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A.presentação 

Os textos aqui compilados fazem porte do curso de extensão. Física poro Se
cundaristas - 2q parte - oferecido pelo Instituto de Física da UFRGS através da 
Pró-Reitoria de Extensão (PROREXT) a alunos da escola secundária. Como no 
primeiro curso, ele é ministrado por estudantes da Ucenciatura em Física como 
parte da disciplina Unidades de Conteúdos para a Escola de li Grau e/ou I Grau 
(FIS 132), do elenco de ~disciplinas Integradoras· do grade curricular obrigatória 
dessa Ucenciatura. Promove-se assim a aproximação entre licenciandos e 
alunos de 2g Grau e o conseqüente contato da Universidade com a realidade 
escolar. Por outro lado, estimula-se o interesse dos secundaristas pela Física. 

O curso Física para Secundaristas vem sendo oferecido ininterruptamente 
desde 1965 e, no segundo semestre de 1993, a reformulação iniciada no primei
ro semestre teve continuidade sem deixar de manter a ênfase experimental e 
o amplo uso dos recursos didótlcos disponíveis (equipamentos e audiovisuais). 
Também foram levados em consideração, na programação das aulas, resul
tados de pesquisas em ensino ele Física relacionados às concepções que os 
alunos trazem para as aulas e que freqüentemente estão em desacordo com 
a conceituação científica. · 

Na composição dos textos apmveitaram-se contribuições de livros e projetos 
para ensino de Física de diversas origens e orientações. 

Na disciplina FIS132 os llcenciondos participam de dois encontros semanais 
de três horas. No primeiro, é fE~ito o planejamento da aula para os secun
daristas; no segundo essa aula É~ ministrada. Os textos aqui apresentados fo
ram discutidos com os licenciandos e contêm sugestões dadas por eles. Na 
execução das aulas para os secundaristas estão previstas demonstrações e 
exposições no quadro-negro mas a estratégia básica consiste no trabalho em 
pequenos grupos, envolvendo e>cperimentos, leitura e discussão de textos, com 
acompanhamento feito pelos licenciandos escalados para ministrá-las. O pro
fessor responsável por FIS132 também participa dessa atividade dando apoio e 
orientação aos licenciandos. A partir da avaliação contínua dos aulas, busca
se o aperfeiçoamento do curso. 

Acreditamos que este matericil, embora inicialmente se destine à formação 
de professores de Física para o e:nsino médio, também seja útil para os profes
sores em exercfcio na rede escolar, tendo em vista a diversidade de sugestões 
e as inovações nele contidas. 

Os Autores 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

lç AULA: ELETROSTÁTICA 

leitura do texto ~Prótons, elétrons e nêutrons·• e realização das atividades ali 
propostas. 

Apresentação do vídeo-cassete correspondente ao texto (IF--UFRGS, 199 1, qua
dro 1570 em diante). 

Atividades sobre eletrização por 1atrito, por contato e por indução: 

Atrite várids vezes um bastão cje PVC com um papel toalha secc2. Em segui-
da aproxime-o de: 

(a) pedaços de papel picado; 
(b) um ·pêndulo elétrico·; 
(e) um eletroscópio de ponteiro (lâmina); e · 
(d) uma pequena lâmpada de néon. 

contato com· o môo 

(O) (b) (e ) (d) 

Rgura 7 

Represente cada uma dessas situações através de um desenho mostrando 
uma possível distribuição (ou um possível deslocamento) de carga elétrica que 
explique os fenômenos ob5ervados. 

Procure uma explicação para o fato de o papel picado ser atraído sem 
haver contato, Isto é, sem haver transferência de elétrons dele para o bastão 
ou vice-verso. 

1 Ax t, R .. Steffonl, M. H. e Guimorôes, V. H. Um Programo de Atividades sobre Tópicos de Ffsíca 
para a 8Q Série do lq Grau. IF- UFRGS, 1990. 

2Em dias frios, use estufa poro secar o ambiente; em dias quentes o ar condicionado dó 
melhor resuttodo do que o estufo. 



