamento de sistemas hidráulicos, segundo Tipler e Mosca (2006). Assim, de acordo 

com Halliday, Resnick e Walker (2006), a pressão absoluta 𝑝 em um ponto de um fluido em 

equilíbrio é a soma da pressão atmosférica 𝑝0 e da pressão 𝛥𝑝 devida à coluna de fluido sobre 

esse ponto. Da equação (3.36), vem a equação que define a lei de Stevin: 

 

𝑝 = 𝑝0 + 𝜌𝑔ℎ                                                       (3.39) 

 

 

3.2.2 Equação de Bernoulli 

 

 

“A equação de Bernoulli relaciona a pressão, a elevação e a velocidade de um fluido 

incompressível num escoamento em regime permanente. É consequência das leis de Newton e 

deduzida facilmente aplicando-se o teorema do trabalho-energia a um segmento do fluido” 

(TYPLER; MOSCA, 2006, v. 1, p. 463). Deste modo, como Tipler e Mosca (2006) e 

Nussenzveig (2002) orientam, consideremos um fluido incompressível com densidade ρ 

escoando em um tubo de corrente com uma elevação, conforme a ilustração 3.5: 

 

Ilustração 3.5 – Tubo de corrente com elevação. 

 
Fonte: Curso Básico de Física – Nussenzveig (2002) 
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O tubo é limitado por duas áreas de secções transversais 𝐴1 e 𝐴2, situadas no entorno 

dos pontos 1 e 2 do fluido, de forma que nesses pontos as pressões são 𝑝1 e 𝑝2, as velocidades 

de escoamento são 𝑣1 e 𝑣2, as alturas em relação a um plano horizontal de referência são 𝑧1 e 

𝑧2, respectivamente. O tubo deve ser suficientemente fino para que as variações destas 

grandezas no entorno dos pontos 1 e 2 sejam desprezíveis, recebendo assim o nome de “filete 

de corrente”. Conforme Nussenzveig (2002), no intervalo de tempo (infinitesimal) ∆𝑡, a 

porção de fluido limitada entre os pontos 1 e 2 se desloca para uma nova posição, 

compreendida entre os pontos 1′ e 2′. Desprezando a porção do filete compreendida entre 1′ e 

2 (pois suas condições permanecem inalteradas), faremos o balanço de energia, partindo do 

princípio que a porção do fluido entre 1 e 1′ é transportada para a região compreendida entre 

2 e 2′. 

Assumindo que o escoamento é estacionário, o produto ρ𝐴𝑣 permanece constante, de 

modo que “[...] a massa 𝛥𝑚1 que entra por 𝐴1 em um determinado intervalo de tempo 𝛥𝑡 tem 

de ser igual à massa 𝛥𝑚2 que sai por 𝐴2 nesse mesmo intervalo”, afirma Nussenzveig (2002, 

v. 2, p.19), o que implica que: 

 

𝛥𝑚1 = 𝛥𝑚2                                                        (3.40) 

 

Uma vez que a massa é igual ao produto da massa específica do fluido pelo volume 

deslocado (𝛥𝑚 = ρ𝛥𝑉), e o volume é dado pelo produto da área da secção pelo deslocamento 

do fluido, isto é, 𝛥𝑉 = 𝐴𝑣𝛥𝑡, a massa deslocada no intervalo de tempo 𝛥𝑡 que o fluido passa 

dos pontos 1 e 2 para os pontos 1´ e 2´ é: 

 

𝛥𝑚 = ρ𝐴𝑣𝛥𝑡                                                       (3.41) 

 

Aplicando (3.41) e (3.40), temos a equação da continuidade
9
, dada por: 

 

ρ1𝐴1𝑣1𝛥𝑡 = ρ2𝐴2𝑣2𝛥𝑡                                               (3.42) 

 

A variação de energia cinética correspondente ao movimento desse fluido é: 

 

∆𝑇 =
1

2
∆𝑚2𝑣2

2 −
1

2
∆𝑚1𝑣1

2                                            (3.43) 

                                                           
9
 Para fluidos incompressíveis, ρ1 = ρ2. Assim, a equação da continuidade fica na forma 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2. 
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O deslocamento de 1 para 1′ é no sentido das forças de pressão, enquanto o 

deslocamento de 2 para 2′ é no sentido contrário. Desta forma, o trabalho das forças de 

pressão é dado por: 

 

W𝑝 = (𝑝1𝐴1)(𝑣1𝛥𝑡) − (p2𝐴2)(𝑣2𝛥𝑡)                                   (3.44) 

 

O trabalho realizado pelas forças gravitacionais é contrário à variação de energia 

potencial gravitacional. Portanto, será dado por: 

 

W𝑔 = −𝑔(𝛥𝑚2𝑧2−𝛥𝑚1𝑧1)                                            (3.45) 

 

Temos que a variação da energia cinética do fluido é igual ao trabalho realizado pelas 

forças de pressão e da gravidade que agem sobre o fluido durante o escoamento. Logo, 

somando (3.44) a (3.45) e igualando o resultado à (3.43), temos: 

 

1

2
∆𝑚2𝑣2

2 −
1

2
∆𝑚1𝑣1

2 = (𝑝1𝐴1)(𝑣1𝛥𝑡) − (p2𝐴2)(𝑣2𝛥𝑡) − 𝑔(𝛥𝑚2𝑧2−𝛥𝑚1𝑧1)     (3.46) 

 

Substituindo-se agora 𝐴1𝑣1𝛥𝑡 e 𝐴2𝑣2𝛥𝑡 por ∆𝑚1/𝜌 e ∆𝑚2/𝜌, respectivamente, e 

considerando-se que ∆𝑚1 = ∆𝑚2, podemos escrever a relação (3.46) como: 

 

1

2
𝑣2

2 + 𝑔𝑧2 +
p2

𝜌
=

1

2
𝑣1

2 + 𝑔𝑧1 +
𝑝1

𝜌
                                      (3.47) 

 

Com essa equação, exprime-se a conservação da energia por unidade de massa ao 

longo do filete. “Foi suposto que o fluido é incompressível porque para um fluido 

compressível existe a possibilidade adicional de variação da energia interna [...]. Para o caso 

considerado do fluido incompressível, essa possibilidade não existe” (NUSSENZVEIG, 2002, 

v. 2, p. 23). Se multiplicarmos a equação (3.47) por 𝜌, podemos chegar a seguinte expressão: 

 

1

2
𝜌𝑣2 + 𝑝 + 𝜌𝑔𝑧 = 𝐶                                                 (3.48) 

  

Essa é chamada de Equação de Bernoulli, publicada em 1738 por Daniel Bernoulli, no 

seu tratado “Hidrodinâmica” (NUSSENZVEIG, 2002), onde 𝐶 é constante ao longo do filete. 
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Se dividirmos toda a equação (3.47) por 𝜌𝑔, vamos obter outra forma equivalente para a 

equação de Bernoulli: 

 

𝑧 +
𝑣2

2𝑔
+

𝑝

𝜌𝑔
= 𝐶′                                                    (3.49)  

 

Conforme Nussenzveig (2002), na equação (3.49), 𝐶′ = 𝐶 𝜌𝑔⁄  também é constante ao 

longo do filete de corrente e todos os termos desta equação possuem dimensões de 

comprimento: O termo 𝑧 é simplesmente a altura do filete em relação ao plano horizontal de 

referência, chamada de altura geométrica; o termo 𝑣2/2𝑔 representa a altura da qual o corpo 

deve cair em queda livre (a partir do repouso) para atingir a velocidade 𝑣, chamada altura 

cinética; por fim, 𝑝 𝜌𝑔⁄ = ℎ é a altura da coluna de fluido correspondente à pressão 𝑝 num 

barômetro que empregasse essa pressão, chamada de altura piezométrica. Assim, a equação 

(3.49) pode ser enunciada como: “A soma das alturas geométrica, cinética e piezométrica 

permanece constante ao longo de cada linha de corrente, no escoamento estacionário de um 

fluido incompressível no campo gravitacional” (NUSSENZVEIG, 2002, v. 2, p. 23). 

 

 

3.3 CALOR 

 

 

Nessa seção serão tratados os diferentes processos de transferência de calor entre os 

corpos. Para tal, se faz necessária uma breve explicação do conceito de calor. Nussenzveig 

(2002) e Serway e Jewett Junior (2006) definem inicialmente “energia interna” como sendo a 

energia associada à movimentação/vibração das partículas microscópicas que compõem um 

sistema, de forma que, por exemplo, a energia interna de um gás está associada ao movimento 

translacional das moléculas deste gás. Assim, o calor vem a ser o mecanismo pelo qual essa 

energia se transfere entre corpos e ambientes em temperaturas diferentes, sendo também 

associado à quantidade de energia térmica ∆𝑄 transferida. Essa transferência de calor entre 

corpos se dá por uma tendência natural da busca pelo equilíbrio térmico, aqui descrito: 

 

Imagine dois corpos colocados em um recipiente isolado de tal modo que formem 

um sistema isolado. Se os corpos estiverem em temperaturas, diferentes, a energia 

pode ser trocada entre eles por meio de, por exemplo, calor ou radiação 

eletromagnética. Diz-se que estão em contato térmico os corpos que podem trocar 

energia uns com os outros desta maneira. Eventualmente, as temperaturas dos dois 
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corpos irão igualar-se, um tornando-se mais quente e o outro mais frio [...]. O 

equilíbrio térmico é a situação na qual dois corpos em contato térmico deixam de ter 

qualquer troca de energia. (SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006, v. 2, p.555) 

 

Assim, a transferência de calor entre corpos e ambientes se dá por três diferentes 

processos: convecção, radiação e condução. Embora em muitas situações reais, a transferência 

de calor se dê de mais de uma forma simultaneamente, uma delas predomina (Tipler; Mosca, 

2006). Por esse motivo e pra fins pedagógicos, cada um dos processos de transferência de 

calor é estudado de forma isolada. 

 

 

3.3.1 Condução 

 

 

De acordo com Halliday, Resnick e Walker (2006), a condução térmica é um processo 

de transferência de calor que ocorre em sólidos, como no seguinte exemplo: ao se colocar 

uma peça longitudinal de metal em contato com uma fonte de calor (por exemplo, um atiçador 

de brasas), as vibrações dos átomos e elétrons do metal na extremidade em contato com a 

fonte de calor se tornam relativamente intensas, de modo que essa agitação se transfere 

partícula a partícula, provocando um aumento da temperatura ao longo da peça. 

Algo que deve ser observado é que “[...] embora a transferência de energia através do 

material possa ser parcialmente explicada pelas vibrações atômicas, a taxa de condução 

depende das propriedades da substância” (SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006, v. 2, p. 615). 

Experimentalmente, observa-se que metais, em geral, são melhores condutores pelo fato de 

possuírem um número muito grande de elétrons livres que podem se mover pelo material 

transportando energia. Nussenzveig (2002) lembra que a Lei de Wiedemann-Franz aponta 

uma proporcionalidade direta entre a condutividade térmica e a condutividade elétrica de um 

material metálico. 

