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RESUMO
O presente trabalho apresenta a montagem detalhada de um sistema simples de
obtenção de vácuo. Por meio desta montagem foram realizados três experimentos didáticos
envolvendo o comportamento de diferentes sistemas físicos no interior de uma câmara de
vácuo. Além de serem experimentos demonstrativos e lúdicos, possibilitam a obtenção de
dados experimentais quantitativos, permitindo comparações com as leis teóricas e dados
tabelados. Neste trabalho se destaca a importância da construção de uma metodologia
experimental, englobando observações, análises, e operações em diversos níveis, que
permitem a formação do saber através do modelo de aprendizagem significativa de David
Ausebel, visando contribuir para a melhoria do Ensino de Física no âmbito escolar do Ensino
Médio brasileiro.
Palavras-chave: Ensino de Física. Experimentação. Sistema de Obtenção de Vácuo.
Termodinâmica.

ABSTRACT

The present work presents the detailed assembly of a simple vacuum system. By
means of this assembly, three didactic experiments were carried out involving different
physical systems inside a vacuum chamber. In addition to being demonstrative and playful,
these experiments allow the determination of quantitative experimental data and comparison
with theoretical laws and tabulated data. In this work, we emphasize the importance of the
construction of an experimental methodology, encompassing observations, analyses and
operations at different levels. This allows the construction of knowledge through David
Ausebel's meaningful learning model, aiming to contribute to the improvement of Physics
Teaching in Brazilian High Schools.
Key-words: Physics Teaching. Experimentation. Vacuum System. Thermodynamics.
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Capítulo 1
1 INTRODUÇÃO
A complexidade de se ensinar a Física no âmbito de uma escola pública nos faz a
cada dia buscar técnicas mais eficazes que estimulem os alunos a aprender determinado
conteúdo de uma forma simples, explorando noções prévias de conhecimentos que os
estudantes já possuem; assim tentando desconstruir os mitos da complexidade exagerada da
Física. A experimentação é uma importante metodologia de ensino, pois ajuda a
contextualizar o conteúdo, dado em sala de aula, unindo a teoria com a prática.
O grande objetivo desse trabalho é mostrar aos alunos e professores de Física, a
importância da experimentação em sala de aula bem como a aplicação de experimentos em
um laboratório de Física. A fim de estimular alunos e professores a interagir entre si
discutindo procedimentos experimentais, realizar pesquisas conceituais de acordo com o tema
no qual o experimento aborda, fazer análises específicas referentes aos experimentos; discutir
resultados e elaborar conclusões. Têm como público alvo alunos e professores de Física no
âmbito do Ensino Médio, bem como graduandos em Licenciatura em Física.
Esta monografia descreve a montagem de um sistema de obtenção de vácuo para a
realização de experimentos didáticos que envolvem diversos conceitos físicos, como a
ebulição da água e o comportamento dos gases, que compõem o ar, confinados em tipos
diferentes de materiais, em processos de expansão e compressão.
O Capítulo 3 aborda os conceitos principais a que se deve saber sobre a construção e
funcionamento de um sistema de obtenção de vácuo. Descreve os estados físicos da matéria, o
conceito de fluídos bem como algumas de suas propriedades, a densidade e a pressão. Sobre
pressão em específico, são relatados também, alguns instrumentos de medição de pressão,
como o barômetro de mercúrio e o Manômetro de Buordon. Finaliza com a abordagem do
conceito de gases ideais.
O Capítulo 4 se refere ao vácuo deste o contexto histórico, sua aceitação, até a
utilização com a criação da tecnologia do vácuo. Do Capítulo 5 ao 6 são mostrados os
processos de construção do sistema experimental, desde montagem, testes, até a realização
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dos experimentos. O primeiro experimento é demonstrativo, mostra o comportamento dos
gases que compõem o ar, confinados dentro de uma bexiga, quando submetidos a variação da
pressão aplicada. O segundo experimento mostra a variação da temperatura e da pressão de
ebulição da água, e foi realizado em quatro etapas de forma a obter quatro pontos de ebulição.
O último experimento em sua primeira parte é similar ao primeiro experimento, porém o gás
foi confinado dentro de uma garrafa pet; na segunda parte verificamos se o comportamento
desses gases em um processo de expansão, estavam de acordo com a Lei de Boyle.
Dois anexos nessa monografia, apresentam duas sugestões de experimentos para
serem aplicados em sala de aula ou em laboratório, pelo professor. No Anexo 1 é mostrado
um roteiro para a utilização do sistema de obtenção de vácuo para verificar as variações de
temperatura e pressão de ebulição da água. O Anexo 2 mostra um roteiro para a utilização do
sistema experimental para verificar a Lei de Boyle.
Esse trabalho baseia-se nas leis e referências curriculares criadas pelos órgãos
públicos responsáveis pela administração do Ensino Básico no País. São estas, as Leis de
diretrizes e Bases (LDB) [1], Diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM) [2] e os Parâmetros Curriculares Nacionais - Ciências da Natureza, Matemática e
suas Tecnologias - (PCN+) [3].
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Capítulo 2
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 LEI DE DIRETRIZES E BASES (LDB)
A LDB é um conjunto de atributos e deveres, definidos para estabelecer princípios e
regras para a educação nacional. Criada em 20 de dezembro de 1996, pelo projeto de Lei
N°9394, possui 92 artigos. Regulamenta o ensino público e privado no Brasil, abrangendo a
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio até o Ensino Superior.
Reafirma o direito de todo cidadão a educação, estabelece que a educação escolar se
desenvolva, por meio do ensino em instituições próprias. Ainda em seu Art 1 destaca.
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
(LEI Nº 9.394, 1996) [1].

Das suas principais atribuições, define os deveres da União em relação à escola
pública, distribuindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre União, Distrito
Federal, Estados e Municípios. Também garante direitos, atribuições e deveres aos alunos,
professores e funcionários do sistema educacional de ensino brasileiro.
Quanto ao ensino médio regulamenta que deve ser de responsabilidade dos Estados
em parceria com União e Municípios. A última etapa da educação básica deverá ser de três
anos e pode ser integrado concomitantemente com ensino técnico com a finalidade de
qualificar os alunos para o mercado de trabalho e a vida social. Em seu Art. 35 define.
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica
para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a
ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e
do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina [1].
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Em 2017, a lei n° 13415, altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional no âmbito do Ensino Médio, e atribuirá a
responsabilidade à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem
do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas
seguintes áreas do conhecimento:
I -linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências
da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas. (Art. 35
A, Lei nº 13.415, de 2017) [1].

Através Base Nacional Comum Curricular, também incluirá como obrigatórios os
estudos das práticas de educação física, sociologia, artes e filosofia, além da obrigatoriedade
dos estudos da língua inglesa. Também irá transferir para a BNCC a responsabilidade de
fiscalizar o Ensino Médio no País, sendo no meio educacional, pedagógico, disciplinar,
administrativo e estrutural; por meio de auditorias e exames avaliativos a níveis estaduais e
nacionais, visando a melhoria e evolução do Ensino Médio.
É importante destacar que a BNCC ainda está em processo de revisão e depende de
aprovação do Congresso Nacional, e ser homologada pelo MEC, para entrar em vigor. Assim
que isso acontecer a BNCC substituirá as DCNEM.
2.2 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO
(DCNEM)
As DCNEM estabelecem regras e condições que visam o avanço nas políticas
educacionais brasileiras. Destacam que a formação no Ensino Médio vai além da formação
profissional, atinge a construção da cidadania, bem como as visões sociais e culturais do
jovem.
Reafirmam as regulamentações da LDB. Com o objetivo prévio de universalizar o
acesso à educação básica nas faixas etárias de 4 a 17 anos, para toda a população de
estudantes sem nenhuma distinção de raça, cor e algum tipo de deficiência ou necessidade
especial.
Definem as disciplinas a serem abordadas em cada área de conhecimento,
estabelecendo a organização curricular do ensino médio como.
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I – Linguagens:
a) Língua Portuguesa.
b) Língua Materna, para populações indígenas.
c) Língua Estrangeira moderna.
d) Arte, em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a
musical.
e) Educação Física.
II – Matemática.
III – Ciências da Natureza:
a) Biologia;
b) Física;
c) Química.
III – Ciências Humanas:
a) História;
b) Geografia;
c) Filosofia;
d) Sociologia.
Em decorrência de legislação específica, são obrigatórios:
I – Língua Espanhola, de oferta obrigatória pelas unidades escolares, embora
facultativa para o estudante (Lei nº 11.161/2005) [2].

Visando a abordagem de conteúdos científicos e tecnológicos, as DCNEM atribuem
às escolas a organização apropriada dos currículos a serem abordados no Ensino Médio.
Destacando a utilização de metodologias pedagógicas de ensino variadas que facilitem o
aprendizado do conteúdo utilizando métodos como a experimentação em seus diversos níveis,
que estimulam a construção do raciocínio.
2.3 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS + (MAIS)
Os PCN+ são documentos oriundos do principal, os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), estes foram feitos para auxiliar os educadores na
execução de seus trabalhos no dia-a-dia escolar, definindo orientações sobre o currículo
escolar a ser abordado em sala de aula para cada disciplina. As áreas das Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias são regulamentadas pelos PCN+, onde a Física se
enquadra.
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Dentre as várias especificações curriculares estabelecidas para o Ensino da Física, o
PCN+ Física, destaca a experimentação como uma forma ampla de obtenção de conhecimento
nessa área, para estimular o aluno a desenvolver habilidades práticas e cognitivas.
É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio
aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a
aquisição do conhecimento científico como uma verdade estabelecida e
inquestionável. Experimentar pode significar observar situações e fenômenos a seu
alcance, em casa, na rua ou na escola, desmontar objetos tecnológicos, tais como
chuveiros, liquidificadores, construir aparelhos e outros objetos simples, como
projetores ou dispositivos óptico-mecânicos. Pode também envolver desafios,
estimando, quantificando ou buscando soluções para problemas reais (PCN +
Ensino Médio. Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias, p.84) [3].

