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Alguns dos conceitos básìcos cte eletromagnelìsfio, especialmente a

inctução, poc!.m set ilustíaclos pedagogícamente a partií do sblema eléírico de

um automóvel.

De acordo com minha experiência, a induÉo parece ser um dos mais

difíceìs conceitos paÉ os esiudánies de elelromagnetismo assimilârem Após leí
êxpefimenlado clivelsas abordagêns, descobri que funcionâ sürpreendenternêniê bem

usâr o sislema eleirico de um aulomóvel para ilustrêr a induÉo e fenômenos coiÌelatos

Este tratãmenio íoi desenvolvÌdo quando ensinavã tecnologia rêlaoìonada

com energia elétrica parâ estudantes de escola técnica e caÌouros de engenhâda

mecânicâ. Estes estudan{es pÍecisan de um conhecimenlo básico de eletdcidede

poque ela é usedê pâla movimentâr e controìar máquinas pesada6 que são o seu

prìncipalfoôo de inieresse. Portanto eletricidade é, do seu ponto de visla, conhecimento

âuxjliar. Por isso, lelâcÍonâr os conceitos básicos de eleltjcÌdade em geral, e do

mêgnetismo em parÌicuÌãr, a um sistemâ técnico que é bêm conhêcido dos estudantes,

como o aulomóvel, convedeu-se em uma boa maneira de âumentaa sua motivação pelo

assunto.

Aqui êu descrevo ê ordem lógÌca na qual os conceilos são ãpÉsentados.

Esiã ordem se desvia bastante das âpresentaçôes que encontrei nos livÍos didátìcos.

mas isÌo não constiiui um gEnde problema se os estudanles receberem instruçóes

detalhádas e relalivamene bem dêlilniiadâs.

A potência do motor de um cêrro é prcduzìda por explosões de uma mislura

gasolinâ-ar. PãÍa causal igniçáo dessa mìsiura deve existiÍ uma altá voÌlãgern Não é

necessárÌa uma coÍrente elélrica elevêda. Além disso, â âltâ voltâgêm só deve existÍ

'Phys Educ.33 (4), Jlly 1993, p.22422s (ÍÈduÉo: Rolãndo An)



em um intervalo de tempo muito curio. ìsio é obtido com a bobìna de ignìção, que

opera com base na induçâo. A ìndução pode ser feita de diversas maneiras. Por

exemplo, mudando â área efetiva de uma bobina (co.Ìo em um geÉdor),

movimentâôdo uma bobina em um campo magnético não unifome ou mudando a

ìntensÌdade do campo magaÌético. Este últìmo é o principio do funcionamenlo de uma

bobine de igniÉo.

Uma bobina de igniÉo consÌstê em um cÍcuito pÍmáÍio e u.n circuito

secundário os quais estão em contâto ,ÌÌagnélico via um núcleo de fêÍro. I\rinha

sugestão é de que uma análìse paÍtìndo do Íinal, i.e. do circuito sechdário, toma a

apresenlação deste tema mâÍs compreensível. A iensáo (voÌÌãgem) indüzidê na

bobina ligada ao circuito sêcundário é dada por

,=r,#,
ì.e., a vollâgem induzida ê proporcional ao número de vollas (espiaas) dâ bobina e à

vâriação do fluxo magnético nâ unidade dê tempo- Poatanlo, parã induzir uma âlta

voìtagem precisamos de ínuitas espiras e de uma rápidê variação do campo

magnético- O íuxo magnético I = I Á ó o produto da intensìdade do vetor induÉo

magnética e de área dâ bobina (espira). Entáo, podêríâmos va ar o campo Ínagnélico

.apidamedtê, mântendo a área consÌante, ou vics-veísa (ou, ainda, veriaÍ ambos),

Mudar o campo magnético é o maisfácil de se fazer na vide real. Assim:

JA .dB
at'^ a

Como, enláo, se laz com que o câmpo magnético rapídamente cresça ou

decresçè? Para responder isio, temos de invesiigar o ckcuito do primário. O c€mpo

magnéiico, dentro de üma bobina ìongê, reta e com um núcteo dê fêrÍo, é dâdo por I
= p,p" lNp /l , onde p,éa permeabilidade relativa do feÍo, /" é a constanle de

campo magnético, /é a conentê elétrica, /Ve éo número de espìras e ré o

comprimento da bobina. O único fatoí qle pârece ser passível de sofrer mudançãs

repidês e a corente /. Portanio,

lsto signifìcê qle o problema de variar rapidamenie o câmpo magnélico

tomou-se aqora uma questáo de como rnud4 a corente elétrìca dã bobina o mais

rápido possivel. É mais fácil inteaÍomper um circuiio com aapidez do que ligáio e, por

isso, a va âÉo de coÍrente é prcvocêda inteÍÍompendo-se o circuilo nos contatos

existerúes no distribuidor.

Quando o motor está em funcionamento o sisiêma se aulosustenta pois

ele próprio produz a energia elélrica que é necessáda paÉ a ignição. Pera que isìo

dB Np dI
dt = l', F" t a



ocora deve exisür um disposiiivo que continuâmênte geÍe corenÌe elétricã. Neste

ponto surge a opo{unidade natuÉl pare introdução do gerador (altemador). Parâ

expli6á-{o, assirÌì como parê explicâr â geÍêÉo de CÁ ivoltâgem vaÍiando

senoidaimente no tempo), descreve-se a induÉo em uma espi€ girada no inleaior de

uma campo magnélico. (A CÁ êssim gerêdê deve ser convertida em CC paía

aproveitaínento no auÌomóvêl).

O movimento do motor é necessáÍìo pala c€usar a igniÇão. Por sua vez a

ignição é necessárìa paÉ maíÌter o motor funcionando. Neste ponio tâz sêntido

introduzir o circuilo de partida que consÌste na báeria e no motor de arrênque. A

bateria do aúomóvel é caregadê pelo geradoÍ duÉnte o funcionamento normal dc

motor, provendo uma reservã de ênergÌa paía umã próxima partida. O motor de

parÌida é um motor elétrico simples mas rcbusto. (Este, pot sua vez, pode ser

entêndido como um gerador em cíclo reveíso; iais sistêmês de geraçáÔ rêâlmente

existe!Ì, mâs não em canos). A corente eiétrica da bateÍia faz o ananque girar e

asslm é posto em movimento o moior do caÍo. Esie provoca então a ignição de ial

modo que sua operâÉo norÌÌrel possa ôomêçar.

Uma caracleríslica particular do aÍranque é o solenoide, que nada mais é

do que um eletroímã. O aarênque é necessário apenas duranle alguns segundos

durante a pa.tìda mas, após isso, ele não deve mais eíaí em cootaio com o motor. A

solução técnicê é uma engrenagem âcoplada ao e!Ìanque que, pela a€o do

soleíìoidê, é empunada contra uma roda dentada êxistente no motor do caÍïo Esse

movimento da engrenãgem do aíanque em diÍeÉo à do motor é alivado poÍ urna

pequena conerie elétrica que peÍco!Ìe o solenoide apenas o tempo duÍante o qual e

chave da ignição está sendo âcionadâ.

Um ensino da teona com um toque prático, como é aqui sugerido, deveÍia

prêfeenôialmente ser combinado com aljvidades experìmentais para que os

estudantes também Fossam obseNarl mânuseEr e acìonar essês dispositivos quê se

encon!Íãm sob a caporã do moior.

NOTÀ:

De 11 a 16 de julho oconeÉ a 51" Reunião Anual da SBPC (Sociedade

Brasileira para o Prcgresso da Ciência). em Podo Alegre/Rs, sediada nê P{JC/RS

Em paraÌelo, oc.,Íetá a 74 SBPC Jovem, para estudanles e professores de nivel

fuôdêmental. médìo e iécnico. lnformaÇões lá foram enviêdas para iodas as êscolas

desses níveis, incluindo licha de colelâ de sugestões de temês e etividades do

interesse dessa claenteÌa. Paìlicìpe e incentive a parlicipaÉo de seus alunos!

Contalos: secretaria da SBPC \A511 227 5529 íot'elÍax
(051) 316 3662 fone

pÍofessora Silvia Lìvi pelo e maìl silvia@if.ufrgs.br



Quem são os candidatos ao curso de Fisica em 1999?