Considerando dois meios em diferentes temperaturas separados por uma placa de 

determinado material, a condução térmica ocorre com o calor sempre fluindo do ponto com 

temperatura maior 𝑇2 para o ponto com temperatura menor 𝑇1, afirmam Halliday, Resnick e 

Walker (2006). A quantidade de calor ∆𝑄 que flui entre estes pontos, num intervalo de tempo 

∆𝑡, é proporcional à diferença de temperatura ∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1 entre os pontos e inversamente 

proporcional a espessura ∆𝑥 da placa, isto é, é proporcional à razão ∆𝑇 ∆𝑥⁄  (chamada de 

“gradiente de temperatura”). Esta quantidade de calor também é proporcional à área da placa 



53 
 

𝐴 que separa os meios e também ao intervalo de tempo ∆𝑡. Relacionando essas 

proporcionalidades, podemos escrever que: 

 

∆𝑄

∆𝑡
= 𝑘𝐴

𝑇2−𝑇1

∆𝑥
                                                       (3.50) 

 

Halliday, Resnick e Walker (2006) definem 𝑘 como constante de condutividade 

térmica
10

, que depende do material da placa que separa os meios, e ∆𝑄 ∆𝑡⁄ = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 como 

sendo a potência do processo, relacionada com a taxa de transferência de energia. Logo, para 

a condução de calor por uma espessura infinitesimal 𝑑𝑥 da parede por um intervalo de tempo 

𝑑𝑡, a potência da transferência do calor é dada pela Lei da Condução, expressa por: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑘𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑥
                                                 (3.51) 

 

 

3.3.2 Convecção 

 

 

A convecção térmica é a forma de transferência de calor predominante nos fluidos. De 

acordo com Kreith e Bohn (2003), ela acontece com dois mecanismos simultâneos: o primeiro 

é a transferência de energia atribuída à agitação das moléculas do fluido, de forma análoga à 

condução; sobreposta a essa, ocorre a transferência de energia associada à movimentação 

macroscópica de parcelas do fluido, englobando um grande número de moléculas. Essa 

movimentação ocorre em razão de forças externas, seja provocada por um gradiente de 

densidade no fluido ou por mecanismos que gerem diferença de pressão no sistema. Quando o 

processo ocorre naturalmente, ele é chamado de “convecção natural”. Quando o fluido é 

forçado a se deslocar por uma bomba ou outro mecanismo afim, o processo é chamado de 

“convecção forçada” (SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006). 

Halliday, Resnick e Walker (2006) abordam o fato de que, quando um fluido tem 

contato com uma fonte de calor, a parte do fluido que está mais próxima da fonte de calor se 

aquece primeiro e, na maioria dos casos, se expande, uma vez que o calor está associado à 

energia interna de movimentação das partículas que compõem o fluido. Essa expansão 

                                                           
10

 Bons condutores térmicos têm valores altos para a constante de condutividade térmica 𝑘. Imediatamente, bons 

isolantes térmicos tem valores baixos para a constante 𝑘 (SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006). 
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acarreta uma diminuição da densidade dessa massa de fluido aquecida, de modo que as forças 

de empuxo fazem com que ele suba. Enquanto isso, a massa mais fria do fluido escoa, 

ocupando o espaço deixado pela porção de fluido quente, ao ponto que se o aquecimento 

permanecer na parte inferior do fluido, o processo continua ocorrendo, buscando o equilíbrio 

térmico.  “A descrição matemática da convecção é muito complexa, porque o escoamento 

depende da diferença de temperatura em diferentes partes do fluido, e essa diferença de 

temperatura é afetada pelo próprio escoamento” (TIPLER; MOSCA, 2006, v. 1, p. 717). 

A convecção é parte de processos naturais e tem papel importante na determinação de 

padrões globais de clima (no caso da convecção atmosférica); pássaros e até paraquedistas se 

aproveitam de correntes termais ascendentes, decorrentes da convecção de ar quente, para se 

manter no ar por mais tempo; no transporte de energia em oceanos e até no Sol, trazendo 

energia do seu núcleo para a superfície (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2006). 

 

 

3.3.3 Radiação 

 

 

Segundo Tipler e Mosca (2006) e Serway e Jewett Junior (2006), todo corpo emite e 

absorve radiação eletromagnética, proveniente da aceleração de cargas elétricas das moléculas 

do corpo. Logo, todo corpo emite o que é chamado de “radiação térmica”, devido ao 

movimento térmico de suas moléculas. 

A taxa de emissão de radiação térmica (ou potência de radiação) 𝑃𝑟𝑎𝑑 de um corpo é 

proporcional à área do corpo e à quarta potência da temperatura absoluta do corpo. Assim: 

 

𝑃𝑟𝑎𝑑 = 𝜎𝜀𝐴𝑇4                                                      (3.51) 

 

Aqui, 𝜎 é a chamada constante de Stefan-Boltzmann
11

, em homenagem a Josef Stefan 

(que a descobriu experimentalmente) e Ludwig Boltzmann (que, logo após, deduziu-a 

teoricamente). A emissividade da superfície do objeto, representada por 𝜀, tem valor entre 0 e 

1, de forma que um corpo com emissividade 1 é chamado de “radiador de corpo negro”, 

sendo um limite ideal que não ocorre na natureza (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 

2006). 

                                                           
11

 O valor da constante de Stefan-Boltzmann é 5,6703 x 10
-8

 W/m
3
K

4
. 
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Analogamente, a taxa de absorção de radiação térmica (ou potência de absorção) 𝑃𝑎𝑏𝑠 

de um corpo se relaciona com a temperatura (uniforme) do ambiente 𝑇0, sendo dada por: 

 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝜎𝜀𝐴𝑇0
4                                                      (3.52) 

 

De acordo com Halliday, Resnick e Walker (2006), a emissividade 𝜀 tem o mesmo 

valor da relação (3.51).  Assim, um radiador de corpo negro ideal (𝜀 = 1) absorveria radiação 

térmica do meio interceptada por ele. Como um objeto irradia e absorve radiação térmica 

simultaneamente, é possível calcular a potência líquida 𝑃𝑙𝑖𝑞 irradiada por ele, pela diferença 

entre a potência de radiação 𝑃𝑟𝑎𝑑 e a potência de absorção 𝑃𝑎𝑏𝑠. Portanto: 

 

𝑃𝑙𝑖𝑞 = 𝜎𝜀𝐴(𝑇4 − 𝑇0
4)                                                (3.53) 

 

É fácil observar que a potência líquida é relativa à temperatura do corpo 𝑇 e à 

temperatura do meio 𝑇0, de modo que, se corpo e o meio encontram-se em equilíbrio térmico 

a potência líquida será igual à zero (TIPLER; MOSCA, 2006). 

 

 

3.4 ÓPTICA 

 

 

Essa seção trará embasamento teórico para explicar um dos mais simples e 

fundamentais fenômenos luminosos: a reflexão. Para tal, iniciaremos abordando algumas 

características importantes dos fenômenos luminosos, além de mostrar parte do 

desenvolvimento histórico deste ramo da ciência. 

Nussenzveig (1998) nos fala que os fenômenos da óptica geométrica são compatíveis 

com o que pregava a teoria corpuscular da luz, que erroneamente é colocada como uma teoria 

defendida por Newton
12

. A história mostra que até o início do século XIX maioria dos 

cientistas aceitava que a luz era um fluxo de partículas emitidas por uma fonte luminosa. Essa 

aceitação se dava pela fácil explicação que a teoria fazia sobre os fenômenos de reflexão e 

refração, afirmam Serway e Jewett Junior (2004). Mas foi ainda em 1690 que a teoria 

ondulatória da luz (que defendia que a luz tinha comportamento de onda) teve uma grande 

                                                           
12

 “As ideias de Newton sobre a luz combinavam com as teorias corpuscular e ondulatória, lembrando um pouco 

a atual teoria quântica” (NUSSENZVEIG, 1998, p.01). 
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contribuição, pois foi quando o físico e astrônomo holandês Christian Huygens publicou o seu 

“Tratado sobre a Luz”, mostrando que o modelo ondulatório também explicava a reflexão e a 

refração. Ainda assim, ele não foi muito bem aceito, pois todas as ondas conhecidas até o 

momento (ondas mecânicas) dependiam de um meio para viajar, algo incompatível com a 

viagem da luz do Sol até a Terra pelo espaço vazio, além dos questionamentos sobre a 

difração da luz, que não é muito fácil de ser observada, uma vez que a luz tem comprimentos 

de onda muito pequenos. 

Segundo afirmam Serway e Jewett Junior (2004), em 1801, Thomas Young forneceu 

uma clara demonstração da natureza ondulatória da luz com seu experimento, que fazia com 

que um mesmo feixe de luz, propagando-se por duas trajetórias diferentes, chegasse a certo 

ponto apresentando sinais de interferências construtivas e destrutivas. Ao longo do século, a 

teoria passou a ter maior aceitação, uma vez que recebeu muitas contribuições de Augustin 

Fresnel, Jean Foucault, James Clerk Maxwell, dentre outros, até que Heinrich Rudolph Hertz 

conseguiu a confirmação experimental da teoria ondulatória da luz, em 1888 

(NUSSENZVEIG, 1998). 

Curiosamente, nas mesmas experiências de Hertz foram encontradas evidências do 

efeito fotoelétrico, o que provocaria mais tarde um renascimento de uma teoria corpuscular da 

luz, conta Nussenzveig (1998). Foi a dificuldade de conciliar as propriedades ondulatórias da 

luz e a física clássica, além de resultados conseguidos por Michelson e Morley em sua 

tentativa (frustrada) de provar a existência do éter, que motivaram Max Planck a formular a 

teoria da quantização da energia e, posteriormente, Albert Einstein a propor a dualidade 

partícula-onda, alegando que alguns fenômenos são mais facilmente explicados assumindo 

que a luz se comporta como uma onda em outros, que ela se comporta como partícula 

(NUSSENZVEIG, 1998; SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2004). 

 

 

3.4.1 Reflexão da luz 

 

 

De acordo com Serway e Jewett Junior (2004), no estudo deste assunto é empregada 

uma representação pedagógica do raio luminoso chamada modelo de raio ou aproximação 

luminosa, onde o raio é representado por uma seta apontando no sentido da propagação da 

luz. Logo, um conjunto de ondas é representado por vários raios paralelos, perpendiculares à 

frente de onda. 
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Nussenzveig (1998) nos mostra que a luz tem propagação retilínea em meios 

homogêneos, o que é evidenciado quando um pequeno orifício em um anteparo opaco é 

iluminado, resultando uma projeção com sombras bem definidas, devido à propagação 

retilínea. Isso é explicado pelo Princípio de Huygens: “Cada ponto sobre uma frente de onda 

primária serve como uma fonte de ondas esféricas secundárias que avançam com velocidade e 

frequências iguais às da onda primária” (TIPLER; MOSCA, 2006, v. 2, p. 379). 

Um raio luminoso que incide sobre uma superfície terá alguma parcela da luz refletida, 

a menos que a superfície seja um absorvedor perfeito, nos fala Serway e Jewett Junior (2004). 

Quando a superfície é polida, a reflexão é especular; se a superfície é áspera e irregular, a 

reflexão é chamada difusa, como mostra a ilustração 3.6. 

 

Ilustração 3.6 – (a) Reflexão especular e (b) reflexão difusa. 

  
Fonte: Princípios de Física – Serway e Jewett Junior (2004) 

 

Para a apresentação matemática dos padrões que a luz obedece na sua reflexão, 

considere um raio luminoso incidindo sobre uma superfície plana e polida. Tanto o raio 

incidente quanto o refletido formarão um ângulo com a reta normal à superfície refletora, no 

ponto onde o raio incide, como na ilustração 3.7, logo abaixo: 

 

Ilustração 3.7 – Ângulo incidente e ângulo refletido.  

 

Fonte: Princípios de Física – Serway e Jewett Junior (2004) 
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Experimentalmente, se constata que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal 

são coplanares, e que o ângulo de incidência 𝜃𝐼 é igual ao ângulo de reflexão 𝜃𝑅, sendo esta a 

expressão da Lei da Reflexão (NUSSENZVEIG, 1998; SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2004), 

definida na equação abaixo: 

 

𝜃𝐼 = 𝜃𝑅                                                           (3.54) 

 

De acordo com Serway e Jewett Junior (2004), essa lei vale tanto para a reflexão 

especular quanto para a difusa, de forma que na reflexão difusa, o ângulo de reflexão vai 

obedecer à normal local, que por conta da irregularidade da superfície, sofre variações 

significativas, afetando a formação da imagem refletida. 