A proposta deste trabalho é baseada considerando todas as atribuições citadas acima,
reforçando a importância da experimentação tanto na utilização de experimentos simples e
lúdicos que podem ser usados para contextualizar conteúdos dado em sala de aula, como na
aplicação de experimentos mais elaborados em laboratório que estimulam os alunos a
manusear, operar, agir, desenvolver cálculos e elaborar conclusões.
2.4 A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA
A maioria dos alunos no ensino básico tem um certo desinteresse para o aprendizado
de Física, devido a utilização em demasia de fórmulas matemáticas e textos extensos, e isso
ocorre principalmente nos livros didáticos. Como uma das formas pedagógicas inovadoras a
experimentação quebra esses paradigmas, contribuindo para o aprendizado dos discentes.
Desde o desenvolvimento do Método Científico no século XVI por Galileu [4], a
experimentação se tornou uma das principais ferramentas para a busca do pleno conhecimento
científico pela razão, revolucionando a história da humanidade e o que se sabe sobre a
natureza.
Segundo Séré, Coelho e Nunes (2003) [5], experimentos podem ser aplicados
considerando diferentes abordagens. A primeira é a maneira clássica de utilizar o
experimento, aquela em que o aluno não tem que discutir, ele aprende como se servir de um
material, de um método, podendo manipular a lei fazendo variar alguns parâmetros e observar
os fenômenos. O segundo tipo de abordagem, é aquele em que a lei não é questionada, ela é
conhecida e utilizada para calcular um parâmetro, analogamente ao que é feito em laboratório.
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As formas de apresentação de um experimento citadas acima, reforçam seus
benefícios no campo pedagógico de aprendizado do aluno. Abrangendo um campo amplo do
cognitivismo. A partir do século XIX a utilização da experimentação como método de
aprendizagem começou a ser estuda com o surgimento das teorias cognitivistas. Teorias
voltadas a estudos de como o ser humano é capaz de adquirir conhecimento, têm como ideia
principal o conceito de que a cognição se dá de modo que a pessoa atribui o significado a
partir da realidade em que se encontra, assim se caracterizando como Teoria de
Aprendizagem. Foram estudas por grandes autores como Jerome Brunier (1915) [6], Jean
Piaget (1896) [6] e David Ausebel (1918) [6]. Este último tem suas ideias consideradas neste
trabalho.
O conceito principal na teoria de Ausebel é o conceito de aprendizagem
significativa.
é um processo através do qual uma nova informação se relaciona de maneira não
arbitrária e substantiva a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo,
assim uma nova forma de conhecimento interage com uma forma de conhecimento
específica (OSTERMAN e CAVALCANTI, Teorias de aprendizagem, p. 22) [6].

Ausebel considerou como vital o ensinamento utilizando conhecimentos prévios,
sobre determinado conteúdo, que os alunos já possuem.
Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o
seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo
que o aprendiz já sabe (MOREIRA e OSTERMANN, 1999, p. 45) [7].

Segundo Ausebel (1983) [6] as formas de aprendizagem por descoberta integram a
estrutura cognitiva, reorganiza e transforma, produzindo o aprendizado desejado. Assim se
definindo como um meio absolutamente eficaz de ensino.
Os processos experimentais podem ativar os conhecimentos prévios que o aluno já
obtém, e também a descoberta, pode estimular os alunos tanto a reconhecer ou constatar as
leis Físicas já existentes, como descobrir novos conceitos físicos antes desconhecidos por
eles.
Os alunos, em situações de experimentação, com caráter investigativo, têm os seus
próprios "métodos' de proceder diante do fenômeno e, com eles, suas próprias
concepções e organicidade sobre o referido fenômeno. E nessa perspectiva que
entendemos a experimentação como parte integrante do processo ensinoaprendizagem de ciência (Pacheco 97) [8].
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Quanto aos professores a experimentação os proporciona, grandes contribuições,
tomam a atenção do aluno, logo despertam a curiosidade e a necessidade de descobrir, dessa
forma.
O 'conteúdo" deixa de ser aquele quadro de conceitos hierárquica e linearmente
organizado e passa a ser o conhecimento que os próprios alunos construíram.
Como tal, o 'conteúdo" é impregnado das suas concepções alternativas, que devem
ser tratadas desde suas origens para permitir mudanças conceituais que aproximem
seu conhecimento do saber científico atual e provisório (Pacheco 97) [8].

Os experimentos nesse trabalho são baseados em fenômenos que ocorrem e
ambientes controlados com baixas pressões, considerando assim o vácuo. Apesar de serem
experimentos simples, envolvem alguns equipamentos mecânicos mais sofisticados como
bomba de vácuo e instrumentos de medida como o manômetro de baixas pressões. Por esse
motivo devem ser trabalhados em laboratório e manipulados exclusivamente com o professor,
sendo ele o responsável por organizar os procedimentos experimentais se preocupando em
englobar todas as formas e conceitos de aprendizagem atribuídos a ambientes com baixas
pressões, e explorar todos os benefícios de uma atividade experimental, na qual são citados
acima, para o aprendizado dos alunos.
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Capítulo 3
3 CONCEITOS
3.1 OS ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA
Em condições específicas de temperatura e pressão as moléculas ou átomos dos
elementos se combinam em ligações formando determinados corpos ou substâncias
guardando, posições e movimento específicos entre si, essas relações determinam o estado
físico da matéria (Fig 3.1).

Figura 3.1 – Estados da matéria [9]

i) Sólidos
Em um sólido as moléculas ou átomos possuem uma estrutura bem definida como
mostra a Figura 3.1, a chamada ordem de longo alcance, se movimentam em um arranjo
cristalino ordenado e têm uma forma específica. Têm altas densidades, difícil expansão e
compressão, por sua vez têm certa resistência a tensões de cisalhamento [10].
ii) Líquidos
Nos líquidos as moléculas ou átomos possuem uma estrutura definida por uma ordem
de curto alcance, onde partículas próximas umas das outras mantém relações de posição e
movimento entre si, mas essas relações se perdem quando a distância entre essas partículas se
torna maior. Assim como nos sólidos os líquidos também possuem difícil expansão,
compressão e altas densidades, mas não resistem as tensões de cisalhamento, por isso podem
escoar e tomar a forma do recipiente [10].
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iii) Gases
Em um gás as posições e movimentos de seus átomos e moléculas não guardam
relação alguma entre si. Possuem baixas densidades, fácil expansão e compressão; assim
como nos líquidos também não resistem a tensões de cisalhamento e ocupam todo o volume
do recipiente em que se encontram [10].
3.2 OS FLUIDOS
Um fluido é uma substância que não possui forma própria, assumem a forma do
recipiente em que são colocados e podem escoar, são os líquidos e os gases. Essas
características se dão pelo fato de um fluido não resistir a tensões paralelas a sua superfície
conhecidas como tensões de cisalhamento ou tensões de corte [11].
Tensões de cisalhamento ou tensões de corte são forças paralelas ao plano de uma
superfície, mas que possuem sentidos opostos como mostra a Figura 3.2 [12]. Logo, por não
possuírem uma estrutura de ligação cristalina bem definida entre suas partículas, a chamada
ordem de longo alcance, os fluidos são facilmente deformados por ação da tensão de
cisalhamento e é por esse motivo que podemos nos mover facilmente no ar ou não água.

Figura 3.2: Tensões de cisalhamento em 3D [12].

3.3 MASSA ESPECÍFICA OU DENSIDADE
Como os gases e líquidos não possuem forma própria por consequência também não
têm uma massa fixa, podendo variar de um ponto a outro, então é mais conveniente atribuir
aos fluidos o conceito de massa específica ou densidade.
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A densidade relaciona a massa ao volume, em outras palavras é o quanto cabe de
massa de determinada substância em um determinado volume. Então de acordo com Halliday
[13], se analisarmos um certo elemento de volume (𝛥𝑉) em um determinado ponto do espaço,
e medirmos a massa contida nesse elemento de volume, dessa forma obtendo um elemento de
massa (𝛥𝑚), teremos a densidade (𝜌) mostrada na Equação 3.1.

𝜌=

𝛥𝑚

(3.1)

𝛥𝑉

Na prática ao analisarmos uma quantidade específica de um fluido, supondo que a
massa específica ao longo de um determinado volume é uniforme temos a Equação 3.2.

𝜌=

𝑚
𝑉

(3.2)

onde m é a massa do fluido, V o volume ocupado pelo fluido e 𝜌 é a massa específica ou
densidade. No sistema internacional de medidas (SI) a unidade de medida da massa específica
é o quilograma por metro cúbico (kg/m³).
3.4 PRESSÃO
Os átomos ou moléculas que compõem um gás estão a todo momento em movimento
aleatório, se chocam entre si e também contra as paredes do recipiente. Devido essas colisões
ocorre transferência de momento e a variação do momento no tempo gera uma força que cada
partícula exerce sob a superfície do recipiente, a soma de todas essas forças ao longo da
superfície do recipiente dá origem a uma força perpendicular (normal) à área dessa superfície.
Considerando que essa força esta uniformemente distribuída ao longo da área de uma
superfície plana temos que pressão (p) é dada pela força (F) por unidade de área (A), como
mostra a Equação 3.3 [13].

𝑝=

𝐹
𝐴

(3.3)

Em um ponto qualquer num fluido em repouso, a pressão (p) tem o mesmo módulo,
qualquer que seja a orientação, de por exemplo, um êmbolo de um sensor de pressão
emergido em um fluido. Por esse motivo a pressão é uma grandeza escalar e não depende da
orientação.
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A unidade de pressão no S.I é o Pascal (Pa), mas em muitos países principalmente no
ramo industrial são adotadas outras unidades. A mais comum é atmosferas terrestres (atm),
indica que a pressão média feita pela atmosfera sob a superfície da terra, a nível do mar, é
dada por uma atmosfera (1 atm). Evangelista Torricelli em 1674 inventou o barômetro de
mercúrio, verificando experimentalmente, que a pressão equivalente a uma atmosférica era
capaz de fazer a altura de uma coluna de mercúrio se reduzir 760 milímetros, com essa escala
criou a unidade de medida conhecida como Torr ou milímetro de mercúrio (mmHg). Outra
unidade conhecida e utilizada corriqueiramente na indústria, com mais destaque na área da
pneumática, é o psi ou libras por polegada quadrada (lb/in²), abaixo estão algumas unidades
de medida de pressão e suas relações:
1 atm = 1 x 105 Pa = 760 Torr (mmHg) = 14,7 psi (lb/in²)
Com os conceitos de pressão e massa especifica conhecidos, temos uma relação de
proporcionalidade entre a densidade de ar contida no interior de um recipiente e a pressão no
seu interior. Logo a quantidade de ar contida em um recipiente tem relação com a sua
densidade e quanto menor for essa densidade, de determinado fluido em um recipiente, menor
será a pressão no interior desse recipiente.
3.4.1 MEDIÇÃO DE PRESSÃO
Antes de tudo é importante destacar os diferentes tipos de pressão a serem medidas,
para podermos compreender sob qual pressão realmente um corpo é submetido. Imaginemos
um fluido em repouso em um ponto no Nível 2 da Figura 3.3.

