
Aquecendo a Superfície da Terra 

Problema: Como as taxas de aquecimento da água e da areia diferem? 

Pensando sobre o problema: Quando você está na praia, existe uma quantidade de luz solar diferente atingindo a 

água do mar e a areia? Explique. Quando você caminha na areia, comparada com a água, há alguma diferença na 

temperatura? Por que você acha que isso acontece? 

 

 

Materiais 

2 termômetros  

2 copos de béquer de 400ml 

200ml de areia 

200ml de água 

Fonte de luz com lâmpada incandescente de 150W 

Régua 

Cronômetro 

Barbante 

Suporte universal 

2 argolas metálicas 

 

Procedimento 

1.Encha um béquer com 200ml de areia seca. 

2.Encha o segundo béquer com 200ml de água. 

3.Coloque os copos lado a lado embaixo do suporte universal. Então, coloque um termômetro dentro de cada 

béquer. 

4.Prenda as argolas no suporte. Suspenda os termômetros amarrando-os no barbante e na argola. 

5.Ajuste a altura das argolas de forma que a ponta do termômetro esteja coberta por um centímetro de areia ou 

água no béquer. 

6. Posicione a fonte de luz aproximadamente 10-15cm acima dos copos, que devem estar próximos um do outro. 

7.Inicie o cronômetro e anote a temperatura incial para a água e a areia a tabela o i uto 0 . 

8.Acenda a luz. Anote a temperatura de cada material a cada minuto. 

Observação- A lâmpada pode ficar bastante quente. Tome cuidado para não tocá-la! 



9.Pare depois de 10 minutos. Desligue a lâmpada e afaste-a dos copos de béquer. 

8.Inicie o cronômetro e anote a temperatura de cada material a cada minuto na tabela abaixo durante 10 minutos. 

9.Após anotar os resultados, faça um gráfico com as variações de temperatura na areia e na água. Use cores 

diferentes para representar cada material. 

Resultados 

Tabela de Dados 

Temperatura com a Luz Acesa (C) Temperatura com a Luz Apagada (C) 

Tempo (min) Areia Água Tempo (min) Areia Água 

0   - - - 

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

10   20   

Diferença de 

temperatura 

  Diferença de 

temperatura 

  

 

 

Análise 

1. Calcule a diferença de temperatura para cada material e anote na tabela. 

2.  A sua hipótese estava correta? Qual aqueceu mais rápido e qual esfriou mais rápido? Escreva um parágrafo 

sobre seus resultados abaixo. 

3. O ar na troposfera (camada mais inferior da atmosfera) é aquecido de baixo para cima pela superfície e fica 

retido nas nuvens. Se os raios solares atingem igualmente a cidade do Rio de Janeiro (próximo da água) e 

Campo Grande, no Mato Grosso do Sul (centro do continente), qual das duas cidades ficaria mais quente 

durante o dia? Relacione a resposta com o seu experimento. 
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