Outra forma de explicar a relação entre os ângulos de incidência e de reflexão é pelo 

Princípio de Fermat, proposto em 1657 por Pierre de Fermat, defensor da ideia de que “[...] a 

natureza sempre atua pelo caminho mais curto” (NUSSENZVEIG, 1998, v. 4, p. 11), 

enunciou que “O caminho usado pela luz na sua propagação de um ponto para outro é tal que 

o tempo de deslocamento é mínimo” (TIPLER; MOSCA, 2006, v. 2, p. 380), que no caso de 

uma reflexão especular, especificamente, se dá com o percurso mais curto, como se observa 

na ilustração 3.8, que representa o caminho feito por um feixe luminoso entre os pontos 𝐴 e 

𝐵, apontando as possibilidades de reflexão do feixe em dois pontos, 𝑃 e 𝑃𝑚í𝑛. 

 

Ilustração 3.8 – Princípio de Fermat. 

.  
Fonte: Física para Cientistas e Engenheiros – Tipler e Mosca (2006) 

 

Ao observarmos a representação dos possíveis caminhos percorridos pela luz entre o 

ponto 𝐴′ (simétrico a 𝐴 em relação à superfície refletora) e o ponto 𝐵, o caminho que passa 

pelo ponto 𝑃𝑚í𝑛, por se tratar de uma linha reta, é menor que o que passa em 𝑃. Esta reflexão 

no ponto 𝑃𝑚í𝑛 terá, por consequência, ângulos iguais de incidência e reflexão do feixe. 
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3.5 ELETROMAGNETISMO 

 

 

De acordo com Serway e Jewett Junior (2006), existem registros que sugerem que os 

chineses já conheciam o magnetismo por volta de 2000 a.C., e que fenômenos elétricos e 

magnéticos teriam sido observados na Grécia antiga, por volta de 700 a.C.. Halliday, Resnick 

e Walker (2006) nos contam que os gregos observaram que um pedaço de âmbar, depois de 

atritado com seda, atraía pedaços de palha. Também observaram que certo tipo de pedra (a 

magnetita, um ímã natural) descoberta por eles atraía pedaços de ferro
13

: estes foram os 

primórdios do eletromagnetismo, uma das quatro interações fundamentais da natureza (sendo 

as outras, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a gravidade) (NUSSENZVEIG, 1997). 

Segundo Nussenzveig (1997) e Gleiser (1997), até o final do século XVIII eletricidade 

e magnetismo eram ramos distintos, tratados como meras curiosidades laboratoriais, até que 

em 1820, o dinamarquês Hans Cristian Oersted, enquanto mostrava a jovens alunos como 

uma célula voltaica (recentemente inventada) podia gerar uma corrente elétrica, percebeu que 

cada vez que uma corrente elétrica era produzida num fio condutor, uma bússola defletia seu 

ponteiro
14

, tendo ele deduzido que se tratava de um campo magnético criado em torno do fio 

condutor, em função da corrente elétrica que o atravessara. 

A descoberta de Oersted veio a instigar outros cientistas, como Jean-Baptiste Biot, que 

não compartilhava de sua ideia de unidade da natureza, alegando que o fluxo elétrico pelo 

condutor não tinha propriedades magnéticas, mas apenas fazia com que as partículas ali 

presentes passassem a agir como ímãs temporários. De fato, ele não conseguiu desvincular a 

relação entre o magnetismo e a corrente elétrica, mas suas teorias foram expressas 

matematicamente com a ajuda de Feliz Savart, possibilitando calcular a força magnética sobre 

uma agulha imantada, em circunstância similar ao do experimento de Oersted (BRAGA; 

GUERRA; REIS, 2008). 

Oersted motivou também o inglês Michael Faraday, que em 1831 alcançou sucesso na 

tentativa de mostrar que, analogamente à formação de um campo magnético induzido por uma 

corrente elétrica, o deslocamento de um ímã próximo de um fio condutor gera neste uma 

corrente elétrica. Com isso, estabeleceu-se a relação mútua entre eletricidade e magnetismo, 

                                                           
13

 “O termo ‘elétrico’ vem da palavra grega para âmbar, elektron. O termo ‘magnético’ vem de ‘Magnésia’, na 

costa da Turquia, onde a magnetita foi encontrada.” (SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006, v. 3, p. 677) 
14

 Oersted, inspirado pela crença de Kant na unidade dos fenômenos naturais, teria escrito em 1813 “Sempre foi 

muito tentador comparar as forças elétricas com as forças magnéticas. A grande semelhança entre as atrações e 

repulsões elétricas e magnéticas forçosamente nos leva a compará-las. Um maior esforço deve ser dedicado à 

busca de um possível efeito que a eletricidade possa ter sobre um magneto” (GLEISER, 1997, p. 232) 
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de forma que estas e outras observações experimentais serviram de base para que em 1873, 

James Clerk Maxwell viesse a enunciar as leis do eletromagnetismo como as conhecemos 

hoje. Enfim, ao final do século XIX, o conceito de ação à distância já era substituído por um 

conceito de campo e de suas “linhas de força” (proposto por Faraday) associadas a cargas 

elétricas (campo elétrico), magnetos (campo magnético) e à massa dos corpos (campo 

gravitacional); eletricidade e magnetismo eram reconhecidos como manifestações de um 

mesmo campo eletromagnético e a luz, como uma onda eletromagnética (GLEISER, 1997; 

NUSSENZVEIG, 1997; SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006). 

Essa seção trará conteúdo que se propõe explicar dois fenômenos básicos de cada 

ramo do eletromagnetismo: a eletrização de corpos (condutores e isolantes) e propriedades 

eletrostáticas e o comportamento do campo magnético formado pela interação entre dois ímãs. 

 

 

3.5.1 Eletrostática 

 

 

Na Grécia antiga, por volta de 700 a.C., filósofos gregos perceberam que após atritar 

pedaços de âmbar em seda, o âmbar passava a atrair pequenos pedaços de palha. Apesar de 

usar isso como passatempo, eles não buscaram entender o que envolvia esse fenômeno. 

Muitos séculos depois, em 1600, Willian Gilbert, médico da corte da Inglaterra, publicou seu 

tratado “De magnete”, onde menciona uma lista de outros materiais, além do âmbar, como 

enxofre e vidro, que após sofrer atrito, atraiam metais, madeira, folhas e até água e óleo. 

(NUSSENZVEIG, 1997; HAYT JUNIOR; BUCK, 2003). 

Charles François Du Fay demonstrou em 1733 que duas porções de um mesmo 

material, quando atritado com um tecido, se repeliam quando aproximados. Porém, se fosse 

feita a aproximação de dois materiais diferentes, depois de atritados, estes se atraiam. 

Analogamente ao que se acreditava ser o calor
15

, Du Fay atribuiu essa interação à 

transferência de dois fluidos, um responsável pela atração e outro pela repulsão. Benjamin 

Franklin, após experiências, propôs um modelo com um fluido apenas, como citado abaixo: 

 

O fluido elétrico supostamente estava presente em todos os objetos materiais. 

Quando dois corpos são esfregados um ao outro, um pouco desse fluido se desloca: 

se um objeto ganha fluido, ele se torna positivamente carregado, ao passo que, se um 

                                                           
15

 Até meados do século XVIII, acreditava-se que o calor era um fluido que se transferia de um corpo para outro 

(GLEISER, 1997). 
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objeto perde fluido, ele se torna negativamente carregado. Por exemplo, se um 

bastão de vidro for esfregado por um lenço de seda, o bastão fica positivamente 

carregado, enquanto o lenço fica negativamente carregado. Note que esse modelo 

supõe que carga elétrica (fluido) não pode ser criada ou destruída, mas simplesmente 

deslocada de um meio material para outro. (GLEISER, 1997, p. 228) 

 

A distinção da carga elétrica (fluido) positiva da negativa era totalmente arbitrária, diz 

Nussenzveig (1997), que também afirma que a hipótese de Franklin, por alegar que os corpos 

são inicialmente neutros (com mesma quantidade de cargas positivas e negativas) e que as 

cargas são apenas transferidas durante o atrito – de forma que os dois corpos adquirem cargas 

iguais em módulo, mas de sinais contrários –, constitui um dos primeiros enunciados da lei de 

conservação da carga elétrica. 

Hoje sabemos que a matéria é constituída por átomos eletricamente neutros (com 

mesmo número de cargas positivas e negativas), com um núcleo constituído por prótons e 

nêutrons (com carga positiva e nula, respectivamente) e, no seu entorno, elétrons (com uma 

carga igual à do próton, porem negativa
16

, e massa 2000 vezes menor que a massa do próton). 

Pela Lei de Du Fay, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. 

As cargas transferidas são os elétrons, seja no atrito ou no contato entre dois corpos. 

(NUSSENZVEIG, 1997; SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006; TIPLER; MOSCA, 2006). 

Materiais que tinham facilidade para transferir cargas foram chamados condutores, ao 

passo que materiais com dificuldade em transferir cargas foram denominados isolantes. Como 

já citado anteriormente, bons condutores térmicos são também bons condutores elétricos. 

Neles, os elétrons se deslocam de maneira relativamente livre, se movendo para outros 

materiais com propriedades iguais. Desta forma, quando dois corpos condutores eletrizados 

são colocados em contato, suas cargas se distribuem entre eles, gerando um equilíbrio 

eletrostático
17

. São exemplos de bons condutores: metais, água contendo ácidos, bases ou sais 

em solução, a Terra e os seres vivos em geral. Os materiais isolantes também se eletrizam por 

contato, sendo necessário o atrito para produzir esta transferência de cargas. Num corpo de 

material isolante, os elétrons não tendem a se deslocar, de forma que apenas a área friccionada 

em outro material é eletrizada, ao contrário de corpos feitos de um material condutor. São 

exemplos de materiais isolantes: o âmbar, o vidro, a borracha e a maioria dos plásticos. 

(NUSSENZVEIG, 1997; SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006). 

                                                           
16

 A definição de cargas positivas e negativas é historicamente convencional e totalmente arbitrária 

(NUSSENZVEIG, 1997). A carga do elétron é 1,6 x 10
-19

 C. 
17

 O equilíbrio eletrostático é atingido quando os dois corpos adquirem mesmo potencial elétrico, que varia em 

função da carga armazenada. A carga líquida destes corpos se concentra na superfície do material. Em 

condutores de forma irregular, a quantidade de carga por unidade de área aumenta, conforme diminui o raio de 

curvatura da superfície (SERWAY; JEWETT, 2006). 
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De acordo com Tipler e Mosca (2006), um mesmo material pode se eletrizar 

positivamente ou negativamente, dependendo de qual o outro material com que ele é atritado. 

Isso vai depender da eletroafinidade, de forma que se criaram séries, chamadas “séries 

triboelétricas
18

”, onde os elementos situados mais abaixo têm uma tendência de adquirir 

elétrons quando atritados com elementos mais acima na série, como mostra o quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 – Série Triboelétrica. 