Figura 3.3: Verificação de pressão em diferentes níveis [13]
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O corpo no Nível 2 está em uma profundidade h e a quantidade de líquido acima
exerce pressão sobre ele, a chamada pressão manométrica que é proporcional à altura da
coluna líquida (h), a aceleração da gravidade (g) e a densidade do líquido (ρ). A pressão no
Nível 1, sob a superfície do líquido, é a pressão feita pelas moléculas de ar em contato com
essa superfície, é denominada pressão atmosférica (patm) ou pressão barométrica. A pressão
p é a pressão total no Nível 2 ou pressão absoluta, é a soma das pressões manométrica e
barométrica, com isso temos que a pressão manométrica (medida pelo manômetro) é a
diferença entre a pressão absoluta e a pressão barométrica. Alguns autores consideram a
pressão absoluta como sendo a pressão a partir do vácuo completo, ou seja, tendo um valor
de pressão zero como referência.
3.4.2 BARÔMETRO DE MERCÚRIO
O barômetro de mercúrio foi o primeiro instrumento criado pelo homem para medir
pressão barométrica ou atmosférica. Como mostra a Figura 3.4 um tubo de vidro de
aproximadamente 1 metro de altura é enchido com mercúrio e imerso com sua extremidade
superior (aberta) em um recipiente também cheio de mercúrio, a pressão atmosférica pode ser
dada em termos da altura (h) da coluna de mercúrio na escala milímetros de mercúrio
(mmHg) ou torr.

Figura 3.4: Barômetro de mercúrio [13].

Alguns anos depois, Blaise Pascal apurou que no espaço acima da coluna de
mercúrio do experimento de Torricelli, no interior do tubo, havia vapor de mercúrio com uma
pressão muito baixa a qual denominou pressão de vácuo.
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Quando o mercúrio líquido no interior do tubo é imerso, de boca para baixo, no
recipiente, também contendo mercúrio líquido, a pressão do ar atmosférico sob a superfície do
líquido no recipiente em contato com o ar, tende a empurrar o líquido para baixo não
permitindo que transborde. Em contrapartida, nesse contexto, a pressão feita pela coluna de
mercúrio, no interior do tubo, age no sentido oposto a pressão atmosférica, essa pressão
depende da altura da coluna de mercúrio, da massa específica do mercúrio e da aceleração da
gravidade. Num determinado momento a pressão da coluna de mercúrio vence a pressão
atmosférica, o nível de mercúrio no recipiente tende a subir e a coluna de mercúrio diminui
sua altura. O equilíbrio entre as pressões ocorre quando a altura da coluna de mercúrio chega
a 760 mm a nível do mar, devido a isso, foi estabelecido que a pressão atmosférica é igual a
760 mm de coluna de mercúrio. Em lugares onde o ar é mais rarefeito, ou seja, em grandes
altitudes em nosso planeta, a altura da coluna de mercúrio dente a ser ainda menor.
3.4.3 O MANÔMETRO DE BUORDON
O manômetro de Buordon, o nome em homenagem ao mecânico francês Eugene
Buordon a quem foi dada a patente de criação em 1846, é um medidor de pressão totalmente
mecânico. Consiste em um tubo de metal, oco, oval e flexível, onde uma extremidade é
conectada a entrada de ar e a outra é tapada e conectada a um sistema mecânico de articulação
e engrenagens. Submetido à variação de pressão em seu interior o tubo tende a se deformar
elasticamente, esse pequeno movimento é transmitido entre articulação e uma das
engrenagens para a engrenagem central. A engrenagem central amplifica esse movimento
giratório e movimenta o ponteiro, e sua escala relaciona o ponteiro com a pressão
manométrica [14]. A Figura 3.5 mostra um modelo de Manômetro de Buordon, denominado
tipo “C’’ e seus componentes de montagem.
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Figura 3.5: Esquema interno manômetro de Buordon Tipo “C” [15].

3.4.4 O VACUÔMETRO
O vacuômetro é um medidor de pressão especificamente elaborado para medir baixas
pressões, ou seja, pressões de vácuo. No caso do vacuômetro utilizado nesse trabalho, seu
funcionamento é baseado no tubo de Buordon.
É um sistema totalmente mecânico calibrado para medir pressão em uma escala fixa
que tem como parâmetro a pressão atmosférica. A pressão variável entra na parte interior do
vacuômetro ligado a tubo “oco” tipo “C” com sua extremidade superior fechada, o tubo é
feito de um material sensível que se expande ou se contrai elasticamente de acordo com a
pressão em seu interior. Como mostra a Figura 3.6, quando a pressão na qual é submetido o
tubo tipo “C” é inferior a pressão atmosférica ele se contrai; o sistema de engrenagens está
ajustado para que o ponteiro da escala do vacuômetro gire no sentido anti-horário, indicando
assim um declínio de pressão, por esse motivo em muitos vacuômetros são adotados valores
negativos de pressão.
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Figura 3.6: Esquema mecânico do Vacuômetro

O sistema de medição analógico é ajustado para medir uma escala de pressão mínima
de -10 mmHg, dessa maneira o intervalo entre cada pequeno ponto na escala corresponde a
uma pressão retirada do vacuômetro de 10 mmHg. Por esse motivo não é o ideal para ser
utilizado para medir pressões muito próximas ao vácuo absoluto com exatidão, embora seu
erro na escala varie entre 0,1% a 0,5%.
3.5 GASES IDEAIS
Um gás, como já descrito nesta monografia, é um fluido formado por partículas que
ocupam toda superfície de um recipiente, essas partículas exercem pressão sob as paredes
desse recipiente. Se atribuirmos a esse gás confinado uma temperatura, teremos três variáveis
que definem o comportamento microscópico desse gás, pressão, temperatura e volume.
Robert Boyle, no século XVII [16], definiu experimentalmente que o volume de uma
determinada quantidade de gás confinado em um recipiente, a temperaturas constantes, varia
inversamente com a pressão aplicada a esse gás, como mostra a Figura 3.7. Determinando que
o produto entre pressão e volume de um gás era igual a uma constante (PV = const).
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Figura 3.7: Relação entre volume e pressão em um gás confinado. [17]

No século seguinte Jaques Charles verificou [16], também através de dados
experimentais, que o volume varia linearmente com a temperatura sobre uma pressão
constante. Destacou uma constante de proporcionalidade (k), que é o coeficiente angular que
determina a inclinação da reta no gráfico volume em função da temperatura da Figura 3.8.

Figura 3.8: Gráfico do volume em função da temperatura [17]

O valor dessa constante foi obtido em 1802, por Gay Lussac. Além dessas variáveis
havia mais uma que influenciava diretamente no comportamento das demais, e ela dependia
da quantidade de moléculas ou átomos do gás presente em uma mostra. Amadeo Avogadro
através de métodos experimentais postulou a lei de Avogadro e afirmava que volumes iguais
de diferentes gases sob as mesmas condições de temperatura e pressão continham as mesmas
quantidades; e quando se dobrava a quantidade de moléculas de um gás confinado,
conservando pressão aplicada e temperaturas constantes, também se dobrava o volume, ou
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seja, definiu que em um gás ideal confinado o produto pressão aplicada e volume, dividido
pela temperatura era igual a uma constante (PV/T = const) [16].
Então para encontrar a verdadeira relação entre as variáveis que determinam o
comportamento microscópico de um gás, além de conhecer temperatura, a pressão e o
volume, foi necessário estabelecer uma quantidade de moléculas ou átomos do gás.
O número de Avogadro (NA = 6,02 x 1023 mol-1) significa o número de átomos de
carbono 12 em uma amostra com 12 gramas. Por exemplo, em uma amostra de 12 gramas de
carbono contém 6,02 x 1023 átomos de carbono. Para ser mais especifico, o mol é uma
unidade de medida de grandes quantidades, e em uma amostra de 1 mol grãos de arroz, por
exemplo, contem 6,02 x 1023 arroz. Logo o número de mols (n) foi estabelecido pela relação
entre o número de moléculas (N) da amostra de um gás ideal dividido pelo número de
Avogadro (NA).
𝑁

𝑛=𝑁

𝐴

(3.4)

Emile Clapeyron utilizou a lei de Avogadro para 1 mol (n=1) de qualquer gás
perfeito e calculou o valor da constante dos gases ideais (R = 8,14 J/mol . K). E em 1834, 150
anos depois da primeira observação de Boyle, postulou a equação que determina o
comportamento microscópico de uma amostra de um gás ideal, equação conhecida como a
equação de estado dos gases ideais [16].
PV = nRT

(3.5)

A Equação 3.5 nos mostra que em fluidos homogêneos (gases ideais) a variação de
qualquer par entre as grandezas pressão, volume e temperatura obedece a uma lei que
descreve o comportamento desses gases.
3.5.1 VALIDADE DA EQUAÇÃO DOS GASES IDEAIS
Para a equação dos gases ideais ter validade obviamente o lado direito da Equação
3.5 tem de ser exatamente igual ao lado esquerdo e a relação PV/nRT deve ser exatamente
igual a um. Os experimentos feitos por Charles e Boyle foram feitos com o ar em condições
de temperatura e pressão que condizem com a nossa realidade na superfície terrestre, ou seja,
pressão e temperatura ambiente.

33

Então a Figura 2.9 mostra um gráfico da relação PV/nRT em função da densidade de
partículas de alguns gases que compõem o ar, como o Nitrogênio, a Amônia e o Hélio. Para
análise, de acordo com John Hutchinson [18], uma densidade de partículas do gás de 2, por
exemplo, significa duas vezes a densidade do ar, destacando que a densidade do ar à
temperatura ambiente e sob pressão atmosférica é 0,0408 mol/L. Portanto o eixo horizontal na
Figura 3.9 também não possui unidade de medida.

Figura 3.9: Validade da equação dos gases ideais [18].