Explanação ora! baseado no tc::ixto ·cargas e estrutura do matéria· do PEF3 até 
a seçào4. 

Apresentação do Loop E-01 sobre eletrização. 

Perguntas sobre o loop: 

a. O que se observa quando são aproximados materiais iguais atritados (por 
exemplo, pêndulo e régua transparentes)? 
b. O que se observa quando são aproximados materiais diferentes atritados 
(por exemplo, p êndulo branco e régua transparente)? 
e. Quantos tipos de Interação ·foram observados? 
d. O que ocorre quando são aproximados cargas de mesmo sinal? E cargas 
de sinais contrórlos? 

Explanação oral sobre indução elétrico baseada na seção 5 do texto do PEF3. 

Exercício: 

Dois corpos de metal são montados sobre bases Isolantes e colocados em 
contato um com o outro, ambos eletricamente neutros. Os eletroscópios não 
acusam a presença de cargas elétricas (figura 2(a)). 

A seguir, aproxima-se um bastão eletrizado negativamente dos corpos me. 
tálicos que se encontram em contato (figura 2(b)). Descreva o que acontece. 

Os dois corpos são separados um do outro. O bastão só é retirado da proxi
midade depois de separá-los (figura 2(c)). O que se observa agora? 

(a) (b) 

Figuro 2 

(C) 

Se os corpos fossem separados depois de afastado o bastão, ficariam eletri
zados? 

Se, em vez de empregar corpos de metal, tivessem sido usados corpos de 
vidro ou de plástico, o efeito seria o mesmo? 

3Projeto de Ensino de Fislco. Capít1..1lo l. IF-USP/MEC/FENAME/PREMEN, 1979. 
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Apresentação ·do Loop E-03 sobre indução 
elétrico. K, 

Explanaçõo ·oral sobre condutori~s e isolantes 
baseada na seção 6 do texto do PEF3. 

Fígura3 

Demonstrações diversas envolvendo o Gerador de Van de Graaff (figura 4). 

Apresentação do Loop E-07 sobre o funcionamento do Gerador de Van de 
Graaff. Solicitar aos alunos explicações para cada um dos fenômenos obseNa
dos. 

Demonstração do funcionamen1·o da Móquina de Wimshurst4 (figura 5). 

terminal Q----· -
L -- -~· . . 

- -- : : 
---- :~·"; -_:pente - ..._. 

. 

correio 1 1 1 ~ .___ 

Rguro4 Figuro 5 

4Pora o expllcoçõo de seu fundonomento procure: Freitas, Aníbal. Físico. Sôo Paulo, Ed. 
Melhoramentos, ed. 7, p. 229, 1954. 

3 



Exercícios: 

l. Você dispõe de duas esferas A e B, metólicas, iguais. inicialmente descarre
gados e montadas sobre supor~,es Isolantes. Além disso, você tem um bastão 
de PVC carregado negativamente. 

a. ObseNe a figura 6 e descreva cada passo da experiência que você poderia 
realizar e através do qual uma esfera é carregada positivamente e a outro 
negativamente. 

(a) 

~~ (A . ~-~ ~~ t~ '+ ' -1 1 + 

~ 
, ( 
<· 

___.. _ _,,.______,} 

(b) 

Figura ó 

(C) (d) 

b. Descreva uma possível experiência através da qual as duas esferas sejam 
carregadas positivamente. 

2. Para que dois corpos se atraiom eletricamente, ambos devem estar carre
gados? E quando dois corpos se~ repelem eletricamente, ambOs devem estar 
carregados? (Veja figura 1 (b).) 

3. Descreva agora cada passo do eletrização da esfera representada na figuro 
7. 

(O) (b) (C) (d) 

Figura 7 

(e) (f) 

Se o procedimento t ivesse parodo na situação (d) e o bastão fosse retirado 
sem haver contato (como em (e)). qual seria o sinal da carga elétrica da esfera? 

