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RESUMO 
 
 

O canhão de ar comprimido é um experimento para demonstrar a teoria cinética dos gases. 
Para construir o canhão foram necessários dois pedaços de cano de 25 milímetros (mm) 
ligados a válvula de meia volta e um deles ligando a válvula ao redutor de 50 mm para 25 mm, 
enquanto um pedaço de cano de 50 mm se encaixa entre numa luva de 50 mm e uma luva com 
rosca de 50 mm com tampa para rosca para formar a câmara onde o ar será comprimido com 
uma bomba de ar. As extremidades de todos os canos foram lixadas. Na tampa da rosca foi 
feito um buraco para que fosse posto o bico da bomba de ar que foi colado com cola quente. 
Os canos de 25 mm foram introduzidos nas duas extremidades da válvula de meia volta. Em 
uma das extremidades do cano de 50 mm foi introduzida a luva com rosca e na outra 
extremidade, a luva. Uma das extremidades do redutor foi acoplada ao cano de 50 mm e na 
outra extremidade do redutor foi colocado o cano de 25 mm à válvula já colada ao outro cano 
de 25 mm com cola para PVC. O canhão funciona quando se fecha a válvula de meia volta e 
bombeia-se ao máximo ar para dentro da parte fechada, usando da bomba. Após o 
bombeamento, a válvula deve ser aberta rapidamente para haver a vazão completa do ar 
comprimido. A teoria cinética dos gases permite determinar a relação entre grandezas 
macroscópicas a partir do estudo do movimento de átomos e moléculas. No estudo dos gases 
ideais, um gás é composto por átomos e moléculas que movem-se de acordo com as leis 
estabelecidas pela cinemática. As partículas de um gás são naturalmente muito distantes umas 
das outras tendo um espaço vazio entre si. A principal característica dos gases é a interação 
entre suas partículas quando elas colidem entre si. Com relação à Lei dos Gases Ideais, pode-
se dizer que é mostrado a relação entre pressão, volume, temperatura e número de mols. O 
gás é formado por moléculas que se encontram em movimento, desordenadas e permanente. 
Cada molécula pode ter velocidade diferente das demais. Cada molécula do gás interage com 
as outras somente por meio de colisões (forças normais de contato). A única energia das 
moléculas é a energia cinética. Todas as colisões entre as moléculas e as paredes do 
recipiente que contém o gás (no caso o canhão com a válvula fechada) são perfeitamente 
elásticas. A energia cinética total se conserva, mas a velocidade de cada molécula pode 
mudar. As moléculas são infinitamente pequenas. A maior parte do volume ocupado por um 
gás é espaço vazio. O experimento foi apresentado no dia 1º de setembro de 2014 no Show da 
Física às 18 (dezoito) horas e 30 (trinta) minutos à turma presente. E foi levado à Feira das 
Profissões da Universidade de Taubaté onde foi reapresentado. 