(+) Extremidade Positiva da Série 

Vidro 

Náilon 

Madeira 

Couro 

Prata 

Alumínio 

Papel 

Algodão 

Plástico 

Borracha sintética 

Polietileno 

Borracha de silicone 

(-) Extremidade Negativa da Série 

Fonte: Física para Cientistas e Engenheiros – Tipler e Mosca (2006) 

 

A interação entre cargas elétricas se dá a distância, tal qual a gravidade (se 

caracterizando como uma força de campo), como já havia observado Du Fay em seus 

experimentos. Segundo Gleiser (1997), Joseph Priestley foi o primeiro a usar a analogia da 

gravidade na atração de corpos eletrizados. Inspirado por Priestley, Henry Cavendish também 

fez experimentos, chegando a constatar (usando técnicas matemáticas utilizadas por Newton) 

que a força elétrica variava proporcionalmente com o quadrado da distância entre os corpos 

eletrizados. Curiosamente, Cavendish nunca publicou suas descobertas, sendo que em 1785, 

Charles Augustin de Coulomb, após precisos e meticulosos experimentos, veio a estabelecer 

que, para objetos pontuais com cargas 𝑞1 e 𝑞2 separados no vácuo por uma distância 𝑟 grande 

comparada aos seus tamanhos, a força elétrica entre eles será proporcional à suas cargas e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles (GLEISER, 1997; HAYT 

JUNIOR; BUCK, 2003). Assim, sendo �̂�12 o versor do vetor posição da partícula 𝑞2 em 

relação à partícula 𝑞1, a Lei de Coulomb se apresenta matematicamente por: 

                                                           
18

 Tribos, do grego, “fricção” (TIPLER; MOSCA, 2006). 
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𝑭12 = 𝑘0
𝑞1𝑞2

𝑟2 �̂�12                                                    (3.55) 

 

Ou seja, a força 𝑭12 é a força elétrica que a carga 𝑞1 aplica sobre a carga 𝑞2 (daí o 

tratamento vetorial), de forma que, pela 3ª Lei de Newton, 𝑭21 = −𝑭12, sendo 𝑭21 a força 

elétrica que a carga 𝑞2 exerce sobre a carga 𝑞1. Conforme enunciado matematicamente por 

Coulomb, a força elétrica depende de uma constante de proporcionalidade 𝑘0 chamada 

constante de Coulomb
19

, que pode ser escrita em função da constante 𝜀0, conhecida como 

permissividade do vácuo
20

: 

 

𝑘0 =
1

4𝜋𝜀0
                                                          (3.56) 

 

Assim, a Lei de Coulomb pode também ser escrita da seguinte forma (HAYT 

JUNIOR; BUCK, 2003; SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006): 

 

𝑭12 =
𝑞1𝑞2

4𝜋𝜀0𝑟2 �̂�12                                                     (3.57) 

 

Um fenômeno decorrente da força elétrica é a indução eletrostática, que pode ser 

facilmente percebida utilizando um eletroscópio de folhas como o ilustrado na ilustração 3.9, 

como propõe Nussenzveig (1997): 

 

Ilustração 3.9 – Eletroscópio de folhas. 

 
Fonte: Curso de Física Básica – Nussenzveig (1997). 

                                                           
19

 A constante de Coulomb tem valor 8,99 x 10
9
 N.m

2
/C

2
. 

20
 A permissividade do vácuo tem valor 8,8542 x 10

-12
 C

2
/ N.m

2
. 
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Um eletroscópio de folhas consiste de um recipiente de vidro fechado por uma tampa 

isolante atravessada por uma haste metálica ligada, na parte superior, a uma esfera condutora 

e, na parte inferior, a duas lâminas leves de material também condutor (ilustração 3.9a), de 

forma que uma delas possa se mover livremente. Quando um corpo eletrizado (chamado de 

indutor) é aproximado do eletroscópio inicialmente neutro sem que haja contato entre eles, o 

campo elétrico do corpo atua com uma força elétrica sobre os elétrons do material do 

eletroscópio. O fenômeno é ilustrado na ilustração 3.9b, demonstrando uma perturbação na 

distribuição de cargas do eletroscópio, quando seus elétrons são atraídos pelo campo elétrico 

do indutor. Isso gera um desequilíbrio eletrostático no eletroscópio, pois devido à indução 

eletrostática, suas extremidades possuem agora cargas elétricas de sinais diferentes. Como as 

folhas do eletroscópio passam a ter cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Ao se afastar o 

bastão eletrizado, o eletroscópio não percebe mais a ação do campo elétrico. Desta forma, os 

elétrons se distribuem novamente por todo material e o equilíbrio eletrostático se restaura, de 

modo que as folhas, por retornarem ao estado de neutralidade eletrostática, retornam à sua 

posição original. 

Seguindo o mesmo princípio, pode-se eletrizar um corpo, como mostra a ilustração 

3.10. Consideremos um corpo formado por material condutor, em equilíbrio eletrostático 

(ilustração 3.10a). Se aproximarmos deste corpo um bastão eletricamente carregado, este 

corpo se torna um dipolo induzido, como mostra a ilustração 3.10b: 

 

Ilustração 3.10 – Eletrização por indução. 

 
Fonte: Princípios de Física – Serway e Jewett Junior (2006). 

 

Se ligamos este corpo à Terra por meio de um fio condutor, dizemos que ele está 

aterrado. “Para nossas finalidades, a Terra pode ser modelada como um reservatório infinito 
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de elétrons, o que significa que pode aceitar ou fornecer um número ilimitado de elétrons” 

(SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006, v. 3, p. 680). Assim, a força de repulsão que antes 

desequilibrou o corpo, agora repele os elétrons para a Terra (Ilustração 3.10c), de forma que, 

ao retirarmos o aterramento (Ilustração 3.10d), o corpo estará carregado positivamente devido 

à perda e elétrons (Ilustração 3.10e). Assim se caracteriza a eletrização por indução 

(NUSSENZVEIG, 1997; SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006). 

 

 

3.5.2 Campo magnético 

 

 

O magnetismo é utilizado das mais variadas formas, desde autofalantes e ventiladores 

até eletroímãs com capacidade para erguer cargas pesadas em ferros-velhos. Segundo Serway 

e Jewett Junior (2006), historiadores acreditam que, por volta do século XIII a.C., os chineses 

já usavam bússolas para navegação, tendo sido inventadas por árabes ou indianos. Em 1269, 

Pierre de Maricourt mapeou as direções apontadas por uma agulha em diversos pontos de um 

ímã esférico natural e observou que as orientações da agulha formavam linhas que 

circundavam toda a esfera, sendo que todas as linhas passavam por dois pontos 

simetricamente opostos da esfera, o que ele chamou de polos do ímã. Em 1600, em seu 

tratado sobre magnetismo, Gilbert veio observar que a própria Terra age como um grande 

ímã, tendo seus polos magnéticos no eixo de rotação do planeta. Assim, os polos dos ímãs 

passaram a ser chamados de polo norte 𝑁 ou polo sul 𝑆, de acordo com a orientação que 

tomavam na presença do campo magnético da Terra. Foi experimentalmente verificado que 

dois polos magnéticos iguais não se atraem, gerando a necessidade de convencionar-se que o 

polo norte geográfico da Terra seria o polo sul magnético e vice-versa (NUSSENZVEIG, 

1997; SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006). 

Em 1750 (SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006), John Michell usou uma balança de 

torção para demonstrar que os polos magnéticos exercem forças atrativas e repulsivas e que 

essa força tinha variação inversamente proporcional à distância entre os polos (assim como a 

força elétrica e a gravitacional – exceto pela repulsão). Nussenzveig (1997) diz que ainda que 

haja similaridade entre as forças, a força magnética produzida por ímãs permanentes não pode 

ser descrita em função de “cargas magnéticas” 𝑁 e 𝑆 (tal qual como cargas elétricas + e -), 

pois estas não existem, fato constatado experimentalmente. Esses polos não existem isolados 

(monopólios magnéticos), de modo que se um ímã for partido na tentativa de separar seus 
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polos, cada pedaço continuará possuindo polos N e S. Portanto, podemos assumir uma barra 

imantada como um dipolo magnético, análogo a um dipolo elétrico ou um dielétrico 

polarizado. 

Segundo Tipler e Mosca (2006), assim como o campo elétrico pode ser representado 

por linhas de campo elétrico, analogamente o campo magnético entre dois polos de um ímã 

pode ser representado por linhas de campo magnético, como mostra a ilustração 3.11, 

guardando duas diferenças:  

 
1. As linhas de campo elétrico estão na direção da força elétrica sobre uma carga 

positiva, mas as linhas de campo magnético são perpendiculares à força magnética 

sobre uma carga móvel. 

2. As linhas de campo elétrico iniciam em cargas positivas e terminam nas cargas 

negativas; as linhas de campo magnético nem iniciam nem terminam. (TYPLER; 

MOSCA, 2006, v. 2, p. 193) 

 

Ilustração 3.11 – Representação das linhas de campo magnético em uma barra de ímã. 

 
Fonte: Física para cientistas e engenheiros – Tipler e Mosca (2006). 

 

Para compreender o magnetismo de certos materiais, podemos usar o modelo 

estrutural do átomo de Bohr, que considera os elétrons com órbitas circulares em torno do 

núcleo, com seu momento angular. Considerando a carga elementar do elétron fazendo uma 

volta completa em torno do núcleo em determinado tempo, podemos assumir esta como uma 

pequena espira de corrente elétrica com um momento magnético associado
21

. Além do 

momento angular orbital, o elétron possui também um momento angular intrínseco associado 

ao seu spin, possuindo assim um momento magnético de spin correspondente, que irá 

incrementar seu momento magnético (SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006). 

                                                           
21

 Devido à carga negativa do elétron, o momento magnético tem direção oposta do momento angular 

(SERWAY; JEWETT JUNIOR, 2006). 
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Segundo Serway e Jewett Junior (2006), em muitos materiais os momentos 

magnéticos dos elétrons estão orientados aleatoriamente e se anulam uns com os outros, de 

forma que o resultado líquido disso é um efeito magnético nulo ou muito fraco. No entanto, 

na presença de um campo magnético externo os momentos magnéticos eletrônicos sofrem 

uma reorientação, que pode ser permanente ou durar apenas durante a ação do campo 

magnético externo.  

De acordo com Halliday, Resnick e Walker (2007), os materiais são divididos em três 

grupos, de acordo com suas propriedades magnéticas: diamagnéticos, paramagnéticos e 

ferromagnéticos. Os materiais diamagnéticos, quando submetidos a um campo magnético 

externo, apresentam um dipolo magnético orientado no sentido oposto ao do campo. Sendo 

este campo não uniforme, o material diamagnético sofre repulsão da região de maior 

intensidade do campo para uma de menor intensidade. 

Já os materiais paramagnéticos sofrem essa mesma reordenação momentânea sob a 

ação de um campo magnético externo, contudo, seu momento de dipolo magnético se orienta 

na direção do campo, sendo atraído para a região de maior intensidade do campo magnético, 

se este for não uniforme. 

Por sua vez, as substâncias ferromagnéticas contêm átomos com momentos 

magnéticos que tendem a se orientar paralelamente, de forma que, uma vez alinhados pela 

presença de um campo magnético externo, os momentos dipolares dos átomos permanecem 

alinhados, mesmo após o campo externo ser removido, apesar de colisões provocadas pela 

agitação térmica tenderem a provocar o desalinhamento destes átomos. Isso ocorre “[...] por 

causa de um efeito quântico conhecido como ‘acoplamento de câmbio’, no qual os spins dos 

elétrons de um átomo interagem com os spins dos elétrons dos átomos vizinhos” 

(HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2007, v. 3, p. 342). São exemplos de materiais 

ferromagnéticos: ferro, níquel, cobalto, gadolínio, disprósio e outras ligas que contêm estes 

elementos (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2007; SERWAY; JEWETT JUNIOR, 

2006). 

Halliday, Resnick e Walker (2007) mostram porque uma barra de ferro nem sempre se 

comporta como um ímã permanente: as substâncias ferromagnéticas possuem regiões 

microscópicas denominadas domínios magnéticos. Nestas regiões, o alinhamento atômico 

pode ser quase perfeito. Entretanto, se os domínios magnéticos estiverem orientados de forma 

aleatória, pode acontecer o cancelamento dos momentos magnéticos. Desta forma, as 

propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos são percebidas apenas quando estes 

domínios magnéticos são orientados no mesmo sentido. 
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De acordo com a dificuldade em manter o alinhamento de seus domínios magnéticos, 

as substâncias ferromagnéticas podem ser classificadas como magneticamente “dura” ou 

“doce”, segundo Serway e Jewett Junior (2006). Materiais magnéticos doces (como o ferro) 

são facilmente magnetizados, mas também tendem a perder este magnetismo facilmente, pois 

a agitação térmica pode desorientar os domínios, retornando o material ao estado 

desmagnetizado. Já os materiais magnéticos duros (como o cobalto e o níquel) apresentam 

maior dificuldade de magnetização. Estes, entretanto, tendem a manter o alinhamento de seus 

domínios, sendo chamados de ímãs permanentes. 

Assim, pode-se demonstrar o comportamento das linhas de campo magnético 

salpicando limalha de ferro sob uma superfície que esteja sob a ação do campo magnético de 

um ou mais ímãs (NUSSENZVEIG, 1997), conseguindo o efeito mostrado na ilustração 3.12. 