5As figuras 6 e 7 foram retirados do livro: HEWJTT. P. G. Conceptual physics; a hígh school 
physics program. Colifornio, Addison-Wesley Publishing Compony, 1987. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

2ç AULA: FORÇA ELETROSTÁTICA E CAMPO ELÉTRICO 

Forças Eletrostóticast 

·A força gravitacional.já estudada anteriormente. constitui uma das forças 
fundamentais da Natureza. Ela permite explicar a existência do peso dos objetos 
no superfície do Terra e grande parte dos fenômenos que ocorrem no sistema 
planetário e. além disso. no resto do Universo. 

Outro tipo de forço fundamental. também de primeira Importância, é cons
tituído pelas forças eletrostáticos. ou seja. as forças entre corpos eletricamente 
carregados. 

Como veremos, entre esses dois tipos de forças - a gravitacional e a ele
trostótlca - existem grandes se~melhanços. Contudo, convém ressaltar desde 
logo duas diferenças Importantes. 

(a) Qualquer par de corpos 01igina uma interação gravitacional. isto é. todos 
os corpos atraem e são atraícjos gravitaclonalmente. Por sua vez. as forças 
eletrostáticas são exercidas somente sobre determinados corpos: aqueles que 
possuem carga elétrica de detenninado sinal em excesso. 
(b) As forças gravitacionais sc:io sempre forças de atração. As forças ele
trostática~ podem ser de atração ou de repulsão. Isto implica a existência de 
dols tipos de carga elétrico: ccirga elétrfco positiva e carga· elétrica negativa. 

As leis que regem as forças eletrostáticas são bastante simples. Para saber se 
a força é de atração ou de repulsão basta obseNar o sinal das cargos elétricos 
existentes em cada corpo elehicomente carregado. 

Q. (o) Q. (oi 

-8 ~ 

º •(o) ºe H 

G-> -8 

º• (-) q. (·) 

+-0 ~ + + -

Figura 1 

lTexto entre ospos traduzido. com modiflcoçôes, do llvro /ntroducclón a la Mecónlca de 
Newton. Hector Munoz M. Santiago. Ediciones Pedagógicos Chilenos. 1990. 
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Se os corpos possuem cargos de mesmo sinal. a força entre eles será de 
repulsão. Por outro lado, se possuírem cargas de sinais diferentes, a força seró 
de atração. 

A intensidade das forças elBtrostóticos é dada pela chamada· Lei de Cou
lomb. De acordo com esta lei. a força eletrostótica entre dois corpos eletri
camente carregados é proporcional ao produto das cargas e inversamente 
proporcional ao quadrado da <:listâncla que os separa. 

Chama a o tenção na lei de Coulomb sua extraordinária semelhança com a 
lei da gravitação universal (quei se refere a forças gravitacionais). 

Por um lado. vemos que em ambos os casos a forço diminui na proporção 
inversa do quadrado da distância que separa as massas ou as cargas elétricas. 
Por outro lado, vemos que em lugar do produto das massas aparece aqui o 
produto das cargas elétricas dos corpos. 

A expressão algébrica da lei da Coulomb deve ser. portanto. muito similar à 
expressão algébrica da lei da gravitação universal. 

Expressão algébrica da lei de Coulomb: 

F= k.q1.q2 
,.i 

Nesta expressão, F represenita a força eletrostótica entre os dois corpos car
regados, q1 e <n representam ais respectivas cargos elétricos e r representa a 
distância que separa ambos os corpos. (Por simplicidade vamos supor que a 
d istribuição de carga elétrica SE3 localiza todo em um ponto ou que se distribui 
uniformemente sobre uma superfície esférica.) 

Como na lei da gravitação universal. aparece aqui uma constante de pro
porcionalidade k que depende das unidades que utilizamos para medir 9s car
gas elétricos, da distância que os separa e do melo. 

No Sistema Internacional de Unidades (SI), o valor de k para cargas situadas 
no vócuo e. com boa aproximação, no ar. é: 

Nm2 

k ==9.109 <cr). 
Como no lei da gravitação universal, aqui se trota de uma Interação, ou seja, 

os dois corpos exercem forças um sobre o outro. 

Se suas cargas são de mesmo sinal. eles se repelirão mutuamente; se as 
cargos forem de sinais diferentes, eles se atrairão mutuamente. 