O gráfico da Figura 3.9 nos mostra que para baixas densidades, ou seja, pequenas
quantidades e assim baixas pressões, teremos um gás ideal. Então o ar em condições normais
de temperatura e pressão, ou seja, condições da superfície terrestre com pressões em torno de
1 atm e temperatura ambiente entorno de 25°C pode ser considerado um gás ideal [16].
Mesmo quando os valores de densidade são mais elevados, por exemplo, dez vezes a
densidade do ar, temos pequenos desvios. E como mostra na Figura 3.9, cada tipo de gás tem
um comportamento especifico e ao passo que as densidades são maiores chegam a desvios
consideráveis se distanciando do fator 1. Indicando assim que em pressões muito grandes os
gases já não se comportam de acordo com a equação dos gases perfeitos, não sendo possível
encontrar a relação pressão, volume e temperatura utilizando a equação de estado dos gases
ideais.
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Em nossos experimentos trabalhamos com o ar a temperatura ambiente e pressões
ainda menores que a pressão atmosférica, logo podemos utilizar a equação de estado dos
gases ideais para obter alguma relação quantitativa desejada para algumas das variáveis
pressão, volume e temperatura. Deste modo todos os dados quantitativos a serem obtidos
devem estar de acordo com a equação de estado dos gases ideias.
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Capítulo 4
4 O VÁCUO
Por muitos anos ao longo da história a humanidade sempre teve dificuldade em
entender o conceito de espaço vazio, ou o que preencheria o firmamento e se era possível a
existência do vazio ou o “nada”. A palavra vácuo é oriunda do latim e significa vazio, oco e o
que nada contém, grandes filósofos como Aristóteles e Descartes, defendiam ser impossível a
existência de um espaço vazio na natureza, Aristóteles afirmava que a natureza tinha ‘’horror
ao vácuo’’ e Descartes por sua vez pensava:
Quanto ao vazio, no sentido em que os Filósofos tomam esta palavra, ou seja, por
um espaço no qual não exista substância, e evidente que não existe nenhum espaço
no universo que assim seja, pois, a extensão do espaço ou do local interne não é
diferente da extensão do corpo. E como apenas por um corpo ser extenso em
comprimento, largura e profundidade podemos concluir que ele e uma substancia,
pois não concebemos que seja possível que aquilo que nada é tenha extensão,
devemos concluir o mesmo do espaço que se supor vazio: ou seja, que, já que existe
nele extensão, existe também necessariamente substância. (Descartes, 1964-72, p.
71-2) [19].

Por esses motivos Descartes, Aristóteles e toda sua escolástica, defendiam a
existência de uma substância que preenchia todos os espaços vazios possíveis, e
principalmente o espaço sideral, o Éter [20].
Mas no século XVII, Evangelista Torricelli ao criar o barômetro de mercúrio colocou
a prova a teoria do Éter, defendeu a hipótese que no interior do tubo de ensaio acima da
coluna de mercúrio havia vácuo, a ausência de qualquer substância. Posteriormente Pascal
descobriu que no interior do barômetro de mercúrio, acima da coluna líquida, havia vapor
mercúrio em baixíssimas pressões preenchendo aquele espaço e considerou que ali havia
vácuo. E que esse mesmo vácuo não permitiria a transmissão nem o acendimento de uma
vela, mas permitiria a passagem da luz, colocando a prova a teoria do “horror ao vácuo” de
Aristóteles. Ainda no século XVII novamente Pascal, realizando estudos sobre pressões em
fluidos em repouso e Boyle estudando o comportamento de gases em expansões e
compressões, reforçaram a ideia da existência de um vácuo parcial. A partir de então a ideia
da existência do vácuo ficou mais clara para a sociedade científica.
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O conceito científico atribuído ao vácuo é diretamente ligado ao conceito de pressão
em fluidos. É considerado vácuo regiões em que a pressão é menor que a pressão atmosférica
local, sendo assim no nível do mar, pressões menores que 1atm. Dessa forma a ciência
considera, em um espaço confinado, ser impossível alcançar uma pressão de 0 atm, que indica
ausência de qualquer substância ou partícula, sendo assim é impossível chegar em um vácuo
absoluto. Mas já se sabe que no universo em sua maioria é repleto de espaço vazio. A Tabela
4.1 mostra algumas faixas de pressões de Vácuo estabelecidas pelo livro Proceess Vacuum
System Design and Operation de J.L Ryans e Daniel L.Roper [21].

Tabela 4.1: Faixas de pressões de Vácuo [21].

Nos experimentos realizados neste trabalho, as pressões de vácuo trabalhadas estão
na faixa de Baixo Vácuo.
4.1 A TECNOLOGIA DO VÁCUO
No decorrer da evolução científica e tecnológica, a necessidade de se obter ambientes
com pressões controladas ou pressões de vácuo se tornavam cada vez mais viáveis e
necessários, então logo surgiu a tecnologia do vácuo. Teve seu início com as primeiras
construções de tubos para descargas elétricas em gases, essas aplicações contribuíram muito
para estudos da física atômica e era cada vez mais necessária a construção de experimentos
que trabalhassem com pressões de vácuo ainda menores. No século XIX a invenção da
lâmpada incandescente e a descoberta do efeito fotoelétrico deram mais destaque e
importância à tecnologia do vácuo e suas aplicações [22].
A tecnologia do vácuo tem uma ampla escala na indústria, varia de acordo com o
tipo de pressão que se deseja obter e também de acordo com a complexidade da aplicação.
Dentre muitas aplicações a tecnologia do vácuo é aplicada em diversas áreas como nas
indústrias de embalagens a vácuo, sistemas de refrigeração, secagem e limpeza de peças e
materiais; sistemas hidráulicos e pneumáticos, enfim até na área da medicina. De acordo com
Desgapire (2002) [23], a utilização da tecnologia do vácuo tem seus principais objetivos:
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Remover os gases ativos presentes na atmosfera da câmara de vácuo do processo;
diminuir a transferência de calor por condução e convecção entre o meio interno e
externo da câmara de vácuo; promover, através da diferença de pressão,
deformações, movimentos, fixação ou levantamentos de peças; controlar as colisões
moleculares no interior da câmara; obter superfícies limpas e desgaseificadas;
controlar a densidade do gás no interior da câmara (Desgapire, 2002, p.5) [23].

4.2 A OBTENÇÃO DO VÁCUO
O sistema de obtenção de vácuo é projetado e construído para garantir ambientes
com baixas pressões completamente isolado do ambiente. A Figura 4.1 mostra um esquema
genérico de um sistema de obtenção de vácuo, incluindo câmara de vácuo, linha de
bombeamento e o sistema de bombeamento.

Figura 4.1: Sistema genérico de obtenção de vácuo [23].

i) Câmara de vácuo
Pode ser definida como o recipiente que comporta determinado fluido (gás) ao qual
se deseja remover, é a região na qual será submetida a baixas pressões. Por esses motivos
deve ser feita de material sólido e a resistência desse material depende dos valores de pressões
de vácuo a que será submetida. Também deve ser completamente vedada a fim de impedir
qualquer passagem de ar do ambiente para seu interior. Dependendo da finalidade na
obtenção do vácuo, nas câmaras, podem ser acoplados medidores de pressão (manômetros) ou
registros de bloqueio e liberação de fluxo, como ocorrem nos nossos experimentos. É
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diretamente ligada à Linha de bombeamento por meio de conexões específicas de acordo com
a pressão de vácuo a que será atribuída ao sistema.
ii) Linha de bombeamento
É a linha que liga a câmara ao Sistema de bombeamento, é a região que passa todo o
fluxo de fluido (gás) que é retirado da câmara chegando até ao sistema de bombeamento; é
uma região em que a pressão eu seu interior é maior que a pressão no interior da câmara. Em
sua maioria são mangueiras fabricadas com o material específico de acordo com a pressão de
vácuo atribuída ao sistema, são diretamente ligadas à câmara e ao Sistema de bombeamento
por meio de conexões com medidas específicas de acordo com a exigência de pressão de
vácuo do sistema.
iii) Sistema de bombeamento
É o responsável pela remoção do fluido homogêneo (gás) do interior da câmara
através do processo de sucção. Esse processo é realizado por uma ou mais bombas de vácuo
ligadas em série dependendo do nível de pressão de vácuo que se deseja obter. Trabalha com
uma diferença entre as pressões de entrada e saída; a região de entrada é ligada a câmara pela
Linha de bombeamento, a primeira sucção faz a entrada obter uma menor pressão em
contrapartida a saída é diretamente ligada ao ambiente com pressão atmosférica, dessa forma
esse processo consiste na retirada de um fluido de um sistema para outro de maior pressão.
4.3 A BOMBA DE VÁCUO
Como já abordado neste trabalho, a bomba de vácuo é um dos principais
componentes em um sistema de obtenção de vácuo. No geral é um mecanismo projetado e
construído para remover gases de determinado recipiente. A primeira bomba mecânica de
vácuo capaz de realizar esse feito foi construída no século XVII pelo holandês Otto von
Guericke [24]. Ele era contrário ao pensamento dos antigos filósofos, como Aristóteles, que
afirmavam que a Terra tinha “horror ao vácuo”, defendia a existência do vácuo e acreditava
que as evidências científicas prevaleciam sobre as hipóteses filosóficas.
Construiu uma bomba de sucção mecânica manual, ou seja, com esforço de dois
homens para mover as alavancas, dessa forma podia esvaziar barris cheios de água ou
remover ar de balões feitos de cobre. Com suas experiências utilizando sua bomba de sucção
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Guericke, assim como Pascal, pode provar que no vácuo, uma vela não pegava fogo,
pequenos animais não sobreviviam e até mesmo que sons de sinos não se propagavam. A
Figura 4.2 mostra o modelo da primeira Bomba de Vácuo feita por Guericke.

Figura 4.2: Primeira Bomba mecânica de Vácuo [24].

Guericke também foi o primeiro a construir um experimento com sua própria
invenção. Utilizando dois hemisférios de cobre com mesmas medidas, unindo-os e garantindo
uma boa vedação na área de contanto em ambos, retirou uma considerável quantidade de ar
do interior da esfera (hemisférios unidos). Com esse experimento engenhoso, provou a forte
ação da pressão atmosférica em superfícies de recipientes com pressões internas menores que
a pressão atmosférica, onde a força para a separação dos hemisférios foi tão grande que era
necessária uma força feita por oito cavalos [24].
O funcionamento das bombas de Guericke seguiu sendo aprimorado, foram
melhorados, por ele mesmo, o sistema de vedação, o sistema de válvulas de saída, e foram
diminuídos o espaço “morto” das bombas. Ao longo da história, desenvolvimentos posteriores
foram realizados no esquema de Von Guericke, que se estenderam até o final do século XIX.
Em seguida com a evolução tecnológica novos modelos de bombas de vácuo foram surgindo
como as bombas de pistão líquido de mercúrio que tem como princípio de funcionamento o
conceito do experimento de Torricelli; as bombas mecânicas de eixo rotativo; as bombas
feitas de adaptações de bombas de jato de vapor d´água; as bombas turbo-mecânicas; e
finalmente as bombas de ionização [25].
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4.3.1 BOMBA HIDRÁULICA DE PALHETAS
Dos mais variados modelos de bombas mecânicas rotativas de vácuo existentes na
atualidade é importante destacar o modelo utilizado em nossos experimentos. Seu modelo é
denominado Bomba de Palhetas de dois estágios, cujas especificações se encontram na Tabela
4.2.
FABRICANTE
MODELO
AR LIVRE DESLOCADO
VÁCUO MAX.
TENSÃO / FREQ.
POTÊNCIA
CAPACIDADE DE ÓLEO

CE
VE 215
1,3CMF
0,3Pa
220V / 60Hz
1/4 Cv
180mL

Tabela 4.2: Especificações Bomba de Palhetas 2 estágios.

