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Nota-se que o ensino tradicional tem privilegiado as atividades baseadas na assimilação  do 
conteúdo apresentado pelo professor. Mesmo nas atividades ditas “experimentais”, o aluno 
raramente tem a oportunidade de criar e construir experimentos a serem utilizados no processo de 
ensino/aprendizagem, desta forma há pouca interação entre a atividade prática e o aprendiz. 
Propomos neste trabalho uma nova abordagem para o ensino experimental de eletromagnetismo, 
onde são sugeridas atividades “abertas” sobre o tema, além de inserir novas tecnologias nas 
atividades práticas. Utilizando interfaces conversoras analógicas/digitais de baixo custo acopladas 
ao microcomputador, os alunos efetuam a coleta automática de dados e posteriormente a sua 
interpretação com o auxílio de gráficos e planilhas eletrônicas. Esta forma de executar a atividade 
experimental também fornece outras vantagens, como por exemplo: propicia uma redução no tempo 
gasto na coleta e interpretação dos dados e permite visualizar fenômenos que jamais seriam visíveis 
sem a coleta automática. 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, vários autores [MONTARROYOS, MAGNO, 2001; HAAG, 
2001; AGUIAR, LAUDARES, 2001;CAVALCANTE, TAVOLARO, 2000; CAVALCANTE et al., 
2002; HAAG et al. 2002; STEFFANI  et al. 2002; MOSSMANN et al., 2002; MONTARROYOS, 
MAGNO, 2003] tem espraiado a possibilidade de modernização do laboratório didático de física 
através do uso do microcomputador para coleta e tratamento de dados. Neste trabalho propomos a 
utilização de uma interface de conversão analógico-digital (A/D) de baixo custo e fácil construção. 
Como área de aplicação, o eletromagnetismo foi escolhido para demonstrar algumas possibilidades 
de uso destas interfaces. Propomos alguns experimentos onde fazemos a coleta automatizada de 
dados com a unidade conversora A/D e o tratamento dos dados colhidos é feito mediante o uso de 
planilha eletrônica (no nosso caso EXCEL). Optamos por esta metodologia pois assim, o aluno tem 
a chance de interagir com  todas as etapas envolvidas no processo de aquisição e tratamento de 
dados. A correta adoção de um sistema automatizado de aquisição de dados no laboratório didático 
de física abre novas perspectivas para o ensino experimental. Como citado anteriormente, numa 
aula experimental onde haja presente um sistema automático, todo o processo de aquisição e 
tratamento de dados deve ser abordado para não tornar o experimento um “pacote fechado” onde os 
dados parecem surgir dentro de uma cartola. A discussão a respeito de conceitos envolvidos na 
aquisição automática de dados, como conversão digital, dispositivos de estado sólido, etc. por si só, 
permite abordar tópicos presentes no cotidiano da nossa sociedade altamente tecnológica e que são 
frutos do desenvolvimento da física do século XX.  

                                                 
♦ Apoio: CAPES, PROPESQ-UFRGS 
A ser publicado no livro de Atas do XV Simpósio Nacional de Ensino de Física, Curitiba, 21 a 26 de março de 2003.  



 

 
 

  

II. INTERFACE CONVERSORA ANALÓGICO-DIGITAL 

Para coleta de  sinais analógicos através do microcomputador há necessidade de alguma 
forma de conversão deste sinal para a linguagem digital,  única que o microcomputador 
compreende.  

 

Fig. 1 Um sinal analógico deve ser convertido numa informação digital para ser 
compreendida pelo microcomputador 

Na Fig.1, temos um esquema simplificado demonstrando como esta conversão é realizada. O 
sinal analógico captado, geralmente é a diferença de potencial existente sobre um componente ou 
sensor, é convertido numa informação binária composta pelos bits 0 (baixo) e 1 (alto) que é 
coletada por uma das portas de comunicação do microcomputador com o mundo externo. A 
resolução desta conversão depende do número de bits utilizados para transformar o sinal analógico 
em digital, por isso, quanto maior for a quantidade de bits usado, maior será a semelhança entre o 
sinal convertido para o formato digital e o presente na entrada do conversor [CAVALCANTE, 
TAVOLARO, 2000]. Houve algumas propostas de unidade conversoras A/D publicadas na década 
passada [ SOUSA et al., 1998; RIBAS et al., 1998; FAGUNDES et al., 1995], mas a construção 
destas interfaces  é demasiadamente sofisticada para sua implementação pelo professor com pouca 
aptidão em montagens eletrônicas, pois o número de componentes envolvidos é elevado e nem 
sempre disponíveis no comercio eletrônico local.  A unidade conversora A/D proposta neste 
trabalho, emprega apenas um componente eletrônico, o próprio circuito integrado conversor A/D e 
pode ser construída em poucos minutos.  Atualmente existem no mercado várias opções de circuitos 
integrados  que poderiam ser adotados na interface A/D, optamos pelo circuito integrado TLC548, 
um conversor de 8 bits com um canal analógico de entrada de resposta entre 0 e 5 Volts e resolução 
temporal melhor que 1 ms. Este circuito integrado pode ser ligado diretamente à entrada de 
impressora do microcomputador e basicamente necessita apenas da alimentação externa de 5 Volts 
para operação, simplificando a montagem. Na fig. 2, temos o diagrama elétrico do conversor. A 
alimentação de 5 Volts para o conversor pode ser retirada da entrada de joystick [HAAG, 2001] ou 
através de uma bateria de 9 Volts e um circuito regulador de tensão de 5 Volts.  