6 



Igualmente, como no caso da interação gravitacional, as forças que ambos 
os corpos exercem um sobre o outro são de mesmo módulo. Quer dizer, a força 
que um exerce sobre o outro é numericamente igual à força que este último 
exerce sobre o primeiro. 

Também, como no coso da lei da gravitação universal. os forças que ambos 
os corpos exercem têm mesma direção mas sentidos contrários.* 

Slides M-1 a M-7. Usar os slides M-4 a M-7 para expor a 
relação F <X fz . 

Com base nos slldes apresentados, o que você con
clui sobre a intensidade da força entre corpos eletri
zados à medida em que a distancia entre eles dimi
nui? 

Suponha que uma das car~ias fosse duplicada, dl- qi! 
gamos q1. O que você espero que aconteceria com 
o módulo de F? E se fosse duplicada a carga q2, 

mantendo-se q1 com seu valor original? 

Exercícios: 

Figura 2 

1. Comparaçào do módulo da ·força eletrostática com o da força gravitacional 
entre duas partículas: De acorclo com o modelo de ótomo de Bohr. a distância 
r entre o elétron e o próton no átomo de hidrogênio seria em torno de 5,3 . 10- 11 

m. 
Quais são os módulos: 

a. da força eletrostática e 
b. da forço gravitacional 

entre essas duas partículas? 

Sendo q. = qp = l, 6.1 o-19c. vern. para a forç.a eletrostática: 

F. =k'll'l2.,9109(N.m2 .) l ,6.l0-19C.l,6. l0- 19c =8 i 10-ªN 
e r2 . c2 . . (5,3. l0- 11m) 2 ' • 

Sendo m. =9, 1.10- 31 kg e mp = 1, 7. l 0-27kg. vem. para a força gravitacional: 

F =Gmemp=Ó 7 JQ- ll (N.n?.._) 9, l .1Q-3lkg. l,7 .l0-27kg =3 7 10_47N 
g r2 , . kg2 . (5,3. J0- 11m)2 , . 
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Neste exemplo, a força ele1·rostático é. portanto. em torno de 1039 vezes 
maior do que a forço gravitacional. Em outros palavras, as forças elétricas 
que os partículas subatômicas exercem entre si são tão mais fortes do que as 
forças gravitacionais existentes entre eles, que os efeitos gravitacionais podem 
ser completamente desprezados nesse caso. 

2. Um coulomb é uma unidade muito grande. Se tivéssemos um par de cargas 
de l C cada uma e se estas cargos estivessem separadas por 1 m. a força 
de repulsão entre as duas cargos seria de 9 bilhões de newtons! Isto equivale 
a cerca de dez vezes o peso de um navio. Obviamente tais quantidades de 
carga total não existem no ambiente cotidiano. 

Já a força gravitacional existente entre duas mossas de 1 kg cada uma e 
separadas por 1 mé deó,67. 10- 11 N. Esta é uma forço extremamente pequena. 
Para existir uma força gravitacional de 1 N entre duós mossas esféricas cujos 
centros estivessem separados por l m. elas deveriam ter cerca de 8 milhões 
de kg de massa cada uma. As forças gravitacionais entre objetos comuns são 
realmente pequenas e só são detectados com experimentos muito delicados. 
Forças elétricas (não cancelados) entre objetos comuns são grandes o suficiente 
para serem facilmente detectoclas. 

3. Co_nsldere duas cargos positivos. q1 e <n· sendo q1 maior do que q2 (vejo a 
figura 3). Para que uma terceiro carga q. muito pequena, fique em equilíbrio 
quando colocada sobre o linha que une CJl e q2, ela deve localizar-se: 

o. entre q1 e </2• mais próxima de .q1 se q for positiva. 
b. à esquerda de q1 se q for negativa. 
e. entre q1 e <J2, mois próxima de q2 se q for positiva. 
d. entre q1 e q2. mais próxima de q1 se q for negativa. 

Justifique sua resposta. 

