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1 Furo para termômetro  

2 Tubo de papelão 

3 Placa terminal 

 

 

1. Descrição 

O Bolómetro serve para a medição da radiação 
de calor do sol.  

O aparelho consiste de um cilindro de alumínio 
maciço com o lado frontal enegrecido dentro de 
um tubo de papelão enegrecido no seu interior e 
duas placas terminais de plástico. Tanto o tubo, 
como o cilindro estão munidos de uma furação 
para a recebimento de um termômetro.  

O enegrecimento do cilindro de alumínio evita a 
reflexão da radiação de calor, o papelão serve 
para resguardar contra a  radiação espalhada. 

 

 

2. Dados Técnicos  

Cilindro de alumínio: aprox. 30 mm x 40 mm 
Ø 

Tubo de papelão: aprox.195 mm x 50 mm 
Ø 

Massa: aprox. 350 g 

 

 

 

 

3. Exemplos de ensaios 

Para a realização dos ensaios são necessários 
os seguintes aparelhos adicionais: 

1 Termômetro +10 ... +30°C 1003527 

1 Pé de tripé 1002835 

1 Barra de tripé, 470 mm 1002934 

1 Pinça universal 1002833 

1 Manga universal 1002830 

1 Cronômetro digital 1002811 

1 Medidor deslizante 1002601 

1 Balança eletrônica 1003429 

1 Pipeta de gotejar 

 
3.1 Determinação da quantidade de calor 

transmitida através da radiação solar 
sobre um corpo de alumínio 

A transmissão do calor solar para a terra 
acontece por médio de radiação de calor.  A 
quantidade do calor  radiada depende da 
posição do sol sobre o horizonte e da claridade 
do ar. A atmosfera da terra “engole“ uma parte 
da radiação solar e por tanto menos, quanto 
mais claro seja o tempo e quanto mais alto 
esteja situado o sol.  

 Montar o Bolómetro no material do tripé 
(Fig. 1). 
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 Orientar o Bolómetro de tal maneira, para 
que o sol irradie exatamente em sentido do 
eixo. Assim a sombra da placa anterior cairá 
exatamente sobre a placa posterior.  

 Antes de pôr o termômetro dentro da 
furação do cilindro de alumínio, introduza 
algumas gotas de água para melhorar a 
transição de calor.  

 Introduzir o termômetro na furação, ler a 
temperatura inicial e anotá-la numa tabela.  

 Numa série de medição de 10 minutos, ler e 
anotar a temperatura a cada 60 segundos.  

 Retirar a placa posterior, desenroscar o 
cilindro de alumínio e por meio de pesagem 
estabelecer a sua massa m. 

 Medir o diâmetro d da superfície enegrecida 
com o medidor deslizante e calcular a 
superfície A. 

 Representar o aquecimento do cilindro de 
alumínio num diagrama de temperatura – 
tempo. Traçar uma linha de nível nos pontos 
de medição. 

A elevação de temperatura T por minuto é 
mostrada pela subida da reta. 

O volume de calor Q, o qual é levado a cada 
minuto à superfície enegrecida do cilindro de 
alumínio, pode ser calculado a partir da 

elevação de temperatura por minuto T, a 
massa m do cilindro de alumínio e da 
capacidade especifica de aquecimento do 

alumínio Alc .  

TmcQ Al      (1) 

A capacidade de aquecimento do alumínio é: 

Ckg

J
896cAl 

  

 Calcular o poder de radiação S de cada 
unidade de superfície (cada cm2 e min.) 
segundo a equação 2. 

A

Q
S      (2) 

 
3.2 Determinação do poder de radiação de 
uma lâmpada incandescente 

Adicionalmente é necessário: 

1 Suporte de lâmpada E14 1000947 

1 Lâmpada incandescente 12 V, 25 W, E14 

como material de consumo. 

1 Transformador com regulador @230 V

 1003316  

ou 

1 Transformador com regulador @115 V

 1003315 

Cabo de ensaio 

O ar é um condutor de calor ruim, de maneira 
que a condução de calor deste ensaio somente 
faz um papel subordinado. Como o ar aquecido 
flui para cima e não em direção ao “corpo 
negro“, o fluxo de calor também não contribui 
para aquecer o cilindro de alumínio.  

 Enroscar a lâmpada incandescente no 
suporte de lâmpada e conectar com o 
fornecimento de energia. 

 Retirar o tubo de papelão e montar o cilindro 
de alumínio com a placa terminal no 
material do tripé (Fig. 2). 

 Posicionar o cilindro de alumínio a distancia 
l desde aprox. 4 cm do fio incandescente da 
lâmpada. 

 Análogo ao experimento 3.1 determinar o 
volume de calor e poder de radiação por 
unidade de superfície. 

Se nos imaginarmos uma fonte de radiação 
puntiforme e em volta desta uma esfera com o 
raio  r = l, resultará o poder de radiação total SG 
da lâmpada incandescente do produto do poder 
de radiação calculado S e da superfície da 
esfera AO: 

SASG  0  
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Fig. 1 Medição da radiação de calor solar 
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Fig. 2 Determinação do poder de radiação de uma 
lâmpada incandescente 