Funciona com um motor elétrico de indução que faz girar um eixo, nele é acoplado
um sistema de 2 setores de bombeamento ligados em série. Como mostra o esquema da
Figura 4.3 o ar entra no chamado 1° estagio de alto vácuo é conduzido entre duas palhetas a
até uma válvula de exaustão seguindo para a saída do 1° estágio passando a ter um baixo
vácuo, em seguida entra no 2° estagio de baixo vácuo é conduzido novamente entre duas
palhetas e sai para a região de maior pressão que é a pressão atmosférica.
A bomba de palhetas é uma caixa retangular oca, nela é fixado um estator de
geometria circular. Acoplado ao eixo, no interior da carcaça e em contato com o estator,
encontra-se um rotor cilíndrico montado com dois sistemas, ligados em série, com ranhuras
preenchidas por palhetas móveis, à medida que o rotor gira, as palhetas se estendem para fora
da periferia do rotor ,e devido à variação de deslocamento entre estator e rotor elas retornam
totalmente para o interior das ranhuras; tudo isso ocorre em decorrência da variação de
excentricidade entre estator e rotor que gera um espaço entre eles ao passo que o rotor gira, e
é nesse espaço que as palhetas se estendem para fora da periferia do rotor.

41

Figura 4.3: Esquema interno de funcionamento da Bomba de Palhetas de 2 estágios [26].

Em cada extremo circular, no interior do estator, encontra-se uma fenda, sendo uma
entrada e uma saída. Quando o rotor gira, no espaço deixado entre rotor e estator são geradas
duas regiões de pressões distintas, o fluido entra na região de menos pressão e é conduzido
entre duas palhetas até a fenda de saída de menor pressão, passando de um estágio para o
outro a até sair para a atmosfera, assim ocorre o processo de sucção nesse modelo de bomba
de vácuo.
Destacando que as fendas de entrada e saída do fluido são ligadas diretamente às
conexões ou registros na parte superior da carcaça da bomba, e a área de contato entre estator
e rotor é lubrificada com óleo hidráulico. De acordo com Kletenberg [26], a diferença de
pressão entre a entrada de gás na bomba e sua saída (no 1° estágio) é menor do que se fosse a
pressão atmosférica.
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Capítulo 5
5 TESTE EXPERIMENTAL
5.1 MONTAGEM DO SISTEMA DE OBTENÇÃO DE VÁCUO
Foi desenvolvido um sistema de obtenção de vácuo para permitir a realização de
experimentos simples, mas que exploram muitos conceitos sobre o comportamento de certas
substâncias e materiais quando expostos a ambientes com pressões de Vácuo.
O sistema foi montado de acordo com o especificado na sessão 4.2, com os
determinados conjuntos de componentes atribuídos a um sistema de obtenção de vácuo, como
mostra a Figura 5.1.

Figura 5.1: Componentes do sistema de obtenção de Vácuo

Os materiais e componentes utilizados para a montagem do sistema de obtenção de
vácuo, também são mostrados na Figura 5.1, e consistiram em:


1 Pote de vidro 3125 mL c/ tampa



1 Vacuômetro: TP 111 – Reto 063; Esc. -0 a -760 mmHg e 0 a 30 mmPHg ; Rosca
1/4´´ c/ Porca 1/4´´.



1 Válvula Registro 1 Via: saídas 10 mm c/ porca 10 mm e conexões 10 mm c/porca.



1 Metro de Mangueira de Borracha transparente: 900 mm de comprimento e 6,84 cm
de diâmetro.
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1 Bomba de Vácuo de 2 Estágios – 13CFM



1 Chapa de Metal com 10 mm de espessura e comprimento 52,99 mm por 80,5 mm.



1 Arruela Lisa de 25 mm com furo de 10 mm.
O principal desafio na montagem do sistema foi impedir qualquer possibilidade de

entrada de ar na câmara, a fim de que estivesse totalmente isolada da pressão externa (pressão
atmosférica).
Primeiramente foram feitos dois furos na tampa do pote de vidro ambos com
diâmetro de aproximadamente 10 mm para encaixarmos as conexões do registro e do
vacuômetro. Como vedação, foram utilizadas as bordas elásticas de bexigas. Estes foram
colocados entre a tampa e as conexões do Vacuômetro e do Registro; na conexão do registro
colocamos uma arruela lisa em cada superfície da tampa, tanto na externa quanto na interna
de forma que a vedação ficasse entre as arruelas como mostra a Figura 5.2.

Figura 5.2: Vedações entre conexões

5.2 TESTE DO SISTEMA EXPERIMENTAL
Após a montagem da câmara, foi colocada uma bexiga com ar no interior da câmara,
conectada a mangueira à bomba, e a bomba foi ligada. O primeiro resultado foi satisfatório,
chegamos a uma medida na escala do vacuômetro de aproximadamente 620 mmHg, como
mostra a Figura 5.3, essa medição corresponde a quantidade de pressão retirada do interior da
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câmara partindo do valor inicial de 760 mmHg. Assim podemos considerar que no final do
processo de sucção, a pressão no interior da câmara correspondia a 140 mmHg ou 0,184 atm.
Porém, foi observada uma compressão da tampa sob a ação da pressão atmosférica e isso foi
um dos nossos principais problemas (Fig.5.3).

Figura 5.3: Teste inicial do sistema de Vácuo sob pressão de 140mmHg

Para tentar solucionar esse problema utilizamos uma chapa de metal, mostrada na
Figura 5.1, com 1 mm de espessura que foi cortada nas dimensões, 80,5 mm de largura e
52,99 mm de comprimento. Furamos a chapa nas mesmas medidas dos furos da tampa para
que coincidissem, em seguida fixamos as conexões junto com a chapa (sob a tampa). Foram
utilizadas novamente as vedações de bexiga, e colocadas na superfície externa entre
conexões-chapa e entre chapa-tampa. Na superfície interna da tampa as vedações não foram
alteradas. A Figura 5.4 mostra o modelo de montagem da tampa para proteção contra a ação
da pressão atmosférica.
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Figura 5.4: Modelo de montagem da tampa da câmara com chapa na superfície interna

Com esta montagem, foi alcançado um valor de pressão interna mínima medida pelo
vacuômetro de 60 mmHg correspondente a aproximadamente 0,078 atm. Com o registro
fechado e a bomba desligada, foi observado que o valor registrado no vacuômetro não se
alterou durante um intervalo de tempo considerável. Dessa forma consideramos que o sistema
estava bem vedado e que era o suficiente para realizarmos os demais experimentos.
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Capítulo 6
6 EXPERIMENTOS
Após os testes realizados, o sistema de vácuo otimizado (Fig. 6.1) foi utilizado para
as experiências didáticas que se detalham a continuação.

Figura 6.1: Sistema final de obtenção de vácuo

6.1 EXPERIÊNCIA 1: VARIAÇÃO DE VOLUME DA BEXIGA
O objetivo desse experimento foi verificar o que ocorria quando uma bexiga,
parcialmente cheia de ar, era submetida a pressões menores que a atmosférica.
6.1.1 PROCEDIMENTOS
Com o sistema de obtenção de vácuo (Fig.6.1) completamente vedado, conectamos a
mangueira à bomba e no interior da câmara colocamos uma bexiga cheia com uma pequena
quantidade de ar (Fig. 6.2). No início do processo a bexiga se encontrava dentro da câmara em
estado de equilíbrio de pressões externa (pressão dentro da câmara) e interna, sob uma pressão
externa de 1 atm (760 mmHg).
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Figura 6.2: Bexiga no interior da Câmara antes da sucção.

Posteriormente a bomba foi ligada, ao passo que a pressão no interior da câmara se
reduzia, o ar no interior da bexiga se expandia fazendo com que ela aumentasse seu volume.
Depois de alguns instantes, desligamos a bomba e fechamos o registro da câmara; a pressão
no interior da câmara correspondia a 160 mmHg e a bexiga havia chegado a um volume final
considerado grande, quando comparado visivelmente, com o volume inicial, como mostra a
Figura 6.3.

Figura 6.3: Bexiga inflada sob pressão de Vácuo aproximadamente. 160 mmHg
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Depois de alguns instantes desconectamos a mangueira de saída da bomba e abrimos
o registro, à medida que o ar entrava na câmara a pressão em seu interior aumentava, logo a
bexiga diminuía seu volume. Quando a pressão no interior da câmara se estabeleceu em 1 atm
(se equilibrando com a pressão atmosférica) a bexiga tinha novamente o volume inicial.
6.1.2 DISCUSSÃO E METODOLOGIA DE APLICAÇÃO
Esse experimento é ideal e de fácil análise devido ao material que é constituído a
bexiga ser material elástico que oferece pouca resistência de compressão e expansão realizada
pelas moléculas de ar.
Se considerarmos a Equação 3.5 (PV = nRT), equação de estado dos gases ideais, e
que o ar sob temperatura ambiente e baixas concentrações, assim baixas pressões é um gás
ideal. Logo no interior da câmara a pressão teve uma variação com o tempo, ou seja, diminui
ao passo que a bomba retira ar do sistema (câmara). No lado direito da Equação 3.5;
ignorando pequenas variações, a temperatura do ar no interior da câmara (T) se manteve
constante assim como a constante R; já o número de mols de ar (n) varia com o tempo ao
passo que a bomba retira ar do sistema no processo de sucção. No lado esquerdo da Equação
3.5, o volume (V) da câmara é constante, logo a pressão (P), no interior da câmara, diminui a
uma taxa proporcional ao fluxo de ar que é retirado da câmara. Isso significa que neste
processo a pressão (P) no interior da câmara depende diretamente da quantidade de mols de ar
(n) em seu interior.
No início do processo, quando se tinha muitas moléculas de ar no interior do sistema
(pressões próximas a 1atm) a pressão variava de uma forma constante ditada pela velocidade
de sucção da bomba, mas quando o número de moléculas ficava cada vez menor (pressões
menores que 0,1 atm) a velocidade de sucção da bomba também era menor assim como a
quantidade de moléculas que eram retiradas. Logo a pressão, no final do processo de sucção,
teve uma taxa de variação no tempo menor quando comparado com a taxa de variação no
início do processo de sucção.
Isso foi verificado, quando observamos o ponteiro do vacuômetro que media a
quantidade de pressão retirada do sistema. No início, quando a bomba foi ligada, taxa de
variação da pressão era praticamente constante de 0 a 700 mmHg a partir daí a taxa de
variação de pressão retirada diminui por consequência, o ponteiro do vacuômetro se
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movimentou mais lentamente, mesmo com a bomba tendo sua potência constante. Por essa
razão é muito difícil chegar, em processos industriais, a um alto vácuo num sistema fechado.
A maior dificuldade é conseguir bombas de vácuo potentes o suficiente para tirar uma grande
quantidade de moléculas de ar de um sistema.
Os professores podem relacionar os fenômenos de expansão e compressão da bexiga,
devido a variação da pressão aplicada, com o que ocorre no mundo real com nossos pulmões,
a fim de tornar o conteúdo mais familiar para os estudantes. Com certeza muitos já tenham
vivido ou conhecido situações parecidas na prática; por exemplo, quando ao mergulhar em
rios, lagos ou no mar, alguns sabem que não podem ir tão fundo, por conta, das altas pressões
que comprimem nossos pulmões acarretando na diminuição de seu volume. Também com
certeza alguns alunos sabem que em muitos lugares, em nosso planeta, onde a pressão
atmosférica é menor, em grandes altitudes, nossos pulmões aumentam de volume. A bexiga
nesse contexto pode ser comparada aos nossos pulmões, pois se contraem quando submetidos
a aumento de pressão e expandem quando submetidos à diminuição da pressão. Dessa forma o
professor explorará uma das formas do conceito de aprendizagem significativa de Ausebel,
utilizando-se de conhecimentos prévios que os alunos já obtêm e são vivenciados por eles no
cotidiano, dando aos discentes a oportunidade de construir o aprendizado naturalmente de
forma a entender com pensamento próprio a relação conceitual da pressão aplicada com o
volume.
6.2 EXPERIÊNCIA 2: VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DE EBULIÇÃO EM
FUNÇÃO DA PRESSÃO
Nesse experimento, com o uso do nosso sistema de obtenção de vácuo, pretendíamos
observar e medir a temperatura e a pressão de ebulição da água em diferentes etapas. Verificar
como temperatura e pressão de ebulição se modificam em um ambiente de pressão controlada.
Basicamente em cada etapa teríamos valores diferentes de temperatura e pressão de ebulição
da água.
6.2.1 PROCEDIMENTOS
Além do Sistema de Obtenção de Vácuo mostrado na Figura 6.1, nesse experimento
foram usados outros materiais, como: um Becker de Vidro 250 mL, um Termômetro de
Mercúrio, um Aquecedor Elétrico, um Termômetro Digital, linha de algodão e fitas adesivas.
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Primeiramente, como mostra a Figura 6.4, com auxílio de fitas adesivas fixamos o
visor do termômetro digital na parte superior interna da parede da câmara, o colocamos de
forma que fosse possível, na vista frontal, observar o leitor do vacuômetro e do termômetro ao
mesmo tempo. Em seguida, fora da câmara, aquecemos a água até uma temperatura de
aproximadamente 51°C medida pelo termômetro de mercúrio; com o auxílio de uma linha
colocamos o Becker com água dentro da câmara, depois colocamos o sensor de temperatura
do termômetro dentro da água.