Figura 3 · 

4. Os centros de duas esferas mietállcas iguais, urna com carga de 2. l 0-5C e 
outra com - l. l0- 5C, estão afastados de 10 cm. 

a. Calcule a forço eletrostótica entre elas. 
b. As duas esferas são colocados em contato e são separadas novamente de 
l O cm. Qual é o módulo e o sentido da forço entre elas agora? 
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5. Considere duas cargas puntuais q1 =311C e q2=-?..µC. situados no ar. separadas 
por uma distância de 30 cm, conforme o figuro 4. 

qi e 
Figura 4 

a. Represente. na figura. a força que q1 exerce sobre qi. Qual é o módulo dessa 
força? 
b. Represente, na figura. a força que qi exerce sobre qi. Qual é o módulo dessa 
forço? 
e. Se o valor da carga q1 se tornasse 10 vezes maior e o da carga q2 fosse 
reduzldo à metade. qual seria o novo valor dessa força? 
d. Considerando que os valores das cargos q1 e q2 não tivessem sido alterados. 
mas que a distância entre elos fosse duplicada. qual seria o módulo da força? 

CCJmpo Elétrico 

Explanação oral sobre o conceito de campo elétrico baseada no texto "Gente 
como carga e aula como campo· 2 e da seção 1 do texto do PEF 3• 

Slides M-8 a M-18 sobre linhas de força pam dive~as configurações do campo 
elétrico. 

Demonstrações usando o Gerador de Van de Graaff e cuba com óleo e se
mentes sobre retroprojetor. 

Figura 5: Unhas de força para diversos distribuições de cargo elétrica. Algumas 
dessas configurações são reprod uzjdos em aula na demonstração da c uba 

com óleo. 

2Menezes, A M. M .. Lopes. E. e Robllotto, M. R. Rev. Ens. F;s,, v. 5, n. 1, p. 16·23. 1983. 
3Projeto de Fislco. Copífulo 2. IF-USP/MEC/FENAME/PREMEM. 1979. 
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Figura 6: Unhas de força para diversas distribuições de carga elétrica. Algumas 
dessas configuroçôes sôo reproduzidas em au/a.4 

Nos slides e nas demonstmções foram mostradas configurações de linhas 
de força. indicando a existência de um campo elétrico em torno das diversas 
distribuições de carga elétrica. O conceito de campo é Importante na Física. 
Você deve ter tido contato com a Idéia de campo quando estudou o problema 
da queda livre: Explica-se a atração dos corpos pela Terra a partir da existência 
de um campo gravitacional. 

É muito semelhante o que acontece com uma carga qº dentro de um campo 
elétrico. Quando esta carga é posta em presença de uma cargo Q, é exercida 
sobre elo uma forço que será atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal da 
carga Q. 

Perto da superfície da Terra. o campo gravitacional é uniforme, isto é, § 
é um vetor que tem módulo, dlreçõo e sentido constantes. Isto ocorre, por 
exemplo, dentro desta sala. Mas, se olharmos a Terra por um instante como 
um corpo celeste, cuja capac idade de atrair outros corpos se esvai à medida 
que nos afastamos dela, perceberemos que o campo gravitacional da Terra 
não é uniforme, ele é mais fraco em pontos mais distantes da sua superfície. 
O mesmo ocorre com o campo elétrico de uma esfera metálica eletricamente 
carregada. 

A força por unidade de mossa, exercida pela Terra em dado ponto é 

p N 
1§1: - (-) 

m kg l ~I- GMm/r
2 

_CM ( N) 
ou g - - - . 

m r 2 kg 

dAs figuras 5 e 6 foram retirados do livro: Frouenfelder, P. und Huber. Dr. P. Einfuhrung in d ie 
Physik li. München, Ernst Reinhordt Verlog. 1958. 
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Analogamente, em dado ponto5 • a força por unidade de carga elétrica. 
exercido por uma outra cargo (:~létrica. é i!; (vetor campo elétrico): 

Assim como diminui o campo gravitacional terrestre com o inverso do qua
drado do raio, o campo eletrostático também diminui com o inverso do qua
drado do raio. Dobrando-se a distância que separa um ponto P da carga Q, o 
campo fica quatro vezes mais lfraco. Representa-se campos eletrostóticos por 
linhos de força. As linhos de força emergem radlalmente de uma distribuição 
esférica de carga positiva e entram radialmente em uma distribuição esférico 
de carga negativa. De um modo geral, são perpendiculares a qualquer su
perfície. 

