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Sob que condição o cozimento de um 

alimento é mais rápido? 

A pressão faz 
aumentar a 

temperatura com que 
ferve a água. 

A temperatura dentro 
de uma panela de 

pressão pode chegar 
a 120oC. 



Qual a temperatura de ebulição da água? 

• Experimento: 

1) Aquecer 200 ml de água em um recepiente com água até o 
ponto de fervura, observando a elevação da temperatura no 
termômetro. 

2) Registrar a temperatura em que se formam as primeiras 
bolhas. 

3) Registrar a temperatura em que a água entra em ebulição. 

4)  Retirar o recepiente com água de cima do aquecedor e 
colocar cubos de gelo em volta. 

5) Observar o que acontece com a água? Quanto graus 
registra o termômetro? 

 

Qual é a 

tempe-

ratura? 



• Registro das explicações: 

 

Qual a temperatura de ebulição da água? 



Desafio: 

Explicar o 

fenômeno 

registrado na 

figura ao lado. 

Fonte: Leituras de Física. Grupo de Reelaboração do Ensino de Física – IF/USP.  

Disponível em: http://www.if.usp.br/gref/mec/mec2.pdf  Acesso em: 26 jun 2014. 

http://www.if.usp.br/gref/mec/mec2.pdf
http://www.if.usp.br/gref/mec/mec2.pdf
http://www.if.usp.br/gref/mec/mec2.pdf


O que mostra o quadro ao lado? 

O que acontece com o valor da 

temperatura de ebulição da água 

à medida que aumenta o valor da 

pressão? 

0,46 

Quais unidades de medida de 

pressão são usadas no quadro? 



Unidade de Medida de Pressão: atm 

• O termo atmosfera (símbolo: atm) refere-se a 

uma unidade de pressão. Esta unidade é 

reconhecida, mas não recomendada, por não 

pertencer ao Sistema Internacional de Unidades 

(SI). O SI recomenda o uso da unidade de 

pressão pascal (símbolo Pa). 

• 1 atm = ~10 m de coluna de água 



1 atm = 101 325 Pa (pascal) 

• O nome desta unidade é uma homenagem a Blaise Pascal, 

eminente matemático, físico e filósofo francês. 

• O Princípio de Pascal, ou Lei de Pascal, é o princípio 

físico que estabelece que a alteração de pressão produzida num 

fluido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do 

líquido e às paredes do recipiente. 

1623-1662 



1 Pa = 1 N/m2 

• N (newton) corresponde à força exercida sobre um corpo de 

massa igual a 1 kg quando sob uma aceleração (na mesma 

direção e sentido da força de 1 m/s²).  

• N é também uma unidade de peso. A massa de um 

quilograma (kg) na superfície da Terra tem um peso de 

aproximadamente 9,807 newtons. 

• O que é m2 ? 



Desafio: 
Calcular a pressão 

exercida sobre o solo. 



Por que? 



É possível subir em uma bexiga de ar sem 

estourá-la? 

• Para que um balão se rompa é necessário que se faça certa força sobre ele.  

• Se pisamos sobre um balão podemos exercer uma força máxima igual ao 
nosso peso.  

• Ao preparar uma plataforma de balões, conseguimos distribuir a força do 
nosso peso entre vários balões de forma praticamente homogênea, nesse 
caso a força sobre cada balão será igual à força peso do sistema pessoa mais 
plataforma dividido pelo número de balões, quanto maior o número de 
balões menor será a possibilidade de se estourarem os balões. 

 


