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EXPERIMENTOS DE FÍSICA 

 

 
 

1 - GLOBO FLUTUANTE 

O experimento consiste em mostrar o equilíbrio das forças magnéticas da Terra. Os alunos terão 

uma experiência real sobre campo gravitacional, vendo e tocando num “Planeta Terra”, 

flutuando ali diante de seus olhos como se eles estivem no espaço sideral. 

 

2 - GERADOR DE PLASMA 

O experimento consiste em mostrar o gás em estado de plasma para que os alunos tenham uma 

experiência real sobre o que acontece na natureza com as nuvens e as suas descargas elétricas 

na atmosfera. Como surgem os raios em dias de chuvas e trovões. 

 

3 - ASSOCIAÇÃO DE ESPELHOS 

É um experimento para o estudo de imagens formadas por associação de espelhos planos, com 

ensinamentos práticos sobre ótica. É composto por um par de espelhos fixos em uma base de 

madeira articulada com graduação de ângulos. 

 

4 - VENTOSAS DE PRESSÃO 

O experimento consiste em demonstrar uma situação de diferença de pressão no vácuo. Os 

alunos de forma prática aprenderão como funciona a pressão e as suas implicações no ambiente 

sob a pressão atmosférica. 

 

5 - MOVIMENTO ANGULAR 

Coloca-se a roda de uma bicicleta para girar e pede-se para o aluno alterar a direção do eixo da 

roda. Ele perceberá como é difícil mudar a estabilidade do eixo. O objetivo é discutir entre 

outras coisas a conservação do momento angular e o efeito giroscópio. 

 

6 - CADEIRA DE FAQUIR 

Consiste em uma cadeira de pregos onde se faz vários testes com diferentes materiais. Os 

alunos poderão então sentar-se sobre ela sem se ferir e sem sentir dor. O objetivo é ilustrar o 

efeito da dimensão da área de atuação de uma força na pressão exercida sobre um corpo. 

 

7 - DUPLO CONE ANTIGRAVITACIONAL 

Nesse experimento os alunos verão perplexos um cone ser colocado num plano inclinado e ao 

invés de descer, ele subirá a rampa. O ensino é sobre centro de gravidade. 
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8 – PÊNDULO DE NEWTON –  

Nesse experimento cada pêndulo está fixado a uma armação por duas cordas de igual 

comprimento e ângulos opostos formados entre estas. O comportamento do pêndulo decorre da 

conservação do momento e da energia apenas de dois pêndulos e uma onda de impacto se 

propaga em livre dispersão por entre a cadeia de bolas. É a lei do impacto entre os corpos. 

  

9 - ANEL DE GRAVESANDE - É um experimento de dilatação térmica que usa um anel de 

latão e uma esfera de aço. Enquanto o material está em temperatura ambiente a esfera não passa 

pelo anel. Após aquecer o anel com uma chama de vela, isqueiro ou fósforos o anel dilata e não 

permite mais a passagem da esfera. É um experimento visual e direto sobre a termodinâmica. 

 

10 - BOBINA DE TESLA 

O experimento usa duas bobinas, uma primária e outra secundária que geram descargas 

elétricas de alta tensão com corrente na casa dos miliamperes. O objetivo é ensinar conceitos 

sobre eletricidade e magnetismo, campo eletromagnético, corrente elétrica, resistência, 

voltagem, choque, curto circuito e a geração de eletricidade com explicações relacionadas ao 

campo eletromagnético da Terra. 

 

11 – MÁQUINA TERMICA – TERMODINÂMICA 

Esse experimento usa a dilatação de uma lâmina bimetálica para realizar o trabalho e elevar 

uma esfera. O calor é transformado em energia potencial gravitacional pela máquina. É um 

excelente experimento sobre a termodinâmica. 

 

12 – COMPRESSOR E BALÃO – LEI DE BOYLE 

Um compressor, um pote de vidro hermeticamente fechado e dentro dele uma bexiga (bola de 

gas). Uma mangueira liga o compressor ao interior do pote vidro para retirar todo o ar de dentro 

do pote e diante olhar dos alunos a bexiga começa a inflar com ensinamento sobre a Lei dos 

Gases. “Se o número de moléculas de gás e a temperatura permanecem constantes, a pressão é 

inversamente proporcional ao volume”. 

 

 

 