Figura 6.4: Procedimentos experimentais

Dando continuidade ao experimento fechamos a tampa da câmara e conectamos a
mangueira, que já estava conectada na conexão do registro da câmara, na conexão de entrada
da Bomba de Vácuo e por fim ligamos a bomba. Realizamos o experimento com mais três
etapas, com a água pré-aquecida a 42°C, 37°C e à temperatura ambiente. A Figura 6.5 mostra
o ponteiro do Vacuômetro indicando as respectivas pressões de ebulição.
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Figura 6.5: Água em ebulição em diferentes pressões de Vácuo

6.2.2 RESULTADOS, DICUSSÕES E METODOLOGIA DE APLICAÇÃO.
Os valores que foram observados, de temperatura e pressão de ebulição da água em
cada etapa, estão na Tabela 6.1.
Temperatura de

Leitura do

Temperatura de

Pressão de ebulição:

pré-aquecimento

Vacuômetro (Pθ).

ebulição (Te).

Pe = 760mmHg – Pθ

(°C).

(mm Hg)

(°C)

(mmHg)

51,0

650,0

50,6

110,0

42,0

700,0

41,5

60,00

37,0

720,0

36,4

40,00

27,4

730,5

27,4

29,50

Tabela 6.1: Valores de pressão e temperatura de ebulição em diferentes etapas

Para uma breve comparação, a Tabela 6.2 mostra os valores reais de temperaturas de
ebulição para diferentes pressões de acordo com Dutra [9]. Destacando que esses valores reais
mostrados foram obtidos para água pura, que não é o caso da água utilizada em nosso
experimento.
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Tabela 6.2: Faixas de pressão e temperatura de ebulição para a água pura [27].

Ao compararmos os dados obtidos em nosso experimento com os valores reais para a
água pura, verificamos que os dados ficaram muito próximos. Ainda destacamos que os
valores obtidos estão dentro da margem de erro de 5%.
Contudo vários erros podem ter ocorrido, como a utilização de vacuômetro analógico
que dificulta a leitura de pressão exata, a dificuldade de registrar os valores de temperatura e
pressão no instante exato que a ebulição ocorreu, entre outros. É importante ressaltar
novamente que os valores de pressão e temperatura da Tabela 6.2 são para a água pura, e a
água que utilizamos no experimento não é pura, nela estão contidos alguns produtos químicos
como o cloro, sais minerais, microrganismos e outras substâncias. Todos esses componentes
citados podem influenciar nos valores de temperatura e pressão de ebulição obtidos, por esses
motivos nessa análise, relevamos a comparação com os valores reais. O importante nesse
experimento é mostrar para os alunos que pressão e temperatura são cruciais para manter
determinada substância em determinado estado físico e em processos de ebulição ambos são
diretamente proporcionais.
As moléculas de ar do ambiente em que a água se encontra exercem pressão sob a
superfície da água. Para a água permanecer no estado líquido suas moléculas devem estar
parcialmente próximas umas das outras e com movimento uma em relação a outra, a chamada
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ordem de curto alcance, ou seja, tendo como base uma molécula, as suas vizinhas mais
próximas mantêm posições bem definidas, mas se levarmos em conta as moléculas mais
afastadas se verifica uma grande desordem. Em resumo os líquidos não possuem uma
estrutura bem definida, pressão e temperatura são responsáveis por isso. Por outro lado, a
água se mantém no estado de vapor quando suas moléculas não têm nenhuma relação entre si
de posição e movimento, em um estado total de desordem nesse estado as moléculas de água
possuem maior energia do que no estado líquido.
No início do processo temos dentro da câmara uma pressão de 1atm, as moléculas
de ar exercem uma força sob a área da superfície da água dentro do Becker. No interior do
Becker as moléculas de água estão colidindo entre si, portanto existe uma transferência de
momento entre elas, essa transferência de momento faz com que as moléculas de água, em
contato com as paredes do recipiente, exerçam pressão sob as paredes do Becker e também
sob a superfície em contanto com a coluna de ar, indicando que a água também tem uma
pressão interna, mas que se comparada com a pressão dentro da câmara é praticamente
desprezível. Também na primeira etapa, como mostra a Tabela 6.1, a água foi pré-aquecida e
estava a uma temperatura de 51°C indicando que ela tinha uma energia interna dependente da
sua temperatura. Estando sob uma pressão externa de 1 atm e à uma temperatura de 51°C a
água não entra em ebulição porque a pressão sob a superfície da água transmitida, não permite
que as moléculas da água se espalhem criando uma desordem completa que mudaria sua
estrutura, ao mesmo tempo, a temperatura tem ligação com o movimento das moléculas e essa
agitação não é suficiente para alterar a relação de movimento entre as moléculas vizinhas por
empecilho da alta pressão atmosférica.
Ao ligar a bomba, se deu início ao processo de retirada de ar do sistema, então a
pressão interna começou a diminuir com o tempo, diminuindo assim a força que impede as
moléculas de água de se espalharem. Quando chegamos a pressões muito próximas a pressão
de ebulição, ou seja, a pressão na qual a água é submetida, e que é transmitida entre suas
moléculas, é tão baixa e como as moléculas estão em uma considerável agitação, perdem a
relação de movimento entre as moléculas vizinhas passando assim para um estado mais
energético o estado de vapor. Por isso que observamos bolhas nas extremidades internas do
recipiente.
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A ebulição muito turbulenta ocorreu a 110 mmHg. A pressão é tão baixa para essa
determinada energia de movimento das moléculas, que a cada vez mais moléculas perdem
relação de movimento entre si passando para o estado de vapor. Também sob essa pressão as
moléculas de água têm mais espaço para se espalharem podendo assim alterar suas posições
umas das outras, contribuindo ainda mais para a mudança de estado acontecer. Nesse
experimento também verificamos que o processo de ebulição da água com a variação de
pressão em um ambiente de pressão controlada é um processo irreversível.
Os alunos poderão observar através desse experimento o seguinte: o ar ocupa todo o
volume do ambiente em que se encontra e a pressão, nesse ambiente, depende da quantidade
de moléculas de ar contidas; quando se retira ar da câmara esse número de moléculas cai e a
pressão no ambiente será menor. Como foi observado, quanto menor for a pressão de ebulição
da água, menor será a temperatura de ebulição, essas duas grandezas do ponto de ebulição são
diretamente proporcionais.
Uma analogia importante que pode ser feita com base nesse experimento e
contextualiza muito bem esse assunto, é o fato de que a água entra em ebulição, a
temperaturas menores que 100°C em locais, em nosso planeta, onde a altitude é mais elevada.
Isso ocorre porque em locais acima do nível do mar o ar é mais rarefeito, e consequentemente
o número de moléculas de ar é menor quando comparado com o número de moléculas a nível
do mar, então por consequência a pressão atmosférica nesses locais é menor, devido a isso a
temperatura de ebulição também será menor.
Assim na questão da abordagem desse conteúdo, a cognição pode se dar, de uma
forma significativa quando o aluno percebe na prática que a pressão no ambiente tem relação
direta com a quantidade de gás contida nele, o aluno sabe previamente que a pressão é menor
em grandes altitudes e associa esse conhecimento prévio ao que acabará de descobrir graças
ao experimento. Isso pode instigar o aluno a querer descobrir o porquê do acontecimento
desse fenômeno, dessa forma as aulas se tornarão mais dinâmicas e proveitosas, pois os
alunos passarão a interagir com o conteúdo, e então realizar questionamentos na busca de
explicações.
No caso da ebulição da água os alunos convivem com esse fenômeno
corriqueiramente no dia-a-dia, e por esse motivo associam a ebulição da água a altas
temperaturas e relevam a pressão do ambiente, assim instintivamente têm medo de se
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“queimarem” ao terem contato com a água depois de fervida, ao ponto de ficarem espantados
ao saberem que a água, quando fervida, a temperatura ambiente, por exemplo, não machuca
suas mãos. Nesse contexto os professores podem explorar a aprendizagem também por
descoberta, pois os alunos podem se sentir curiosos a aprender sobre tal fenômeno, por
consequência da surpresa. Deste modo, descobrirão que não é apenas a temperatura que
influencia no processo de ebulição, depende também da pressão. Mesmo assim os alunos,
supostamente, já obtinham um conhecimento prévio, mas incompleto, a aprendizagem
ocorrerá quando um novo conhecimento se associará ao conhecimento que os alunos já
tinham, e novamente, de acordo com as ideias de Ausebel, o modelo de aprendizagem
significativa poderá ser observado. É importante ser considerando que nesse experimento os
alunos terão dados concretos e poderão comparar esses dados obtidos com os dados reais. E
então poderão tirar suas próprias conclusões sobre suas descobertas.
6.3 EXPERIÊNCIA 3: GARRAFA DEFORMADA
Esse experimento tinha dois objetivos. O primeiro deles, foi verificar o que ocorria
com o material do qual é feito uma garrafa pet, quando submetido a baixas pressões. O
segundo foi verificar a relação entre a pressão, o volume e a temperatura de um gás ideal,
descrita por Robert Boyle, em um processo de expansão dos gases que compõem o ar, no
interior de uma garrafa pet, à temperatura constante (isoterma).
6.3.1 PROCEDIMENTOS
Utilizamos o sistema de obtenção de vácuo mostrado na Figura 6.1, e também uma
garrafa pet 500 mL, um termômetro digital, um Becker de Vidro e fitas adesivas.
Primeiramente abrimos a garrafa pet e a deformamos, em seguida a fechamos,
apertando bastante. Depois de deformar e fechar a garrafa, a colocamos no interior da câmara
e também fechamos a câmara. Certificamos que a câmara estivesse totalmente fechada, logo
conectamos a mangueira nas saídas do registro e da câmara, em seguida ligamos a bomba
dando início ao processo de sucção. A Figura 6.6 mostra os procedimentos experimentais.
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Figura 6.6: Garrafa Pet no interior do ambiente de pressão de vácuo controlada.