FeBando Iang da Sheìra

Os caldidatos ao CV-99 ú UrRGS Íespondem a um questioúido s5cio-

culturâl- Utili?â1do as rcspoírs dos 323 caÍÌalÌalÁtos em Fimcira opção paÍã a Fisic4
procürei Ìrsa cârâclerizâção desde tlülo atraves dâ aodâ _ categoú dc reslosÌã çom

!nâio. incrdêDcia * em câdâ qu€stão. ApreseDto eíes rcsuÌtados na talìela abai\o.

Qestão Respoía hodãl Percentagem

da Íespoía
mod.al

Idâde l9 aros rncompletos 160/.

Sêxo Mâscúino 14ô/"

Tipo de estabelecimento de ersino
de nivel Eedio

Escola púüca s8%

Tümo €m que cursou o ensitro

m€dio
DiìlÌtro

Ano dè cônclusão do e.lsino ôedio 1998 210/ú

Lcal de corclüsão do ensino
médio

Poío AlegtE 500/.

Nome da instihri€o de ensiao
medio

Côlégio Jíüo de Casilhos 4yo

Curso DÍé-vestibülar Não fez 550/o

Vestibìiar âúierior Não fez 55Vô

Exercício de âtiüalâal€ remüneraila Siú ssv"

Rendâ fâniliar Até 10 sâi-áÌio6 úítrimos 6*/.
OcuDârão Drincibãl do cândidato Estìdante 44%

Ocl,racão orinciDâl do !aì Aposetrtádo 2Ao/.

OoIDâcâo Í,ínciDãl dâ mâê Do lar 44yo

Nivet de insEução do pai Ensiao medio incoúpÌeto sw/o

Nírrl de ifftÍu$a'o da Dãe Ersi[o medio hçompleto
ou mênos

5rô/.

A mÂioria dess€s candidatos não iúgessaÌão !a UFRGS, já que estiío

concorreúo a t00 lâgas. PodeÈÌ eles almejar e pagar um cu$o em udveÍsÍdades
panicìnâÍ€s?



FísIcA

01. A lab6lâ âbaixo âprêse.iã valores da velocidadè
(v) de um móvel, em movimênlô íetilíneo, em
llnção do tenpo (l).

(B)

O!âl dos g.iíÌcos abaixo pode rêpresenÌar
corctâmênré os uiôrês da aoeleação (â) dessè
nôvel como lunção dô l€mpo?

(c)

(D)

(E)

02. A lìg!ía abãixo cpresenta lma €s,ea de

madeiE (M) ê !mã de chumbo {c), aúbas

Ìniciãhente em rêpÒ6Ò, no topo de !mâ toÍê
qúe lèm 3ÌÌuÉ H em reÌeçãô âo solo. A esleh c
é vinr6 vêzês nais pesâdã do que ã esieè M_

Nlm expenrnento, pdmeiro solta-sé a êslera M:
depois, no insrante em qúe â êsieÌã M sè
encontra à altu.a Hr?. solla-se a esieÉ C.

Selecione ã allemalila qle prêênche

coíeiâõênte as lacunõ do panígãio abáüô.

DespÍeando-se eÍeilos do ar sobÈ o Ínoümenlo
d4 esÍêras, pode-se alìÍma! quê, quando a
êsleÊM atinge o solo, a esléÍâ C se enconlra a

una atuE ........ tt2 ê q!è, @mpa6.do'se os

nódolos da veiocldades dãs êsiÉ* ao
alifqten a afiura lV2, o módulo da velocldâdè

da esre€ M é........ dã êslê6 C.

(E) isua a



03- Á figu@ âbaixo íepEs€ntã as Íajèlóíias dos
prcjéìêis A e B, desde seu lançamento

simllteneo do lopo de úmã rorc, aré ãlingiÉm o
solô. considerado pe,teilamenle horizÕnrã]. a
altlia náxima é a mesma pâÈ ãs duas

rÌaìeló as, e o e,eilo do ar, dêsprêzível nesss

0{. A lìguÈ abaixo epesenìâ uma coíêia
Ìrãíspoíado.a com o séd srsìema de

acionânênb. Às duas pollas menoÍes têm o
mêshô Íaio R, e a poria mãlor rem aio tR. o
adô 6ntre as coreias ê ãs polas é suíiÒiente

oará qu6 náo ocoíâ deslizamento dé um6 sob€
as outrâs. À poliâ hotÌiz giÊ em senlido honino

com Íeqúència conslanÌe fr: as ooÍas duâs
poliãs são concênlÌi€s, eslão unidas

ri9idá6ênìê ê sìBm coh keqúênciâ coníanlê f.