 

Ilustração 3.12 – Padrões de campo magnético (a) de uma barra imantada, (b) de dois polos opostos de 

duas barras imantadas e (c) de dois polos iguais de duas barras imantadas. 

 
Fonte: Princípios de Física – Serway e Jewett Junior (2006). 
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4 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

Segundo orientações recebidas ao início e durante o decorrer deste curso de mestrado, 

um dos objetivos do programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – 

MNPEF – é que o mestrando desenvolva um produto pedagógico para o ensino de Física, o 

implemente em salas de aula e, em sua dissertação, faça o relato desta implementação, 

expondo as experiências vividas no decorrer deste processo. Este trabalho deve ser 

independente da dissertação e direcionado ao professor da disciplina de Física e/ou Ciências, 

para que este possa utilizá-lo em seu cotidiano escolar. 

Em face do exposto, iniciou-se a elaboração um caderno pedagógico, intitulado 

“Física sem Matemática – Desenvolvendo conceitos da Física no Ensino Fundamental 

com experimentos concretos”. Seu objetivo é o de ajudar o professor da disciplina de 

Ciências em turmas de 9º ano a fundamentar conceitos de Física Clássica com a utilização de 

experimentos concretos, proporcionando uma aula dinâmica, interessante ao aluno e que 

propicie uma aprendizagem significativa. 

O caderno pedagógico traz a proposta de nove experimentos de caráter qualitativo, 

com resultados facilmente percebidos sem a necessidade de aparelhos precisos. Foram 

escolhidos experimentos que fossem capazes de demonstrar conceitos fundamentais de cada 

ramo da física previstos no Referencial Curricular de Rondônia, com base nos PCN’s, de 

forma a permitir a mediação no aprendizado do aluno, partindo de conhecimentos empíricos 

para construir conhecimento científico. Outro critério para a escolha é que estes experimentos 

fossem simples em sua montagem e execução, permitindo uma competente e eficiente 

demonstração de cada conceito proposto, levando o aluno ao pleno entendimento do conceito 

apresentado. Portanto, todos os experimentos têm custos reduzidos, muitos sendo feitos com 

materiais recicláveis, o que facilita sua aplicação em escolas de qualquer realidade. 

No produto são contemplados cinco ramos da Física, com demonstração experimental 

dos seguintes conceitos: 1ª, 2ª e 3ª Leis de Newton, a Lei de Stevin, transferência de calor por 

condução e por convecção, Lei da Reflexão, processos de eletrização por atrito, contato e 

indução e evidenciação das linhas de campo magnético em um ímã. 

A finalidade do material produzido é auxiliar o professor de Ciências no 9º ano no 

desenvolvimento de conceitos fundamentais de diversas áreas da Física junto aos alunos, 

proporcionando-lhes um melhor entendimento do mundo ao seu redor e propiciando mais 

interesse pela ciência como um todo. Além disso, os conceitos desenvolvidos servirão como 
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base, ajudando substancialmente na compreensão dos conteúdos apresentados futuramente, 

nas aulas de Física no Ensino Médio. Este produto busca também sanar possíveis dificuldades 

do professor que, circunstancialmente, seja lotado como professor de Ciências em turmas de 

9º ano sem ter formação na área de Física. Para tal, este caderno pedagógico foi produzido em 

consonância com a legislação educacional vigente, com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica e com o 

Referencial Curricular de Rondônia. 

Assim sendo, este capítulo trará explicações dos experimentos recomendados no 

material produzido, usando como base teórica os conteúdos dispostos no capítulo anterior. 

Será feita referência direta a cada um dos experimentos dispostos no produto educacional, 

apresentado como apêndice desta dissertação. 

 

 

4.1 EXPERIMENTO 1.1 – 1ª LEI DE NEWTON: LEI DA INÉRCIA 

 

 

Este experimento é composto por um carrinho de brinquedo contendo um teto plano e 

paralelo ao plano dos eixos das rodas, um pequeno bloco de madeira e uma rampa de madeira 

com bordas laterais e uma contensão no seu final, como mostrado na ilustração 4.1. Nas 

bordas, próximo do início da rampa, fixa-se parcialmente dois parafusos nos quais serão 

amarradas as extremidades de um elástico, que servirá para a propulsão do carrinho em parte 

do experimento. A rampa possui também um apoio para mantê-la inclinada em outro 

momento do experimento. 

  

Ilustração 4.1 – Materiais do experimento sobre 1ª Lei de Newton. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 
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Com a rampa na horizontal, o carrinho de brinquedo é colocado entre os dois 

parafusos com o bloco de madeira sobre ele (ilustração 4.2). Após prender o elástico nos 

parafusos, este é esticado e solto. Com isto, o carrinho é impulsionado para frente. Sendo a 

superfície superior do carrinho lisa, o atrito do bloco com a superfície do carrinho é mínimo e, 

por consequência, o bloco praticamente não se move horizontalmente, vindo a cair próximo 

de onde estava antes do impulso do elástico (ilustração 4.3). 

 

Ilustração 4.2 – Sistema carrinho-bloco em repouso. 

 
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

Ilustração 4.3 – Carrinho entra em movimento, mas o bloco tende a manter sua posição. 

 
Fonte: Banco de dados do autor. 
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Esta etapa do experimento serve para demonstrar uma das consequências da Lei da 

Inércia, mostrando que a tendência de um corpo em repouso é manter este repouso, a menos 

que uma força não nula se aplique sobre ele. É observável que a superfície superior do 

carrinho é consideravelmente lisa, de forma que isto, aliado à rapidez do movimento do 

carrinho (cinético), resulta em uma influência desprezível da superfície no carrinho no estado 

de movimento do bloco (repouso), de forma que, pela Lei da Inércia, este deve manter seu 

estado de movimento, isto é, deve ficar em repouso. Naturalmente, após a saída do carrinho o 

bloco cai, porém, com movimento horizontal desprezível.  

Na etapa seguinte do experimento, a rampa é montada com a inclinação prevista no 

experimento. Então o carrinho é colocado na parte alta da rampa, mais uma vez com o bloco 

de madeira apoiado sobre ele. Quando o carrinho é solto, ele inicia o movimento com 

aceleração gerada pela componente tangente à rampa da força peso do conjunto 

carrinho/bloco. Ao chegar no final da rampa, o carrinho colide com uma contenção de 

madeira, sofrendo um recuo. Entretanto, o bloco continua o seu movimento, sendo “lançado” 

para frente com velocidade igual à velocidade do conjunto no exato momento da colisão do 

carrinho com a contenção, como mostrado na ilustração 4.4. 

 

Ilustração 4.4 – Sequência da colisão do sistema com a contenção da rampa. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 
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Como já citado anteriormente, a influência da superfície superior do carrinho sobre o 

bloco é desprezível. Portanto, observa-se que, como no caso anterior, a não ação de forças 

sobre um objeto fará com que seu movimento se mantenha, o que também é previsto pela Lei 

da Inércia. Ainda que sem aferir a velocidade do bloco antes, durante e após a colisão, é 

possível usar o experimento como suporte pedagógico para explicar ao aluno a consequência 

da 1ª Lei de Newton para corpos em movimento, uma vez que é muito difícil a manutenção e 

mensuração de um movimento uniforme em uma sala de aula sem equipamentos 

especializados. Assim, pedagogicamente, o aparato se faz válido por conseguir demonstrar 

que um corpo tende a manter sua situação de movimento ou repouso, enquanto este não sofrer 

a ação de força resultante não nula. 

 

 

4.2 EXPERIMENTO 1.2 – 2ª LEI DE NEWTON: PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA 

DINÂMICA 

 

 

O experimento utilizado para exemplificar e explicar o que é expresso pela 2ª Lei de 

Newton não é nada além do que uma brincadeira de crianças, chamada popularmente de 

“cabo de guerra”, demonstrada na ilustração 4.5. No ponto médio de uma corda de 3 metros 

de comprimento ou mais, é amarrada uma fita de tecido ou fita adesiva de cor distinta à da 

corda. 

 

Ilustração 4.5 – Cabo de guerra. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

Duas linhas são marcadas no chão, de modo que a marcação da corda fique 

exatamente entre estas. Na sequência, duas pessoas ou dois grupos de pessoas devem segurar 

extremidades opostas da corda e, ao sinal do professor, puxa-la, a fim de que a fita no meio da 
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corda ultrapasse a marcação mais próxima de si. Usando esta brincadeira, torna-se possível 

observar que, mesmo sob a ação de mais de uma força, um corpo pode permanecer em 

repouso. Isso será observado no momento que a corda for tensionada por dois grupos usando 

forças “equilibradas”. Ainda que a corda venha a se mover numa das direções, pode-se 

também demonstrar que esse movimento não é proporcional à força aplicada pelo aluno/grupo 

que tenciona a corda na referida direção, mas sim à força excedente, descontada a força feita 

na extremidade oposta da corda. 

Assim, explica-se que a alteração do estado de repouso de um corpo se dá pela ação de 

forças, gerando uma variação da velocidade do corpo, descrita como aceleração; também é 

demonstrado que a aceleração sofrida não é proporcional à força na direção do movimento, 

mas sim à somatória de forças atuantes no sistema, de forma que forças em direções iguais se 

somam, como se percebe ao aumentar o número de alunos em um dos lados da corda, e forças 

em direções opostas se subtraem, podendo até se anular. Isso define o conceito de força 

resultante, descrito pela 2ª Lei de Newton. 

 

 

4.3 EXPERIMENTO 1.3 – 3ª LEI DE NEWTON: LEI DA AÇÃO E REAÇÃO 

 

 

Para demonstrar a 3ª Lei de Newton, passa-se um barbante dentro de um pedaço de 

canudinho plástico que foi fixado num balão cheio de ar, de forma a ficar alinhado com a 

boca do balão, conforme demonstrado na ilustração 4.6. Com o barbante esticado, o balão é 

solto, de forma que o ar em seu interior possa escapar, o que faz com que o balão a translade 

ao longo do fio (ilustração 4.7). Este fenômeno busca desenvolver o entendimento do fato de 

que não é possível observar a ação de uma única força isolada, independente de sua natureza, 

como já exposto no capítulo anterior. Se tratando de uma força de contato, um corpo não toca 

e age sobre outro sem ser tocado e, portanto, sofrer um “reflexo” desta força aplicada. O 

mesmo se observa em sistemas onde as forças atuantes são de campo. 

Desta forma, o que observamos no experimento é que, depois de inflado, o balão 

busca retornar à sua forma original, por ação da elasticidade do seu material, empurrando o ar 

para fora do balão, com uma velocidade relativamente alta. Em resposta a isso, o ar empurra o 

balão no sentido oposto, provocando seu deslocamento, o que demonstra que uma ação em 

um determinado sentido gera, como resposta, uma reação de igual intensidade e direção, mas 

de sentido oposto, como expressa a Lei da Ação e Reação. 
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Ilustração 4.6 – Balão em repouso. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

Ilustração 4.7 – Balão se deslocando ao longo do barbante. 

 
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

 

4.4 EXPERIMENTO 2.1 – PRESSÃO DE UMA COLUNA DE FLUIDO 

 

 

Para realizar este experimento necessita-se de um tubo de 100 mm de diâmetro e 80 

cm de comprimento, fechado em uma das extremidades e com 3 furos de 3 mm de diâmetro, 

distantes 20 cm das extremidades do tubo e uns dos outros, feitos ao longo de uma linha 

paralela ao eixo central do tubo. No experimento, o tubo é colocado na vertical com a parte 

aberta para cima e tem os orifícios laterais tapados. Após o tubo ser cheio com água, estes 
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orifícios são desobstruídos e ocorre então o escoamento da agua pelos furos, permitindo-se 

observar que quanto mais baixo o furo, maior é a distância atingida pelo jato. A ilustração 4.8 

retrata o experimento: 

 

Ilustração 4.8 – Escoamento ocorrendo pelos orifícios na lateral do tubo. 

