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           RESUMO: 

            O presente trabalho tem como meta elucidar as confusões feitas pela mídia em 
relação ao “derretimento” das geleiras pelo aquecimento global. Algumas 
substâncias se contraem durante a fusão, como exemplo pode citar a água, o 
antimônio, o ferro e o gálio. Perceptível pela curva de fusão, um aumento de pressão 
facilita a fusão. No caso da água, isso é verificado por meio da experiência de 
Tyndall. Onde será utilizado um pedaço de gelo abaixo de zero grau Celsius, um 
pedaço de arame e pesos para a realização do experimento. Com isso esperamos 
que as pessoas entendessem que não se trata em negar o aquecimento global e sim 
em entender as verdadeiras causas do desmoronamento das geleiras. 
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INTRODUÇÃO 

 

Influência da pressão no ponto de fusão  

 

         Analisamos primeiramente as substâncias para as quais o volume aumenta 

com a fusão. Então, para estas, a fusão tende a aumentar o volume. Como o 

aumento de pressão tende a diminuir o volume, concluímos pelo principio de Le 

Chatelier, que para a maioria das substancias o aumento de pressão dificulta a 

fusão, isto é, aumenta a temperatura de fusão. Logo, o gráfico da pressão em 

função de temperatura de fusão , conhecido por curva de equilíbrio sólido-liquido, é 

crescente. 

 

                         

  

 

       Para as exceções (H2O,Fe, Bi,Sb ) a fusão tende a diminuir o volume . Como o 

aumento de pressão também tende a diminuir o volume, concluímos que, para as 

exceções, o aumento de pressão favorece a fusão (Le Chatelier), Isto é, diminui a 

temperatura de fusão. Logo, a curva de equilíbrio  sólido-liquido é decrescente. 

      Observamos que tudo que favorece a fusão dificulta a solidificação, que é a 

transformação inversa, e vice versa.4 

Como as moléculas de água formam estruturas geométricas predominantemente 

abertas na fase sólida, a aplicação de pressão pode fazer o gelo derreter. Os cristais 

simplesmente são esmagados para que a fase líquida surja. Quando a pressão é 

removida, as moléculas voltam a cristalizar-se e ocorre novamente o congelamento. 

Esse fenômeno de derreter sob pressão, e congelar novamente quando a pressão é 

removida é denominado regelo. 

Sobre um bloco de gelo apoiado em suas extremidades, passa-se um fio fino 

(arame, por exemplo) que sustenta dois pesos. Sob a ação dos pesos, o fio 



atravessa completamente o bloco de gelo, sem, contudo, dividi-lo em duas partes. 

Qual a explicação? A curva de fusão da água (figura acima) permite-nos uma rápida 

explicação: mantida constante a temperatura do bloco, um aumento na pressão 

sobre o gelo em contato com o fio faz com que este se funda. O fio pode então 

descer um pouco. Cessada a pressão adicional sobre a água esta volta a solidificar-

se, unindo novamente as duas partes do bloco. Isso acontece sucessivamente até 

que o fio atravesse totalmente o bloco, sem dividi-lo.5 

      Sendo assim, a diminuição da temperatura de fusão como o aumento de pressão 

explica, por exemplo, o deslocamento das geleiras nas regiões árticas: o gelo se 

acumula até grandes alturas, aumentando consideravelmente a pressão na parte 

inferior. Este aumento de pressão provoca a fusão do gelo aí existente e o 

conseqüente deslizamento da geleira.  

 

Justificativa  

Através da experiência de Tyndall esperamos constatar, que não há uma relação 

exata entre o aquecimento global com o desmoronamento das geleiras. 

De acordo com RENATO TADEU o princípio de Le Chatelier é aplicado quando 

interferências ocorrem numa situação de equilíbrio. É interessante como, sem perder 

o rigor conceitual, é possível entendê-lo de duas formas que se complementam. Em 

uma visão mais ampla a natureza parece dar ao homem o livre-arbítrio, a permissão 

de esculpir o próprio rosto na Terra. Ao menos é assim que a natureza reage, 

incorporando como tão-somente um fato novo - e não como uma "agressão"- as 

ações do homem nos seus equilíbrios. O princípio de Le Chatelier também é 

aplicado quando alterações de temperatura e de pressão (com variação de volume) 

ocorrem num equilíbrio.6 

 

Motivação  

O grupo muito preocupado com as informações científicas divulgadas pela mídia 

brasileira resolveu checar se eram realmente verídicas. Haja vista, que quando a 

mídia mostra uma reportagem sobre o aumento de temperatura no planeta 

imediatamente divulga imagens do desmoronamento de geleiras. Ficamos muito 

motivados em mostrar a experiência de Tyndall a fim de explicar de forma mais 

aprofundada a causa principal do desmoronamento. Relacionando temperatura e 

pressão.  



 

OBJETIVO GERAL 

 

Explicar para a sociedade o aquecimento global  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Investigar para a população a causa do desmoronamento das geleiras na 

atualidade  

• Explicar para o individuo a experiência de Tyndall  

 

MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Arame  

Gelo  

Lajota  

Mesas 

Caixa de isopor 

Água 

Alicate 

Martelo  

 

METODOLOGIA 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DO 

PROCEDIMENTO 

RESPONSÁVEL TEMPO 

ESTIPULADO 

1ª Pesquisa da 

experiência e 

Materiais sobre 

Tyndall e Le 

Chatelier 

Amanda  G. 

                                                                                                       

Juliana Cunha  

                                                                                                       

Roberta Neves  

                                                                                                       

Thaina Bastos  

10 dias 



                                                                                                       

Willian Lucas 

 

2ª Planejar outros 

recursos para 

serem usados na 

apresentação 

(cartazes) e 

elaborar ficha dos 

materiais 

necessários. 

Amanda  G. 

                                                                                                       

Juliana Cunha  

             

Roberta Neves  

                                                                                                       

Thaina Bastos  

                                 

Willian Lucas 

 

1 semana 

3ª Providenciar os 

materiais listados 

Thaina Bastos 10 dias 

4ª   Montagem da 

experiência de 

Tyndall  

Amanda  G. 

                                                

Juliana Cunha  

                                                                                                       

Roberta Neves  

                                                                    

Thaina Bastos  

                                                                                                       

Willian Lucas 

 

1 semana 

5ª Elaboração do 

projeto escrito 

Amanda  G. 

                                  

Juliana Cunha  

                                                                                                       

Roberta Neves  

                                                      

1 semana 



Thaina Bastos  

                                                                                                       

Willian Lucas 

 

 

 

 

RESULTADO ESPERADO 

O grupo espera trazer contribuições no entendimento do que é aquecimento global 

através da experiência de Tyndall. A partir deste projeto espera-se que a sociedade 

tenha mais elementos para questionar as informações divulgadas pela mídia. 
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ANEXO 

 

Idéia ilustrativa da montagem do experimento a ser utilizado pelo grupo 

 

 