Considê.ê ãs sequints aíimaçóes.

I ' Os objetG tÉnsponados p€la coÍeia
dê.|@ãn-se para a direita.

ll - À âcêleraçáo cenlripelâ na pentêÍia dâ polia

moiÍiz é 4 veles maior do que na pêríena da
oútíâ pôlia peque nã,

lll- Os obletos lãnspodados pelá coíela
m@imentam.sé com velocidâdê lln*. ménôr

do q!ê a veLôcidãde hnsênciaÌ na peíiiena

{Ê) I,llê lJl.

Selecìone a alêmaiiva que pÌeench€ côÍelâ-
menle as lacLrnãs do panágaío abalxo-

o prcjétiì A alinse o solo..-...-. oprojélilB. Sobe
a componènle hori:ontal da vêl@idãdè .o ponÌo

Fâis alo da lãjetóna, pode-se afimar quê èra

(A) anìes quê - nula paê ambos os pójéìeis

(B) anl6 que - Faìor paa o rrciéiil B do que

(c) âilês que - mênor pãÉ o prôiétil B do qu€

(O) ao mesmo tempo que- menorpaÉo projéÌir
B do que paB o pôjéIilA

(E) ao mesmo rënpo que - maior pa€ o póiéht
B do que paã o p@jétilÂ



05. Un hènino èmpurã uma caìxa qle desÌiza.om
âtrito sobrc !m piso honzónlal. Parâ isso, êle

ãprcâ na caixâ uma ioEa hoi2ontaldìdgida para

a diÉita. A torça de arrilo enÌre a câixã ê Õ piso é

.onsianle, e o êlelo do ar no moMmenlô dõ

caixâ é desp€zivel. No ifstanle inicial,

€p€senlado nã ligua ãbãtxo. a lorçã aplicada

pelomeninoê I , cujo módulo é maior do quê o

da ioíÇa de ariÌo, e avelôcidadê da ÉiE éi .

SeÌecìonó a aÌlemativâ què p.eenche coÍètâ
trenle ãs lã.unas do pa.áqEloâbaixo.

Sê I pemaneer conslante, a velocidade da

.âixâ sêÉ Sê ô módulô dê ! dlminún
pêrdanécèndô conlldô mâlor dô qúe o da loça
dê ãtri1Õ, â ve ocidadê dâ caüa, nôs in$anle

subseqúenl4, seni ,,...,,, . Se o nodulo dê I
diFinúÌr, lonandÒ se iguaiao da toça de alriio, a
veicóidadè da cãiÈ, nos instânlês subseqúenles,

(A) constanÌe - dsrescenre - nulâ

{8) c€scéôtê - dêcresc€nle - nlla
{C) .Íêscente - .€scenle - conslanÌe
(O) cÕníant c.escede - nlla
(E)crêscenrè dêcrescenle constanle

j-

05. Una panicua movinênta'se :nlcialmente com
energia cìnérica de 2s0 J. ouranlê alglm tempo,
alla sobre êla uma iorça esullanle coh úódulÒ
de s0 N, cLjã o.i6nlaçáo é, â cada ìnsianle,
pelpendicular à vel@idadê lineâr da paniculai
rêssà slruação, a paÍrícula përcoíe ufrâ
t.ale6r a cofr comprmênlo de 3 m. Depois, alua
sobe a pailícu a uma íolçá Ésullanìe on sentido
cô.úá.io à sua velmidade linear, reaizando um
t6bãlho dê í00J. Olaléa ênelgiã c nélica Íinal

(À) 150J.
(B) 250 J.
(c) 300J
lD) 350J.
(E) 5ooJ.