 
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

O experimento tem como objetivo demonstrar que o aumento de pressão em um fluido 

em equilíbrio se dá com o aumento da profundidade no fluido, sendo este princípio conhecido 

como Lei de Stevin. Assim, faz-se necessário mostrar uma proporcionalidade entre o aumento 

de pressão dentro do fluido conforme o aumento da altura da coluna de fluido, e a velocidade 

de escoamento. Para isso, partiremos da premissa que, segundo a equação de Bernoulli, 

expressa por (3.48), num tubo de escoamento, as grandezas altura, velocidade e pressão do 

fluido se relacionam ponto a ponto de um escoamento. Assim, dividindo (3.47) por 𝜌, temos: 
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1

2
𝜌𝑣1

2 + 𝜌𝑔𝑧1 + p1 =
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝜌𝑔𝑧2 + p2                                   (4.1) 

 

Ao considerarmos um escoamento horizontal, 𝑧1 = 𝑧2. Portanto, teremos  

 

1

2
𝜌𝑣1

2 + p1 =
1

2
𝜌𝑣2

2 + p2                                                (4.2) 

 

Portanto, a variação da velocidade de escoamento em dois diferentes pontos de um 

fluido associa-se com a variação da pressão referente a estes pontos, de forma que “Se a 

velocidade de um elemento de fluido aumenta quando ele viaja horizontalmente ao longo de 

uma linha de corrente, a pressão do fluido deve diminuir e vice e versa” (HALLIDAY, 

RESNICK, WALKER, 2006, v. 2, p. 74). Isso nos leva à dedução de que, no experimento 

citado, uma maior velocidade de escoamento por um dos orifícios tem correspondência com 

uma maior diminuição da pressão entre os pontos imediatamente antes e depois do orifício. 

Como a pressão do lado de fora de cada orifício é sempre a mesma e igual à pressão 

atmosférica, pode-se deduzir que, ao nível do orifício com escoamento de maior velocidade, a 

pressão do fluido é maior. 

Isso pode ser demonstrado considerando dois reservatórios, um ao lado do outro, 

ambos abertos em cima e cheios de um mesmo líquido ideal. Um deles possui um orifício em 

sua lateral, por onde o líquido que o enche pode escoar, como representado na ilustração 4.9. 

 

Ilustração 4.9 – Representação de escoamento de um fluido por um orifício. 

.  

 Fonte: Banco de dados do autor. 
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No reservatório onde ocorre o escoamento, o ponto 1 situa-se na superfície do líquido, 

a uma altura 𝑧1, onde o líquido tem velocidade 𝑣1 e pressão 𝑝1; já o ponto 2 situa-se 

exatamente após o orifício da lateral do reservatório, a uma altura 𝑧2, onde o escoamento 

acontece com velocidade 𝑣2 e pressão 𝑝2. 

Segundo Nussenzveig (2002), como o escoamento ocorre lentamente, a velocidade 𝑣1 

na superfície pode ser aproximada a zero (𝑣1 ≈ 0) e as pressões no ponto 1 (na superfície do 

fluido) e no ponto 2 (no escoamento, logo depois do orifício) são iguais à pressão atmosférica 

𝑝0, pois para pequenas altitudes a variação da pressão atmosférica é desprezível. Logo, 

inserindo-se estes dados na equação (4.1) obtém-se: 

 

𝜌𝑔𝑧1 + 𝑝0 =
1

2
𝜌𝑣2

2 + 𝜌𝑔𝑧2 + 𝑝0                                         (4.3) 

 

Cancelando 𝑝0 em toda equação e dividindo toda a equação por 𝜌, podemos obter que: 

 

1

2
𝑣2

2 = 𝑔(𝑧1 − 𝑧2)                                                     (4.4) 

 

Representando-se agora por ℎ =  𝑧1 − 𝑧2 a distância do furo à superfície livre do 

líquido, teremos que a velocidade do escoamento no ponto 2 depende da altura da coluna de 

fluido acima do ponto de escoamento, sendo dada por: 

 

𝑣2 = √2𝑔ℎ                                                           (4.5) 

 

Observando agora o reservatório com o líquido em repouso, temos que a pressão no 

ponto 2′, que se encontra no mesmo nível que o ponto 2, pode ser calculada pela soma da 

pressão em um ponto superior a este, como o ponto 1′, com a pressão devida à coluna de 

líquido de altura h entre os pontos. Logo, da equação (3.39), temos que: 

 

𝑝2′ = 𝑝1′ + 𝜌𝑔ℎ                                                      (4.6) 

 

Isolando 𝑔ℎ na equação (4.6), temos: 

 

𝑔ℎ =
𝑝2′−𝑝1′

𝜌
                                                          (4.7) 
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No exato momento do escoamento em que os dois reservatórios encontram-se com as 

superfícies num mesmo nível (1 e 1′ equivalentes), podemos considerar que os pontos do 

fluido, do reservatório que sofre o escoamento, que estão no nível do ponto 2 suportam a 

mesma pressão observada no ponto 2′, do reservatório com líquido em repouso, por estarem 

num mesmo nível, sob uma mesma coluna de líquido. Assim, podemos mostrar a relação da 

velocidade de escoamento 𝑣2 do fluido com a pressão interna do ponto imediatamente antes 

do orifício de escoamento, definindo 𝑝2′ − 𝑝1′ = 𝛥𝑝 e aplicando em (4.5): 

 

𝑣2 = √
2𝛥𝑝

𝜌
                                                            (4.8) 

 

Pela equação (3.39) temos a definição da pressão em função da altura da coluna de um 

fluido sobre um ponto, resultando que, quanto maior a coluna de fluido acima de um ponto, 

maior será a pressão neste ponto. Por consequência, quanto maior a pressão neste ponto, 

maior será a velocidade de escoamento do fluido por um orifício à mesma altura. Por isso, 

quanto mais baixo o orifício no tubo, maior é a velocidade do jato, fazendo com que os 

orifícios posicionados mais abaixo tenham um alcance maior que os jatos dos orifícios 

superiores. Assim, demonstra-se experimentalmente o expresso pela Lei de Stevin. 

 

 

4.5 EXPERIMENTO 3.1 – TRANSFRÊNCIA DE CALOR POR CONDUÇÃO 

 

 

A fim de demonstrar o fenômeno da condução térmica e algumas de suas 

propriedades, o experimento citado é composto de um anteparo onde se apoia 30 cm de fio de 

cobre de 4 mm, desencapado. Ao longo do fio são fixadas, com parafina derretida, tampinhas 

metálicas de garrafa. Posteriormente, velas acesas são colocadas próximo da extremidade 

livre do fio, de forma que suas chamas aqueçam a extremidade do fio. Assim, como mostra a 

ilustração 4.10, é percebido que, conforme o calor se propaga pelo fio, a parafina das 

tampinhas mais próximas à chama das velas vai derretendo, até que caiam todas as tampinhas, 

sequencialmente, da mais próxima das velas para a mais distante. 

Conforme exposto no capítulo anterior, isso acontece pois a propagação de calor em 

materiais sólidos ocorre de molécula para molécula, transferindo energia vibracional ao longo 

do material. Como se trata de um metal, a liberdade de movimentação de seus elétrons livres 
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aumenta a eficiência da transferência de calor ao longo da barra, o que favorece a 

demonstração do fenômeno. Como a propagação do calor se dá linearmente a partir da fonte 

de calor, quanto mais próxima da chama das velas, mais rápido a tampinha cairá, pois a 

parafina que a prende ao material irá derreter mais rápido. Com isso, o experimento cumpre a 

proposta de explicar o fenômeno de transferência de calor ao longo de um material sólido. 

 

Ilustração 4.10 – Transferência de calor por condução. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 
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4.6 EXPERIMENTO 3.2 – TRANSFRÊNCIA DE CALOR POR CONVECÇÃO 

 

 

O referido experimento é feito com a utilização de um frasco de vidro pequeno 

contendo uma mistura de água e corante alimentar e um recipiente de vidro com água pura. 

Na primeira parte do experimento (ilustração 4.11), o frasco com a mistura, à temperatura 

ambiente, é imerso lentamente no recipiente de vidro com água também à temperatura 

ambiente, içado por um barbante. Na ilustração 4.11, observa-se que a mistura colorida 

permanece no frasco de vidro, praticamente sem se misturar com o restante da água, apesar de 

ambos os líquidos serem miscíveis. 

 

Ilustração 4.11 – Frasco com mistura colorida sendo imerso em água, ambos à mesma temperatura. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

Ilustração 4.12 – Mesmo após completamente imerso, o líquido colorido não se mistura à água. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 
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Na segunda parte do experimento repete-se o procedimento anterior, com a diferença 

de que a mistura colorida foi aquecida, ficando com temperatura próxima à temperatura de 

ebulição. Ao mergulhar o frasco lentamente no recipiente, imediatamente percebe-se que a 

mistura colorida começa a sair do frasco (ilustração 4.13) e se concentrar na superfície do 

líquido (ilustração 4.14), se misturando gradualmente com a água do recipiente, quando 

atingem mesma temperatura. 

 

Ilustração 4.13 – Devido à diferença de densidade, a mistura começa a se deslocar do frasco de vidro. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

Ilustração 4.14 – Após instantes, a mistura colorida se acumula na parte superior do recipiente. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 



83 
 

Na forma como se apresenta o experimento é possível concluir que as diferentes 

substâncias utilizadas podem se misturar, isto é, são miscíveis. Assim, considerando as 

diferenças nas duas etapas do experimento, o comportamento da mistura colorida poder ser 

primordialmente relacionado com a sua temperatura: na primeira etapa, a mistura dos líquidos 

não ocorre, pois, estando ambos à mesma temperatura, ambos possuem densidades muito 

próximas, fato que inibe o movimento da mistura em relação à água do recipiente; na segunda 

etapa do experimento, entretanto, a mistura de água e corante sai do frasco e se mistura com a 

água contida no recipiente. Isto ocorre porque, por estar numa temperatura maior que a água 

do recipiente, a mistura possui uma densidade menor que a da água do recipiente
22

, já que o 

aquecimento da mistura, relacionado ao aumento da agitação térmica das moléculas da 

mistura, aumenta a distância média entre as moléculas que a compõem. Isso faz com que a 

mistura colorida tenda a se concentrar na superfície. 

Assim, embora a transferência de calor em fluidos também se dê partícula a partícula, 

como nos sólidos, o maior grau de liberdade de movimento das partículas de um fluido em 

relação a um sólido permite o deslocamento relativo de porções do fluido com temperaturas 

diferentes, devido a suas diferentes densidades. 

Este movimento relativo de porções de fluidos com temperaturas diferentes é a forma 

predominante de transferência de calor em fluidos e é chamada de convecção térmica, sendo 

facilmente demonstrada pelo experimento relatado. Cabe dizer que, com o decorrer do tempo, 

sem haver fontes de calor para motivar esta convecção, a tendência é que todo o líquido 

contido no recipiente entre em equilíbrio térmico, o que cessa o processo de convecção. 

 

 

4.7 EXPERIMENTO 4.1 – ÂNGULO DE REFLEXÃO EM ESPELHOS PLANOS 

 

 

Afim de demonstrar a relação entre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão de 

um feixe em um espelho plano, pode-se utilizar um aparato como o demonstrado na ilustração 

4.15, que consiste em um espelho plano apoiado sobre um transferidor, de forma que o 

espelho esteja perfeitamente alinhado com as marcações de 0° e de 180° e com o foco do 

transferidor. Sobre o ponto do espelho mais próximo ao foco do transferidor é incidido um 

feixe luminoso colimado e são observados seus ângulos de incidência e reflexão. 