Observamos imediatamente, instantes após a bomba ser ligada, que o volume da
garrafa estava aumentando, e gradativamente ao passo que a bomba retirava o ar de dentro da
câmara, a garrafa “desamassava” voltando a sua forma integra original.
Chamamos a pressão no interior da câmara de pressão externa, que diminuiu
gradativamente, devido ao processo de sucção. Como a pressão externa aplicada diminuiu, o
volume da garrafa pet amassada aumentou, e se estabeleceu novamente a sua forma original.
Observamos que a garrafa praticamente voltou a sua forma original sob uma pressão de vácuo
de aproximadamente superior a 60 mmHg. Com a bomba ainda ligada a pressão na câmara
continuou diminuindo, até a aproximadamente 10 mmHg como mostra a Figura 6.6. Mas
como a garrafa já havia atingido o volume de sua forma íntegra, não foi observado aumento
de volume considerável da garrafa.
Em seguida desligamos a bomba, fechamos o registro da câmara, e observamos que a
garrafa continuava em sua forma íntegra. Depois de instantes desconectamos a mangueira da
bomba e abrimos o registro parcialmente, assim possibilitando a entrada gradativa de ar para o
interior da câmara. À medida que o ar entra, a pressão externa aumenta e a garrafa se deforma
novamente, quando a pressão no interior da câmara retorna para 1atm (pressão atmosférica), a
garrafa volta ao volume inicial, no estado de deformação idêntico ao do início do processo.
No segundo passo desse experimento, o foco foi medir a pressão final em um processo de
expansão considerado isotérmico. E em seguida comparar esse valor com o calculado,
utilizando os dados obtidos no experimento, pela equação dos gases ideias de Boyle (Eq.6.1).
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Enchemos uma garrafa pet com água, depois colocamos toda a água que estava na
garrafa dentro do Becker para medir seu volume, este que foi considerado o volume final (V2)
antes do processo de expansão. O mesmo procedimento foi feito para medir o volume da
garrafa amassada, este que foi considerado o volume inicial (V1) antes do processo de
expansão. Esses valores são mostrados na Tabela 6.3.
No decorrer do experimento fixamos o visor do termômetro digital na parede interna
da câmara, de modo que fosse possível fazer as leituras de pressão e temperatura ao mesmo
tempo, na vista frontal. Depois colocamos a garrafa amassada de volume inicial (V1) dentro
da câmara, em seguida tomamos nota do valor de temperatura inicial (T1) antes do processo
de expansão (Tab. 6.3). Verificamos que esse foi o valor da temperatura ambiente e era
esperado que se mantivesse constante durante o processo de expansão. Logo foi estabelecido
que pequenas variações de temperatura não fossem consideradas, dessa forma consideramos o
processo a temperatura constante. Outro detalhe importante foi a impossibilidade de medir a
temperatura do ar contido dentro da garrafa, mas como estava em equilíbrio térmico com o ar
dentro da câmara e suas paredes, foi considerado que os valores de leitura do termômetro
correspondiam também com os valores de temperatura do ar no interior da garrafa.
Após essas considerações, ligamos a bomba e foi dado início ao processo de
expansão, observamos que a garrafa atingiu sua forma íntegra ou seu volume final (V2), sob
uma pressão final aplicada (P2) de aproximadamente 597 mmHg, e a temperatura teve uma
variação mínima de 0,2°C. Os dados obtidos nesse experimento são mostrados na Tabela 6.3
ANTES DA EXPANSÃO
V1 = 0,400 L
P1 = 760,0 mmHg
T1 = 25,60°C

APÓS A EXPANSÃO
V2 = 0,510 L
P2 = 597,0 mmHg
T2 = 25,40°C

Tabela 6.3: Dados obtidos antes e após o processo de expansão.

Utilizando os dados da Tabela 6.3 para obter o valor de P2 através da equação de
Boyle, supondo que a temperatura fosse constante durante todo processo, obtemos:
𝑃1 𝑉1 = 𝑃2 𝑉2
( 760) (0,400 ) = 𝑃2 (0,510)
𝑃2 = 596,07 𝑚𝑚𝐻𝑔