07. Um planela de$revé l@jetória eliplicâ em tomo

dê uma êslr€lã quê ôcupã um dos íocos da

ellpse, ccílorme indica â íiqu.â abaixÒ. Os
pontos A e C estão slluados sobÉ ô èixô maiot

daelipse, e os ponl€ B e D, sobrê o ejlo mênôr.

B

ct

\

a
Esrr.la

D

SelselBcloren os ì.têíal6 deteopopâÉo

plânélã peíórcÍ ôs .êsÊecìilos arcos dé êlipsê,

e se FÂ e h rorêm. espec$?amenre. as roças

rêsultslês sobre o planêlã nôs porn6 ÁeB,

{a) hÈ < tBc e que ri e { auam paa o

is) ÌÀa < t€c ê que q " r] "p.nt* 
p-" o

ic) tÀB = tBc e qué r] e r] apmtam p*a o

lur I$ = Ìe e que FÀ e LB spon€m Pãra o

(E) tÀB > Ìèc ê que ri e rl aponram p-. 
"



08, A liguê abaixo .êpíèsènlã lma íégla lnilorn6,
aFoiadã diÍelamenle ãbaixô do seu cênlro, na
qlal podem s.r pendltâdâs màssas de valorês

M, ê Ìvi.. Para tânlo, a @da 5.m há !m peque-

no gãncho dê mâssadespre2ivê|.

No caso ìndicadÒ na jÌqura acima,
éncon!ra-se em equi ibrio.

obsewe os lrès @sos abaixô.

Quáis deles lambém rcpresentam a régla em

(E) l,llê lrl

09. As rcldanas lixas da lioúla abaixo podem gmr
liv€mente, os lios são inêxlensivels ê suas

nass6, desprczíveis; mesmo assin, o sistêha
esÌá em eqülÌíbro na sÍuiçio l. O corpo A é dê
jerc e o cÕÍpo B. de chumbo (lembÌe qle a

densidede dô chumbo é FaioÍ dô quê â do ieÍo).
Na siÍüaçno 2, os mesmos dois corpos

enconliam€e imeEos em áquã.

Selecione a alleínalivã que pre€nchê

coíelamenre as lacunas do paágÉlo abaixo-

Na situaqãô I, a íÒrçâ iensoE no lio é .-...., nã

siluaqeo 2, Na situação 2, se Ò ssiema eslive.

inicialnênlê eh repouso, o órpo A ,.,.,.,., € ô

(A) ã mesmáquê - pêúáneceÍá em iepolso
peÍman€erá êm repouso

(B) maiôrdó qué pemaneceÍá em repouso -
pe.maneceÍá em r€pouso

(c) a mesmaquê - subid d€sceiá

(D) mâordoque - subná - desÒerá

(E) naiddcquê desce.á - subná



10. O d âqraúa abaro represenlã a p€ssão (p) êm
ronção do voruõe {v) de úh gás qúe solÍ€! uma
êxpansáô, indo do esradc A até o eslãdo c,
passando pelo esrado B. Quâ o ìÍâbârho

iêãladÒ peo 9ás ddBnìe suã expansão ênlrc

íct 1p"Y".

(o) ip,v,

(E) 2 povo .

1Í. Dois cübôs, À e B, úâciços ê homogêneos, são
1êitos de !m mesmo neÌal e têm ãésìâs qúe
medeÍi íespecilamênte l cm e2cm.

Selecic.e ã altênâlive que pr€enôhe corc-
lafrente as laclnas do paÉgraro abaixo.

Nas mesnìs condiçoês cè lenperatura e
pÈssão, ós do:s clbos têm vã|o.es......, de

.alôÍ especiÍicô, ìêm vãloÍes .....,.. d€ cao.
alênl€ de lusão e, quanno colocadôs na o.deh
A B. íicam em ordem ..,.... de capacidade

(A)direrenlês dliereiles
{B) direrenìes - díerenles
(c) qúas isuas
(DJ quais - iguas
(E) quaÈ dlreÌe.les

12. Os pôilos A, B e C do géri.o abaxo, qle
rêpresêntã o voLumê (vl coho iunçáo da

lêmp.raturã ãbsoLltã {Ì), údicam 1rês eíâdos
de lma mesha amôst.a de gás ideal.