 

 
 

 

 

Fig. 2, Circuito elétrico da unidade conversora A/D e diagrama de ligação na entrada de 
impressora (porta paralela) do PC. 

 

III. SOFTWARE 

Depois do sinal analógico ser convertido num sinal digital e enviado à uma das entradas da 
porta de impressora do microcomputador, devemos utilizar um software para leitura e 
armazenamento destes dados. O leitor com alguma noção de programação poderá implementar o 
seu próprio software. Existe ainda a possibilidade de utilizarmos um software produzido pela 
indústria PICO [PICO, 2003] específico para o circuito integrado TCL548 (ADC10) que é 
distribuído livremente na WEB juntamente com o seu código fonte em várias linguagens, entre elas 
a VISUALBASIC, DELPHI, C++. Esta empresa também comercializa unidades conversoras A/D, 
porém o custo destas unidades é relativamente elevado em comparação com as unidades produzidas 
de modo artesanal num dos laboratórios do Centro de Referência para o Ensino de Física (CREF), 
no Instituto de Física – UFRGS. Nas figuras  3  e 4, temos dois exemplos de software utilizados 
para coleta de dados, um desenvolvido pelo autor e outro fornecido na página da indústria PICO, 
respectivamente. 



 

 
 

 

Fig. 3 Exemplo de software desenvolvido no CREF para aquisição automática de dados via 
unidade conversora A/D. Os valores obtidos são mostrados numa tabela de dados e salvos 

para análise posterior. 

 

 

Fig. 4 Exemplo de utilização do software desenvolvido pela indústria PICO. O sinal analógico 
é visualizado na forma de um gráfico de tensão em função do tempo. 

 

IV. APLICAÇÕES 

O eficiente uso de um sistema automático permite uma redução no tempo gasto na  coleta de 
dados. Desta forma, a aula experimental pode ser focada nos conceitos físicos envolvidos no 
experimento, pois a etapa manual e quase sempre tediosa  de coleta de dados é abandonada. Para 
um mesmo experimento, o aluno poderá tomar um grande número de dados e até mesmo repetir o 



 

 
 

experimento inúmeras vezes alternando algumas constantes envolvidas neste, buscando testar seus 
modelos mentais sobre os conceitos abrangidos pelo experimento. Deste modo, uma atividade 
experimental executada com a coleta manual de dados deve ser totalmente reformulada para 
adaptar-se à coleta automática. Preferimos adotar nas aulas experimentais atividades “abertas” 
(onde não há um roteiro fixo previamente estabelecido),  pois acreditamos que estas adaptam-se 
adequadamente e com eficiência às vantagens propiciadas pela aquisição e tratamento de dados 
automatizado. A seguir, mostramos algumas atividades experimentais desenvolvidas com o uso da 
interface conversora A/D. 

 

IV.1 DISCUSSÃO SOBRE PROPAGAÇÃO E INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA  

 

Vivemos numa sociedade onde a tecnologia da informação sem fio desenvolve-se a passos 
largos, porém estes avanços para o aluno parecem possuir pouca ou nenhuma correlação com a 
física que é ensinada no ensino médio. Há inúmeros tópicos que podem ser debatidos numa 
atividade experimental de eletromagnetismo em nível médio com o uso das novas ferramentas de 
coleta e análise de dados e que estão correlacionados com as tecnologias de informação atuais.  

Primeiramente, podemos acoplar à entrada analógica do nosso sistema de conversão A/D um 
longo fio de cobre e observar a o sinal coletado. A fig. 5 mostra o sinal captado quando conectamos 
um fio de cobre de aproximadamente 1 metro de comprimento. O sinal oriundo da rede elétrica com 
freqüência de 60 Hertz é facilmente observado. 

 

Fig. 5 Sinal obtido quando conectamos um fio e 1 metro de comprimento na entrada do 
conversor A/D. 

 

Utilizando o gráfico da fig. 5, podemos numa aula experimental levantar algumas hipóteses 
sobre o sinal recebido: 

i) Qual a origem deste sinal eletromagnético? 