(6.1)
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6.3.2 DISCUSSÕES E METODOLOGIA DE APLICAÇÃO
Na análise desse experimento podemos abordar com os alunos, alguns detalhes
importantes que diferem do experimento, no qual a bexiga foi utilizada. Nesse experimento, a
garrafa não foi cheia com uma quantidade de ar que possibilitou o aumento de seu volume,
deformamos uma garrafa pet que estava aberta e diminuímos assim seu volume. Além disso, a
garrafa foi deformada em decorrência da força manual e como ela estava aberta, as moléculas
de ar que se encontravam em seu interior puderam sair livremente para atmosfera não
oferecendo resistência a essa deformação. Quando cessamos a deformação algumas moléculas
de ar rapidamente preencheram os espaços no interior da garrafa, por sua vez deformada, e a
pressão em seu interior se equilibrou novamente com a pressão atmosférica, assim a garrafa
foi fechada com uma pressão em seu interior igual a 1atm ou 760 mmHg.
No início do processo a pressão dentro da câmara era exatamente igual à pressão no
interior da garrafa, mas no decorrer do processo, depois que a bomba foi ligada, esse
equilíbrio deixou de existir.
Similar à análise do experimento da bexiga; quando a quantidade de moléculas de ar
no interior da câmara diminuiu com o tempo, a pressão externa também diminui. Como a
pressão no interior da garrafa é constante, e é cada vez maior que a pressão externa, a força
exercida pelas moléculas de ar na superfície interior da garrafa fazia ela se expandir, o que
resultou no aumento do seu volume. Sob uma pressão externa aplicada de 60 mmHg a garrafa
voltou a sua forma original. Como o plástico que constitui a garrafa não é um material elástico
ele não se expande sob pressões de vácuo próximas a 60 mmHg, como ocorreu com a bexiga,
mas essa expansão poderia ocorrer a pressões de vácuo muito pequenas.
Foi considerado que o processo de expansão ocorreu sob temperatura constante,
devido a variação mínima de temperatura inferior a 0,2°C. Logo verificamos que foi um
processo de expansão isotérmico, deste modo, o valor de P2 medido pelo Vacuômetro (Tab.
6.3) foi igual, considerando uma margem de erro de 5%, ao valor calculado utilizando a
equação de Boyle (Eq.6.1). Portanto a Lei de Boyle foi comprovada nesse experimento.
O conhecimento desses fenômenos pode ser significativo para os alunos quando
observarão a capacidade da pressão atmosférica ao deformar materiais rígidos. Esse processo
é de descoberta e os alunos podem se surpreender ao observarem esse fato, dessa forma os
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professores podem pegar um gancho nessa surpresa que gera a curiosidade, além disso, os
alunos, também podem se sentir instigados e dispostos a aprender sobre conceitos físicos
relacionados a tal fenômeno. É importante mostrar para os discentes a relação entre a pressão
e a sua capacidade de deslocar volumes, como foi obtido e calculado experimentalmente
nesse trabalho. Ou até mesmo, utilizar esse experimento para contextualizar conteúdos que
abordam conceitos referentes, por exemplo, a Teoria Cinética dos Gases. A área de
atribuições na qual esse experimento abrange, pode abrir um campo amplo de conhecimentos
prévios que os alunos já obtêm e podem ser explorados para o aprendizado. Fenômenos que
envolvem esses conceitos ocorrem com frequência no mundo físico, e nesse contexto, estão
de acordo com a linha de aprendizagem de Ausebel e podem ser explorados para o Ensino de
Física.
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Capítulo 7
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho conseguimos obter e mostrar de forma satisfatória, o processo de
construção de um sistema de obtenção de vácuo, onde foram destacados testes, reparos,
montagens e obtenção de dados experimentais. Os experimentos nesse trabalho abordaram
diferentes conceitos físicos como pressão, volume e temperatura e a relação entre estes.
Foram realizadas discussões e metodologias de aplicação para cada experimento, e
bem como análises explicativas para cada fenômeno experimental observado. Foi utilizada
como base para a metodologia, a teoria de aprendizagem significativa de David Ausebel, que
visa à construção de um ensino mais motivador, prático, objetivo e transformador.
Dentro do conceito de aprendizagem significativa, são abordadas sugestões de
experimentos que envolvem fenômenos físicos que ocorrem em ambientes com baixas
pressões, e que supostamente os alunos já tenham vivenciado ou observado no mundo real.
Esses experimentos envolvem interação entre aluno-aluno e aluno-professor, onde o processo
de aprendizagem poderá ser construído no decorrer do processo experimental, na montagem,
na obtenção de dados, nas análises desses dados, cálculos e comparações. O aluno será
motivado a aprender descobrindo e essa descoberta dará início à construção do saber. Como
característica do método científico, esses modelos de experimentos, também estimulam os
alunos a interpretarem os dados obtidos, e por meio deles, poder realizar discussões e obter
conclusões próprias sobre os temas referentes a cada experimento.
O trabalho apresenta dois modelos de experimentos para serem aplicados em sala de
aula pelos docentes, os roteiros sugeridos estão em anexo. Abordam conteúdos que são
especificados nos PCN+ Física e constam no currículo mínimo do Ensino Médio. O primeiro
deles, apresentado no ANEXO 1, aborda conceitos de estados físicos da matéria, tendo como
tema principal o conceito de ebulição da água, e possibilita a obtenção de dados
experimentais. O segundo, apresentado no ANEXO 2, envolve conceitos referentes a
Termodinâmica, na área da Teoria Cinética dos gases, em específico as relações entre volume,
pressão e temperatura; em processos de expansão e compressão de gases, descritas pela Lei de
Boyle. Também possibilitam a obtenção de dados e cálculos utilizando os dados obtidos. Os
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roteiros de trabalho foram elaborados para serem aplicados pelos docentes de forma que os
alunos tenham a oportunidade de operar, manusear e agir em diversos níveis. As atividades
podem ser realizadas em laboratório, sala de aula, ou em local com uma estrutura adequada
com pia, tomadas, mesas ou bancadas. Foram criados para estar de acordo com a carga
horária estabelecida, o tempo estimado para a realização dos experimentos, incluindo a
obtenção dos dados, é de 40 minutos.
Os experimentos nesse trabalho são de simples execução, pois não possuem muitos
detalhes na operação e nem complexidade com a utilização de materiais ou fabricação de
componentes. Os componentes mais complexos, em termos de aquisição, no nosso sistema de
obtenção de vácuo, são o vacuômetro e registro, do conjunto câmara de vácuo, e a bomba de
vácuo. O registro e o vacuômetro podem ser encontrados em lojas de materiais hidráulicos e
pneumáticos, o preço dos dois componentes somados custa em torno de 70 reais, pelo custo
são razoavelmente acessíveis. Já o modelo da bomba de vácuo, utilizada nesse trabalho, custa
entre 500 e 1500 reais, custo bastante elevado. Mas uma forma simples e barata de obter uma
bomba de vácuo está na utilização de qualquer modelo de compressor de geladeira, basta
conectar a mangueira da Linha de transmissão, de um Sistema de vácuo, à entrada de ar do
compressor. Dessa forma o compressor funcionará como uma bomba de vácuo e irá retirar ar
do sistema no processo de sucção.
Nos documentos que regem as atribuições, regras e normas a serem cumpridas no
âmbito da educação escolar brasileira como a LDB, os PCN e PCN+ e a DCNEM. São
observados nessa monografia algumas de suas principais especificações e regras destinadas
para o Ensino Médio, que visam o direito de qualquer brasileiro, sem nenhuma distinção, à
educação de qualidade. Esta que não está centrada apenas na obtenção do conhecimento por si
só, mas deve estabelecer o jovem como cidadão pensante; prepará-lo não apenas para o
trabalho, mas também para viver na sociedade, sendo capaz de desenvolver argumentos e
opiniões próprias; enfim também capaz de desenvolver suas concepções próprias de mundo,
não esquecendo suas origens e seu papel na sociedade.
Consideramos a experimentação como umas das principais ferramentas a serem
utilizadas para o Ensino de Física. Dentre a variedade de seus benefícios, o principal deles é
de se estabelecer como principal motivador na busca pelo conhecimento. O que leva a
necessidade de ser utilizada por professores de Física no cotidiano escolar, em suas diversas
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formas de aplicação, sendo experimentos que proporcionam obtenção de dados, ou até
mesmo, lúdicos e demonstrativos que servem para contextualizar algum conteúdo. Essas
formas são mostradas neste trabalho e podem levar o aluno a encarar a Física como familiar,
serem instigados a observar a teoria acontecendo na prática, a encarar a física como a Ciência
que descreve as manifestações da natureza e perceber que seus conhecimentos são essências
para nossa existência.
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ANEXO 1
EXPERIMENTO: VERIFICANDO O PONTO DE EBULIÇAO DA ÁGUA QUANDO
SE VARIA PRESSÃO E TEMPERATURA.
Objetivo: medir a temperatura e pressão do ponto de ebulição da água em diferentes etapas,
verificar como o ponto de ebulição se modifica quando se varia a pressão e a temperatura.
Material:
1 Bomba de Vácuo
1 Câmara de Vácuo equipada com Vacuômetro, Registro e Mangueiras de ar.
1 Termômetro de Mercúrio
1 Becker de vidro
1 Aquecedor de água
1 Termômetro Digital
Linha de algodão e Fita adesiva
Procedimentos:
1- Com o aquecedor elétrico esquentar 100 mL de água, dentro do Becker, até uma
temperatura aproximada de 52°C, medida pelo termômetro de mercúrio.
2- Colocar, com auxílio da linha de algodão, o Becker com a água pré-aquecida no interior da
câmara de vácuo.
3- Com o auxílio da fita adesiva colar o termômetro digital na lateral interna da câmara de
vácuo, para que seja possível, na vista frontal, fazer as leituras de temperatura e pressão de
ebulição ao mesmo tempo, depois disso colocar o sensor de temperatura dentro do Becker
com água.
4- Conectar a mangueira do registro da câmara à conexão de entrada da bomba de vácuo.
5- Ligar a bomba de vácuo e esperar a água ferver no interior da câmara (formar bolhas de ar),
no instante que a água ferver anotar o valor de pressão registrado no vacuômetro (Pθ) e da
temperatura registrada no termômetro.
OBS: para obter a medida real de pressão no interior da câmara de vácuo no momento da
ebulição (Pe), deve-se subtrair o valor da pressão atmosférica 760 mmHg (milímetros de
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mercúrio) que corresponde a 1atm, pelo valor de pressão em mmHg registrado no vacuômetro
(Pθ). De acordo com a equação abaixo:
Pe = 760mmHg – Pθ.
7- Repetir os mesmos procedimentos com a água, pré-aquecida fora da câmara, a 42°C, 37°C
e à temperatura ambiente. Se for possível, para auxílio na verificação correta dos dados, um
dos alunos pode realizar filmagens dos processos de ebulição em cada etapa, após isso,
verificar nos vídeos os dados, no momento da ebulição, com mais precisão.
8- Preencher a tabela abaixo com os valores obtidos no experimento.
Pe (mmHg)

Te (°C)

Questões para análise:
1) Podemos considerar de acordo com os dados obtidos no experimento, quando as
pressões são menores que a pressão atmosférica a água ferve com temperaturas
menores? E que o ponto de ebulição é ao mesmo tempo proporcional à pressão e a
temperatura?
2) Construa o gráfico Pe X Te, a curva sob o gráfico corresponde aos pontos de ebulição
da água em diferentes temperaturas e pressões, essa curva é crescente ou decrescente?
3) Considerando os dados obtidos e observações acerca do experimento. Onde seria mais
difícil ou mais demorado a tarefa de cozinhar alimentos: em locais a nível do mar ou
em grandes altitudes? Justifique sua resposta.
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ANEXO 2
EXPERIMENTO: EXPANSÃO ISOTERMICA DA GARRAFA PET.
Objetivo: verificar a relação de proporcionalidade entre pressão e volume de um gás ideal,
descrita por Robert Boyle, em um processo de expansão dos gases que compõem o ar, no
interior de uma garrafa pet, à temperatura constante (isoterma).
Material:
1 Bomba de Vácuo
1 Câmara de Vácuo equipada com Vacuômetro, Registro e Mangueiras de ar.
1 Becker de vidro 250 mL
1 Garrafa PET APROX. 500mL
1 Termômetro de Mercúrio
Procedimentos:
1- Encher completamente a garrafa pet com água, e em seguida colocar a água, que estava
dentro da garrafa, no interior do Becker para medir o volume da garrafa em sua forma íntegra.
Esse volume será o volume final (V2) após o processo de expansão.
2- Deformar a garrafa pet aberta, em seguida enchê-la completamente com água, cuidando
para que água em seu interior não seja capaz de expandi-la. Cuidadosamente medir esse
volume de água no interior da garrafa deformada com o auxílio do Becker, o volume de água
medido pelo Becker será o volume inicial (V1) antes do processo de expansão.
3- Marcar com o termômetro o valor da temperatura ambiente (T) na tabela abaixo, esse será
o valor da temperatura do gás confinado no interior da garrafa deformada, e considerar a
temperatura se manterá constante durante todo o processo, assim relevando pequenas
variações. Fechar a garrafa deformada de volume V1, colocar dentro da câmara de vácuo e
fechar a câmara de vácuo. Anotar na tabela abaixo os valores do volume inicial (V1) e pressão
aplicada (P1), esta que será a pressão atmosférica.
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4- Ligar a bomba de vácuo e marcar a pressão final (P2) até o instante que a garrafa atingiu
visualmente seu volume final íntegro (V2), e em seguida desligar a bomba. A observação deve
ser feita, no momento exato em que a garrafa atingirá a sua forma íntegra, pois, como é
relatado na Experiência 3 desta monografia, o material plástico de que é feito a garrafa pet
não se expande elasticamente após atingir sua forma íntegra. Portanto não sofrerá deformação
considerável mesmo que a pressão no interior da câmara continue diminuindo.
5- Para melhores obtenções de dados pode-se deixar a garrafa expandir consideravelmente,
até que a pressão no interior da câmara atinja, por exemplo, 50 mmHg. Em seguida o registro
deve ser fechado para que a pressão no interior da câmara seja controlada. Dessa forma será
possível observar o momento exato em que a garrafa começará a se contrair (desamassar),
nesse instante poderão tomar nota do valor de pressão final (P2).
6- Anotar os dados obtidos na tabela abaixo.
ANTES DA
EXPANSÃO
V1 =
P1 =
T=

APÓS A EXPANSÃO
V2 =
P2 =
T=

UNIDADE NO
S.I
L
Pa
C°

NOTA: De acordo com a Lei de Boyle, em um processo de expansão isotérmica (à
temperatura constante), o produto PV deve ser igual a constante (PV = const), isso significa
que o produto PV antes do processo de expansão deve ser igual ao produto PV após o
processo de expansão. Logo de acordo com a equação abaixo.
P1V1= P2V2
7- Utilizar a equação de Boyle para calcular o valor de P2 que é a pressão aplicada sob a
garrafa no final do processo de expansão; comparar o valor calculado utilizando a equação de
Boyle, com o valor de P2 obtido experimentalmente mostrado na tabela.
Questão para análise
1) Considere uma margem de erro entorno de 5%. E de acordo com os cálculos e os
dados obtidos, o experimento comprova o postulado de Boyle?