S€ndo p^, ps e pc as pressõ€s corespondenies
âos esrãdos i.dlcãdÒs, podeúôs ânmar quê

13. Coísidê€ 4 alimaçóes a!âiro, Êlerentes a
prcessos dê Ìranslomação de eslado de $sês

I - Em úma expansão adlabálica, para cada
unidâdêde tÉbaho Èaiado pelo sistema, a
ênergia inl€ma do sislena diminui de duas

ll - En unâ expansão isotémicâ. a qJantidade
de calor @ceblda peô s stênã é o dobÍô d.
Irabarhô eallzado peo s,siêma.

iLl-Êm Lma trans,oÍúaçãó lsovollmél ca, o
ãunenro na ên€lga inrêmã d. slslena é
igual à quantdade de caro. rê.êbida Felo

oúa s eÍã. ccÍrelas?



PRÓCtÊNCrAStg9

Proíessores inierêssados em parlicipâr do PRÓClÈNCIAS/gg (ProgÉmâ de Apoio êo

l\relhorâmênìo do Ênsino de Ciências no 2q Grau) podeÍão inscreveÈse no Deparlamento dê

Física (lnsilluto de FÍsica - UFRGS) no pêríodo dê '17lmaio a 174unho/99 O proíessor

dêverá .rmprovâí atividade docente de ênsino médio dâ rede públicã e/ou privâdâ Não

sêrá perúitida adesão de prôfêssoíes que já tenham participado de alguma edição

anteíior do progrâma.

Na ediÉo 99 o curso abÍangerá 168 horas-au{â Üulho/gg a julho/2000) e os

proíessores recebeÉo um ceiliÍc€do de Êproveilamênto êmitido pela Pró-Reitoria de

Exiensão Universìtária da UFRGS. Estão prêvÌstâs bolsas pa.a os alunosturs,stas

(proíessoÍes dê ênsino médìo).

INFORMAEÓES:
OePartâmento de Físice- UFRGS
Av. Bento Gonçalves, 9500 -Campus do Vale
Fone: (051) 316 6438/&34
(das th as 11h e das 14h as 17h)

NOTÀl

A pêrtir de abrilde 1999, o Obsêrvâ1ório Aslronômìco do lnsiituio de FÍsicã dâ ÚFRGS

(IF/UFRGS) reiniciou o poeto 'AsÍonoÍìliâ pâ€ a Comunidade' Este pÍoieio exìstente há

alguns anos, vem êtendendó ânuêìmente Gentenas de Pessoâs iodas as 3a e 56 feiÉs o

Observatôíio eslará êbeaio à iarde parâ visitantes À noitê, nesles mesmos diâs da semana

haveÉ sêmprc um monitor ìreinado êm Asronomie pera mosirar âos visitanies, usando um

lelesópio dê gíande pode, divêrsG obietos astronômicos de inlerêsse, mmo estrelas,

esirelas duplas, âglomeÉdos esiêlares, nebulosâs, planeÌas e a Lua

Poclem lambém ser agêndadâs Yisitaçõês em gÌupos ou turmas escolares' Nas

visilãs notumas, os aÌunôs teíão sêmpre e opodunidadê de olvir ume palesira Proferidã por

um prcfessor do dêpadamenio de Ast.onomìa do IFruFRGS

Pa|a rÍìaiores Ìnformações e agendamenìo de visiiasi (051) 315 3352 de 2e a 6e à

VESTIIULAR: Câbârito (1q paÍe)

1-B 5-C 9-D Ì3 C

2 A 6-A l0-D
I E 7-A ll-D
4 -ç. 8 C 12-D

ÂsÍadecemos à COPERSE -LTFRGS Por
rer cedido paÍâ publìcâção as pÍovâs do CV/99.

BolêtÌm GEF
â/c Prcía. lrâgale 8n:]ckmann {Edúora)
lnstiiuio de FÍsic€ - UFRGS
Caixe Postal 1505í - Ag. Campus
91501-970 Porto Àlegre - RS

E-rna:l: MABRUCK@if .uíígs.bí
Fone: (051) 316 & 44
FAX: {051)319 17 62