                                                           
22

 A diferença de densidade entre a água e a mistura de água e corante, quando em igual temperatura, é 

desprezível, de forma que a superposição (ou não) das massas de fluido não pode ser atribuída a esse fator. 
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Ilustração 4.15 – Aparato para experimento sobre reflexão em espelhos planos. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

O que se demonstra nas ilustrações 4.16 e 4.17 é que o ângulo de reflexão do feixe 

será igual ao ângulo de incidência. Observa-se também que feixes incidente e refletido 

pertencem ao mesmo plano, que contém a reta normal ao espelho no ponto do espelho onde o 

feixe incide. 

 

Ilustração 4.16 – Laser incidido no espelho com angulação de 45°. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 
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Ilustração 4.17 – Feixe refletido pelo espelho se projeta com mesmo ângulo. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

O resultado desta observação é o enunciado da Lei da Reflexão, que pode ser deduzida 

com o Princípio de Fermat, de forma que, viajando num mesmo meio, a luz tende a se 

deslocar pelo caminho que demande o menor tempo possível. Assim, projetando o feixe a 

partir de um ponto 𝐴 em direção a um espelho plano, a fim de que a luz refletida atinja um 

ponto 𝐵, o feixe incidente apontará diretamente para o reflexo do ponto 𝐵, traçado uma linha 

reta entre eles, sendo este o caminho mais curto entre dois pontos, quando este é possível, 

como mostra a ilustração 3.8, no capítulo anterior.. 

 

 

4.8 EXPERIMENTO 5.1 – PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO 

 

 

Conforme já exposto na seção 3.5.1, a eletrização de um corpo é o resultado do 

desequilíbrio eletrostático deste, isto é, quando o corpo passa a possuir quantidades diferentes 

de prótons e elétrons. Este desequilíbrio pode ser provocado de três formas distintas: por 

condução, por atrito e por indução. O experimento que será aqui apresentado engloba todas 

estas formas de eletrização e utiliza um eletroscópio de folhas, descrito na seção acima 

mencionada. 
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Para a indução eletrostática do eletroscópio de folhas é utilizado um balão de borracha 

inflado que, ao ser atritado com uma flanela, retira elétrons da flanela e fica carregado 

negativamente, enquanto que a flanela fica carregada positivamente. Isso caracteriza a 

eletrização por atrito, que pode ser percebida ao se aproximar o balão eletricamente carregado 

de pequenos pedaços de papel, como na ilustração 4.18: 

 

Ilustração 4.18 – Eletrização do balão por atrito e posterior atração de pedaços de papel picado. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 
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Essa atração ocorre pois na presença do campo elétrico gerado pela carga negativa 

armazenada pelo balão, os elétrons dos átomos do papel são impelidos a se concentram em 

regiões da eletrosfera mais distantes do balão, o que resulta numa polarização dos átomos e/ou 

moléculas que compõe o papel. Por consequência, ocorre um alinhamento dos dipolos destes 

átomos na direção do balão, produzindo em cada pedaço de papel uma maior concentração de 

cargas positivas nas regiões mais próximas do balão e uma maior concentração de cargas 

negativas nas regiões do papel mais distantes do balão. Com isto, a força elétrica resultante 

entre o balão e o papel é atrativa. Portanto, o balão carregado negativamente é capaz de atrair 

os pedaços de papel, desde que eles sejam suficientemente pequenos para que a força 

eletrostática entre o balão e o papel supere a força peso entre o papel e a Terra. 

Para demonstrar a eletrização por indução aproximamos o balão eletrizado de um 

eletroscópio de folhas, como o demonstrado na ilustração 4.19. A peça a ser induzida 

eletricamente, por ser constituída de material condutor, permite que seus elétrons se 

movimentem ao longo do material. Quando na ausência de campos elétricos, o eletroscópio 

permanece com suas folhas em repouso (ilustração 4.20). Quando o balão eletrizado 

negativamente é aproximado da extremidade superior da peça, os elétrons se acumulam na 

extremidade mais afastada do balão, formando uma espécie de dipolo elétrico. Assim, as 

folhas do eletroscópio, após se carregarem com cargas de mesmo sinal, irão se repelir, de 

acordo com a Lei de Coulomb, fato que se observa na ilustração 4.21. Observa-se, entretanto, 

que ao se afastar o balão (que age como um indutor da separação de cargas) da extremidade 

do eletroscópio, a força elétrica entre o balão e as cargas do material do induzido torna-se 

desprezível, permitindo que suas cargas voltem a se reorganizar buscando o equilíbrio 

eletrostático em todo o material, de modo que as folhas também voltam à posição inicial. 

 

Ilustração 4.19 – Parte interna de um eletroscópio de folhas. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 
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Ilustração 4.20 – Eletroscópio em equilíbrio eletrostático. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

Ilustração 4.21 – Eletroscópio na presença do campo elétrico do balão eletrizado. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 
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Se agora fizermos o balão, ainda negativamente carregado, tocar no eletroscópio 

(ilustração 4.22), haverá a passagem de cargas negativas do balão para o eletroscópio. Com 

isto, após a retirada do balão, o eletroscópio possuirá um excesso de cargas negativas, fazendo 

com que suas folhas permaneçam se repelindo entre si, como mostra a ilustração 4.23.  

 

Ilustração 4.22 – Contato do balão eletrizado com o eletroscópio. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 

 

Ilustração 4.23 – Após o eletroscópio ser eletrizado, suas folhas permanecem se repelindo.  

  
Fonte: Banco de dados do autor. 
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Isso ocorre pois, ao colocar partes do balão eletrizado em contato com o induzido do 

eletroscópio, alguns elétrons são transferidos para o material do induzido repelidos pelo 

próprio balão e atraídos pela separação de cargas do eletroscópio que permanece polarizado 

pela presença de cargas negativas em excesso no balão, uma vez que, por ser feito de material 

isolante, não transfere todos os elétrons em excesso. 

A eletrização por atrito é semelhante à eletrização por contato, sendo que a fricção 

entre os materiais apenas amplia este contato entre regiões dos corpos atritados. Contudo, essa 

movimentação de elétrons ocorre com maior dificuldade, pois a interação elétrica entre os 

átomos de materiais isolantes e seus elétrons é mais forte do que em materiais condutores. 

A eletrização por indução se dá momentaneamente, sem que o corpo sofra uma 

variação do número de cargas elétricas, ocorrendo apenas pela diferença de concentração de 

elétrons em diferentes regiões do corpo devido à ação da força elétrica do corpo que produz a 

indução. Contudo, quando isso ocorre simultaneamente ao contato do material induzido com 

um corpo condutor, os elétrons podem se mover de um corpo para outro. Assim, se o contato 

com o corpo condutor for interrompido antes que o corpo que produz a indução seja afastado, 

os elétrons que se moveram não poderão mais voltar ao corpo a que pertenciam inicialmente e 

ambos os corpos ficarão carregados com cargas iguais e de sinais opostos. 

 

 

4.9 EXPERIMENTO 5.2 – LINHAS DE CAMPO MAGNÉTICO DE UM ÍMÃ 

 

 

Para demonstrar a existência e o comportamento das linhas de campo magnético 

produzidas por um ímã coloca-se um ímã no interior de uma armação de madeira que sirva de 

suporte para uma folha de papel, disposta horizontalmente (ilustração 4.24). Após posicionar 

a folha sobre a armação de madeira e salpicar limalha de ferro sobre a folha, verifica-se que a 

limalha se alinha com as linhas de campo magnético do imã, desenhando assim suas linhas de 

campo, que circulam entre os polos do imã (ilustração 4.25) 

Isso é possível pois, como foi citado na seção 3.5.2, por ser ferromagnético, o ferro 

torna-se magnetizado na presença do campo magnético do ímã, isto é, cada pedacinho da 

limalha se torna um pequeno imã. Assim, tal qual um dipolo elétrico se orienta quando na 

presença de um campo elétrico, a limalha se orienta de forma a aproximar seu polo norte ao 

polo sul do imã e seu polo sul ao polo norte do imã, resultando no acúmulo de limalha na 

região de algumas linhas de campo elétrico gerado pelos imãs. Como o ferro é um material 
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magnético doce, a ausência do campo magnético faz com que a limalha de ferro perca 

rapidamente sua magnetização, a menos que o campo magnético seja suficientemente forte 

para produzir domínios magnéticos nos pedacinhos de ferro que compõe a limalha. 

 
Ilustração 4.24 – Base e materiais para o experimento de magnetismo. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 

 
Ilustração 4.25 – A limalha de ferro se organiza nas linhas de campo magnético. 

  
Fonte: Banco de dados do autor. 
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5 DA APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

 

Antes do relato da aplicação do produto educacional desenvolvido, deve-se constar 

que parte deste relato também faz referência a resultados obtidos durante o 3º e o 4º bimestres 

de 2013, quando uma proposta inicial do produto foi utilizada nas aulas de Ciências de turmas 

de 9º ano do Ensino Fundamental com 30 alunos em média. A aplicação se deu na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Gonçalves Dias, na cidade de Ji-Paraná/RO. Neste 

período, os conteúdos da disciplina foram trabalhados com a utilização de atividades 

experimentais, contemplando os diferentes ramos da Física previstos pela ementa da 

disciplina, utilizando os experimentos já citados, entre outros. 

 

 

5.1 A METODOLOGIA RECOMENDADA 

 

 

Na aplicação do modelo inicial do produto, a metodologia que foi empregada e que é 

recomendada no produto considera a utilização de três aulas para o estudo de cada conteúdo. 

Conforme a proposta, a distribuição do tempo para desenvolvimento das atividades se daria 

da seguinte forma: uma aula para aplicação do experimento, uma aula para confecção e/ou 

conclusão dos relatórios e sua correção individual e, por fim, uma aula para discussão do tema 

com toda a turma. 

Na etapa da aplicação dos experimentos, o espaço a ser utilizado era definido em 

função do experimento a ser desenvolvido, tendo sido utilizados laboratório, sala de aula e até 

pátio ou quadra poliesportiva da escola. 

Inicialmente, era anunciado o tema da aula ou simplesmente uma situação problema 

era proposta, buscando instaurar um ambiente propício para aula, contando com a curiosidade 

dos alunos. Após possíveis questionamentos, um experimento relacionado à situação 

anunciada era proposto. Na sequência, era perguntado à classe quais seriam os possíveis 

resultados observados quando este fosse colocado em prática. A cada aluno que propunha um 

resultado ou defendia o resultado proposto por outro colega, era requerida uma justificativa 

para este. As respostas e justificativas eram anotadas e, em seguida, o experimento era 

executado, gerando seus próprios resultados. Algumas vezes o experimento era repetido, com 

ou sem variações, para mostrar generalização do conceito apresentado. 
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Isto feito, buscava-se então confrontar os resultados obtidos com as respostas 

oferecidas antes do experimento. Assim, na discussão do experimento, os próprios alunos 

buscavam explicar o que aconteceu em cada fenômeno reproduzido e quais as suas 

consequências, às vezes espontaneamente usando comparações com situações de seu 

cotidiano. Neste momento, a intervenção do professor se fazia necessária, proporcionando a 

conexão do que foi vivenciado no experimento com o conteúdo teórico.  

Para a aula seguinte era solicitado que os alunos produzissem relatórios que 

constassem: o título do experimento; os materiais utilizados; procedimentos para realização 

do experimento; resultados obtidos, conclusões e exemplos de aplicação dos conceitos 

apresentados. 

É importante frisar que, ao confeccionar seus relatórios, os alunos eram encorajados a 

expor explicações, conclusões sobre o experimento e aplicações cotidianas dos princípios 

físicos abordados, de forma livre e espontânea, utilizando o que chamavam de “suas próprias 

palavras”, sem a obrigatoriedade de utilizar linguagem técnica. Essa abertura tinha como 

contrapartida a proibição de utilização de simples cópias de materiais encontrados em livros 

ou em sites da internet. Entretanto, era exigido o uso da norma culta de escrita.  

