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Objetivo: Demonstrar a interação entre a força da pressão atmosférica e a força de
pressão interna de um recipiente para reforçar o conceito da 3ª Lei de Newton
aplicada às forças de pressão atmosférica (P=F/A), que afirma que dada uma ação,
haverá uma reação em termos de forças na natureza. Materiais e Métodos: Para o
experimento foi utilizada uma vela feita de barbante e parafina, além de um
recipiente para água, uma garrafa ou cilindro transparente com no mínimo 20 cm de
altura, corante e água. A vela de parafina e o barbante foram fixados no interior do
recipiente que recebeu a água tingida. Após a fixação e adicionada água ao
recipiente, a vela foi acesa. Após o acendimento da vela, a garrafa (ou cilindro
transparente) foi sobreposta sobre a vela de modo que, mesmo em contato com a
água, a vela permanecesse acesa. Resultado: Quando a garrafa ou cilindro foi
colocada(o) sobre a vela, o ar foi aquecido. Assim, parte do oxigênio presente no ar
interno da garrafa foi consumido, gerando
e vapor d’agua: a vela se apagou.
Após isso, a temperatura diminui e, consequentemente, a pressão também. Com a
pressão menor no interior do recipiente, a pressão atmosférica exterior à garrafa
empurrou a água que está em contato com a pressão menor. Consequentemente, a
água subiu até que as pressões se igualassem. Conclusão: Após o experimento,
houve clara percepção que forças na natureza estão em constante interação,
mesmo quando isto não é visto pelos olhos. Portanto, muitas vezes será necessário
se promover uma ação para que haja uma reação e, consequentemente, se perceba
a olho nu o que ocorreu.
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