 

 
 

ii) Sua freqüência e por que captamos apenas os semi-ciclos positivos ? 

iii) O fio conectado na entrada analógica comporta-se como uma antena que e sensível 
ao campo elétrico ou magnético? Ou ambos? 

iv) Seria possível com o nosso sistema de aquisição de dados receber diretamente outros 
sinais eletromagnéticos como telefonia celular, TV, rádio FM, etc. ?  

v) Este sinal pode interferir na coleta de dados? Se sim, como podemos evitar esta 
interferência? 

 

 

IV.2 CURVA DE CARGA E DESCARGA DE UM CAPACITOR  

 

A curva de carga e descarga de um capacitor pode ser exemplificada com o uso da 
montagem experimental descrita na fig. 6. Quando a chave é ligada na entrada de 3 V, o capacitor 
que anteriormente estava descarregado passa a acumular cargas elétricas em virtude do campo 
elétrico que surge entre seus terminais. O valor do capacitor e do resistor podem ser modificados 
para demonstrar a variação da constante de tempo RC.  

 

Fig. 6, diagrama elétrico para aquisição de dados das curvas de carga e descarga do circuito 
RC. 

 Na fig. 7, temos o gráfico da curva de descarga e carga do circuito RC utilizado. A chave S 
foi inicialmente ligada à entrada de 3 Volts e após alguns segundos foi comutada para o referencial 
de terra do circuito e novamente conectada na bateria. 



 

 
 

 

Fig. 7, gráfico da curva de descarga e carga do circuito RC. 

 

Os pontos visualizados na fig. 7, foram armazenados num arquivo de dados e analisados 
com o auxílio de uma planilha eletrônica (EXCEL). Selecionamos apenas a região de descarga e 
com auxilio da planilha eletrônica encontramos a função que descreve a curva obtida 
experimentalmente. 

 

 

  Fig. 8, Com auxílio do software EXCEL, a curva de descarga do circuito RC foi analisada. 

 

 

 

 

IV. 3 CIRCUITO RLC 



 

 
 

 

Podemos discutir vários conceitos envolvidos na análise do circuito RLC que são 
amplamente utilizados em dispositivos eletromagnéticos empregados no nosso dia-a-dia. 
Dispositivos como: forno de microondas, fibras ótica, telefone celular, etc. empregam princípios 
básicos contidos no circuito RLC. Dentro do possível, deve-se buscar uma associação entre os 
conceitos físicos empregados e suas aplicações tecnológicas. Como exemplo, na fig. 9 temos a 
ligação do circuito RLC à entrada da nossa unidade conversora A/D. Utilizamos um gerador de 
sinais para fornecer o sinal de entrada ao circuito RLC, como alternativa, pode-se usar a placa de 
som do microcomputador em conjunto com um software específico [HAAG, 2001] que torna a 
saída de áudio desta placa um eficiente gerador de sinais na região de uns poucos Hertz até 10 kHz.  

 

Fig. 9 diagrama elétrico do circuito RLC e ligação à unidade conversora A/D. 

 

O valor da resistência R deve ser experimentado em função do sinal gerado e impedância de 
saída do gerador empregado, no nosso caso, utilizamos um resistor de 47 kΩ. O valores de L e C, 
devem ser escolhidos para que a freqüência de ressonância do sistema RLC esteja dentro da região 
abrangida pelo gerador e conversor A/D, por isto, aconselhamos operar numa região próxima de 1 
kHz.  Na fig. 10, temos o gráfico onde a curva de ressonância é visível. Variamos a freqüência do 
gerador e coletamos os valores de tensão presentes na entrada do conversor A/D.  

 

Fig. 10, gráfico de ressonância do circuito RLC. 

 

Usando o gráfico, podemos ainda discutir a largura da faixa de resposta do nosso conjunto 
RLC empregado e como este fator é importante num receptor de rádio, por exemplo. Ainda 



 

 
 

poderíamos alternar a disposição dos componentes (circuito RLC paralelo, filtro passa baixo, etc.) e 
analisar o comportamento destas novas configurações. 

 

V. CONCLUSÃO 

  

Apresentamos  um circuito conversor analógico-digital de baixo custo e de fácil montagem 
que pode ser adotado no laboratório didático de física no nível médio e superior. As propostas de 
atividades experimentais na área de eletromagnetismo aqui sugeridas, além de fazerem uso das 
novas tecnologias presentes no nosso cotidiano, também devem ser guiadas para inserir os conceitos 
físicos por elas abordados nestas tecnologias. O ensino experimental tradicional pouco êxito tem 
alcançado neste sentido. Sabemos  que esta é uma tarefa árdua e que envolve uma nova maneira de 
encarar a atividade experimental por parte do professor e mesmo dos alunos, mas certamente trará 
um salto de qualidade ao ensino experimental de física. 

Agradecimentos ao Prof. Silvio L. S. Cunha, coordenador do Centro de Referência para o Ensino de 
Física, IF-UFRGS, onde este trabalho tem sido desenvolvido, pelo sistemático apoio que nos tem 
dado e à Profa Eliane Angela Veit pelo estímulo e sua revisão crítica feita neste e noutros trabalhos. 
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