Esta forma de elaboração dos relatórios dava mais liberdade de expressão ao aluno, 

permitindo assim diferentes interpretações (algumas incorretas) dos experimentos, além de 

corretas e errôneas comparações com fenômenos de sua vida cotidiana.  Cabe dizer que esse 

fator era de extrema importância para conduzir a próxima etapa do planejamento, que era a 

ampla discussão do fenômeno reproduzido e do conceito físico aplicado. Era justamente 

através das falhas conceituais percebidas nos relatórios que ficava evidente quais pontos da 

teoria deveriam ser tratados com maior minúcia, além de perceber quais alunos apresentavam 

maior dificuldade de entendimento do conteúdo. 

A terceira e última etapa era a discussão do tema do experimento em sala. Tratava-se 

quase de uma correção coletiva dos relatórios, de modo a mostrar corretamente a relação entre 

o experimento e a correspondente teoria aplicada. Nessa parte, os alunos já estavam mais 

familiarizados com o conteúdo trabalhado e tinham opiniões mais definidas sobre os assuntos. 

Deste modo, as falhas conceituais apresentadas nos relatórios eram corrigidas e as dúvidas 

eram sanadas, cabendo ainda ao professor mostrar as aplicações cotidianas do conceito físico 

aplicado e sua evolução e ramificações dentro da Física, uma vez que prioritariamente eram 

tratados conceitos básicos. 

A partir deste momento, a linguagem técnica científica começava a ser requerida com 

mais afinco, corrigindo pequenos erros comuns no dia a dia, como a utilização errônea de 
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termos comuns como peso, massa e força. Nesse sentido, eram apresentadas as formulações 

dos princípios físicos e, quando cabível, as equações que expressavam matematicamente tais 

princípios eram montadas com base nas variáveis que haviam sido observadas durante os 

experimentos. 

 

 

5.2 A AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 

Quanto à avaliação de aprendizagem, ela era feita de forma continuada, observando 

diversos indicadores. Inicialmente, era incentivada a participação dos alunos durante a 

montagem e realização dos experimentos e também fazendo perguntas ou elaborando 

respostas para as questões feitas pelo professor ou por outros alunos, além de oferecendo suas 

justificativas para estas perguntas e/ou respostas. Mesmo sendo esta uma parte da avaliação, 

os alunos eram aconselhados a não temer o erro, pois este fazia parte do processo de 

aprendizagem. Eles eram motivados a responder e argumentar da forma que entendiam, sem a 

necessidade de linguagem técnica, o que propiciou uma maior e efetiva participação dos 

alunos durante as aulas. 

Sore os relatórios produzidos, era avaliado o zelo na produção desses, a riqueza de 

detalhes no relato dos experimentos realizados em sala e o nível de complexidade das 

conclusões elaboradas e das situações cotidianas relacionadas ao conceito físico abordado no 

experimento. Para avaliação foi considerada também a evolução individual dos alunos no 

tocante à produção dos relatórios ao longo do bimestre, onde podiam demonstrar um melhor 

domínio da linguagem técnica empregada na disciplina. 

Quanto aos conceitos explorados em cada experimento, especificamente, ao final do 

ciclo de três aulas prevista para a aplicação do planejamento, o nível de entendimento atingido 

pelo aluno era explicitado não somente nos relatórios produzidos, mas também de forma 

muito clara durante os debates em sala. Isso era facilmente demonstrado quando os alunos 

conseguiam associar outros fenômenos naturais com os que eram reproduzidos em sala. Por 

exemplo, quando trabalhado o conceito de transferência de calor por convecção, um aluno 

questionou se em líquidos (ou gases) não ocorre também a transferência de calor por 

condução, já que as partículas do líquido também estão em contato. Ante isso, uma explicação 

mais eficiente se fazia necessária, neste caso, levando ao entendimento que a transferência de 

calor não ocorre de uma única maneira isolada. 
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De forma mais ampla, a avaliação era realizada levando em consideração o 

conhecimento demonstrado pelo aluno a cada experimento realizado. O aprendizado era 

caracterizado pela evolução da capacidade do aluno em argumentar sobre o experimento 

realizado e o conceito abordado, assim como na sua capacidade de relacionar tal conceito com 

outros eventos e fenômenos cotidianos. Esse acompanhamento era feito tendo como 

indicadores os relatórios apresentados e a argumentação feita durante as aulas, quando os 

experimentos eram discutidos pela turma. 

 

 

5.3 SOBRE A EFICÁCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

Incialmente, deve ser colocado que, para o cumprimento da disciplina de Estágio 

Supervisionado, o material foi aplicado novamente na Escola Gonçalves Dias, em turmas de 

Ciências de 9º ano sob a regência da professora Cândida Helena Melo de Santana, licenciada 

e bacharela em Ciências Biológicas. Durante sua atuação em sala de aula, a professora 

Cândida também adotou a metodologia recomendada no produto educacional. Portanto, os 

relatos da referida professora acerca de suas experiências durante a aplicação do caderno 

pedagógico também vêm compor o que este trabalho traz acerca da eficácia do material 

produzido quando utilizado como ferramenta de auxílio para elaboração de aulas de ciências 

para o 9º ano. 

O que pode ser apontado como fator de sucesso da metodologia aplicada é uma 

notável elevação no nível de interesse dos alunos pelas aulas de ciências. Este aumento no 

interesse era percebido na motivação da classe a cada experimento, inclusive em turmas com 

histórico de indisciplina, e ainda na motivação individual de alunos inicialmente apáticos e 

distantes. Ao longo de cada bimestre, era evidente em vários alunos a melhoria na qualidade 

da produção escrita e das colocações orais, com questionamentos pertinentes, observações 

concernentes com o tema abordado e a correta utilização da linguagem física. 

Apesar de algumas vezes não ser unânime, podia-se observar uma ampla participação 

dos alunos durante as aulas e um interesse ressaltado por parte de alguns alunos, em especial. 

Isso se percebia quando da abordagem por alunos nos corredores da escola durante os 

intervalos e fora dela. Estes faziam questionamentos relacionados aos conteúdos trabalhados 

em sala e até sugeriam temas para serem utilizados nas aulas seguintes, ou solicitavam 

explicações sobre curiosidades pessoais relacionados à Física e outras áreas da ciência. Estes 
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mesmo fatores positivos foram observados pela professora Cândida em suas turmas durante 

sua experiência com o referido produto educacional, ainda que sua utilização tenha sido por 

um período mais breve. 

Portanto, apesar de fazer uma análise não ponderável da aplicação do produto, com 

questionários ou comparativo de notas, é possível afirmar que, diante da forma como a 

aplicação do material se deu e dos efeitos observados em sala, a sua utilização foi eficaz, 

favorecendo a transposição didática dos princípios físicos abordados. É imperativo dizer ainda 

que as aulas tiveram outros objetivos superados, como o aumento do nível de interesse dos 

alunos pelo conteúdo e pela disciplina de Ciências, como um todo, além da melhora na 

expressão oral e escrita dos alunos. 

Posto isso, a utilização correta do material se mostrou capaz de contribuir para que a 

aula de ciências cumpra seu papel na formação de um indivíduo crítico em seu meio, dever da 

educação como um todo. Ao professor, o caderno pedagógico pode servir como uma 

ferramenta para mediar o acesso do aluno a conhecimentos que lhe ajudem a compreender o 

que o cerca e que sirvam de ancoradouros para conhecimentos futuros em sua vida acadêmica. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao finalizar este trabalho, faz-se necessário dizer muitos desafios precisaram ser 

vencidos, sendo eles acadêmicos, pessoais ou profissionais, desde a escolha do tema até a 

conclusão do material escrito. Talvez o principal e mais importante destes desafios foi 

descobrir como desenvolver um material que apresentasse uma nova proposta de ensino, que 

fugisse do modelo tradicional de aula e proporcionasse uma transposição didática satisfatória 

e que promovesse uma aprendizagem verdadeiramente significativa. 

Inicialmente, houve dificuldade ao tentar definir quais conceitos seriam abordados no 

produto educacional. Na sequência, foi igualmente difícil escolher quais experimentos seriam 

usados para exemplificar estes conceitos, dada a gama de possibilidades. Quanto aos 

experimentos escolhidos, é notório que vieram a cumprir bem seus objetivos, pois foram 

eficazes na demonstração dos conceitos principais que expunham, permitindo que o aluno 

atingisse um novo nível de conhecimento científico a partir de conhecimentos prévios, ainda 

que empíricos. 

Definidos os experimentos para compor o caderno pedagógico, iniciou-se a fase de 

escolha da metodologia a ser aplicada, com base no material pesquisado e nas teorias 

educacionais tomadas como norte para o modelo de aula proposto. No decorrer da realização 

do trabalho, a metodologia pensada inicialmente foi pouco a pouco sofrendo alterações, de 

forma a melhor atender ao professor no preparo e desenvolvimento de sua aula. 

No que se refere às dificuldades encontradas durante a aplicação do produto, estas 

foram mínimas, mas deve-se considerar a dificuldade na locomoção da turma entre a sala de 

aula e o laboratório de ciências ou outro espaço adotado, uma vez que esta demanda tempo e 

possibilita a dispersão do grupo. Convém salientar que a falta de locações adequadas para a 

realização de experimentos (como laboratório escolar) pode ser fator que dificulte a aplicação 

do material nas aulas. Entretanto, de forma alguma este fator impossibilita o desenvolvimento 

do modelo de aula proposto, considerando se tratar de experimentos de baixa complexidade, 

como já mencionado. 

Outro fator que pode ser citado é o difícil controle dos ânimos em determinadas 

situações, pois dado o baixo grau de maturidade de alguns alunos, a apresentação dos 

conteúdos da ementa de forma diferenciada provoca certa euforia. Quando da utilização do 

espaço do laboratório escolar, a presença de diversas ferramentas pedagógicas no laboratório 

facilita o desvio da atenção da turma, inviabilizando a manutenção de um ambiente didático 
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favorável. Vale dizer que o efeito destes últimos fatores desfavoráveis diminuiu 

gradativamente à medida que o ambiente e a metodologia se tornaram mais comuns no 

cotidiano das aulas. 

Como fator negativo, consta a ausência de uma avaliação de caráter estatístico junto 

aos alunos, comparando o rendimento antes e depois da utilização do produto, ou ainda junto 

a outros professores, que convidados a utilizar o caderno pedagógico, pudessem relatar suas 

experiências durante sua aplicação. Esta avaliação não foi realizada de forma completa por 

falta de tempo hábil, justificada por fatores de ordem profissional, como mudança de lotação e 

de carga horária de trabalho. Entretanto, mostra-se como etapa a ser cumprida posteriormente 

essa avaliação, de forma que seus resultados sejam divulgados, dando mais credibilidade ao 

material apresentado. 

No que diz respeito à divulgação e distribuição do material, há o interesse de buscar 

subsídios que custeiem a impressão de uma tiragem mínima que atenda pelo menos as escolas 

da microrregião onde foi feita a pesquisa que ajudou a motivar este trabalho. Outrossim, logo 

após sua aprovação, o caderno pedagógico será disponibilizado para download em blogs e 

páginas voltadas para o ensino de Física. 

Enfim, é esperado que o caderno pedagógico aqui descrito seja utilizado de maneira 

consciente e que venha a cumprir seus objetivos. Tem-se consciência de que não se trata da 

salvação do ensino de ciências, mas permanece a esperança de que o modelo apresentado 

sirva não como receita, mas como fomentador de iniciativas semelhantes e que estas 

iniciativas frutifiquem no desenvolvimento de novas estratégias pedagógicas para a mediação 

do conhecimento no ensino de ciências e de outras áreas. Por fim, espera-se que a 

compreensão da necessidade de formar cidadãos se prolifere e venha alcançar mais e mais 

professores, de forma a lhes conscientizar de suas responsabilidades no processo de ensino e 

aprendizagem e lhes encorajar na construção uma educação não apenas técnica, porém crítica, 

verdadeira e libertadora. 
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ANEXO A – PESQUISA JUNTO À COORDENADORIA REGIONAL 

DE ENSINO DE JI-PARANÁ 
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ANEXO A – PESQUISA JUNTO À COORDENADORIA REGIONAL 
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ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE PRODUÇÃO 

ACADÊMICA 

 

 

 