Apresentação do loop E-04 sobre distribuição de carga elétrica nas paredes de 
um condutor metálico (Experiência da cubo de gelo de Faraday). 

Apresentação do loop E-05 sobre distribuição de carga elétrica e poder das 
pontas. 

Explanação oral sobre o poder das pontas. 

Explanação oral baseada nas se3ções 2, 3 e 4 do texto do PEF3 e no texto ·Gente 
como carga e aula como campo· 2. 

Exercícios: 

1. Desenhe as linhas de força que representam a campo elétrico 
a. de uma carga positiva isolada e 
b. de uma carga negativa isola1da. 

2. Indique nos desenhos da quE3stào anterior onde o campo é mais Intenso. O 
que isso tem a ver com a densidade das linhas de força? 

3. Imagine que uma carga de prova q0 seja colocada no campo de cada uma 
das cargas da questão 1 e ass.inole com uma seta a direção e o sentido da 
força sobre essa cargo nos dois casos. 

4. Faça um esboço da distribuição das linhas de força quando são colocadas 
próximas uma da outra duas ca1rgas iguais 
a. de mesmo sinal e 
b. de sinais diferentes. 

5Poro indicar o dlreçõo e o sentido elo vetor campo elétrico nesse ponto imagino-se colocado 
ali urna cargo q0 • positivo, muito pequeno, que chamamos de cargo de provo. 
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5. Faça um esboço das linhas de força que representam o 
campo elétrico na região entre as placas paralelas repre
sentadas na figura 7. Este campo é uniforme? Por quê? 

+- + ... + ... + 

Figura 7 

6. Faça uma analogia entre o campo elétrico na região entre as placas para
lelas e o campo gravitacional terrestre perto da superfície da Terra. 

7. Numa esfera ôca e condutoro, as cargas se distribuem na superfície externa. 
Quando uma carga de prova é levada para o Interior da esfera, é exercida 
sobre ela uma força nula. O que se conclui daí sobre o módulo da campo 
elétrico no interior da esfera? 

8. Um elétron (q = l, 6. l o-19C e m = 9, 1.1 Q-31 kg) é colocado entre os placas da 
figura 7. 
a. A força exercida pelo campo elétrico aponta para cima ou para baixo? 
b. Sabendo que E= f, qual deve ser a Intensidade desse campo para que a 
força elétrica equilibre o peso do elétron? 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS· 

3g AULA: ELEMENTOS DE UM CIRCUITO ELÉTRICO 

Montagem de um circuito: Distribuir aos grupos duas pilhas de l .5 V, um suporte 
de pilhas. uma pequena lâmpoda de 3 V, um suporte de lâmpada (simples, 
sem capa protetora), um interruptor e fios de ligação. Sugerir aos alunos a 
montagem de um circuito que foça a lâmpada brilhar. Solicitar um desenho do 
circuito montado por eles. 

Descrição das partes: Os alunos farão a descrição de cada um dos elementos 
do circuito e de suas funções. Eles também deverão descrever as partes e 
a função de cada parte de cada elemento. Exemplo: Na confecção da 
lâmpada devem ser obseNados sete ítens. Quais são esses ítens? 

Um circuito elé~trico e seus componentes1 

Para usar energia elétrica, devemos primeiramente ter urna fonte de potência 
elétrica (ou uma fonte de diferença de potencial). Pilhas, baterias, geradores, 
tomadas elétricas, etc, são fontes de potência elétrica (ou fontes de diferença 
de potencial). Máquinas elétricos, lâmpadas e, em geral, os aparelhos que 
trabalham com eletricidade sõo, chamados de receptores da potência elétrica 
(dissipam potência elétri.ca). 

Para o receptor funcionar, ele! deve ser conectado a uma fonte de potência 
elétrica através de fios. Interruptores (ou choves) são usados para ligar ou 
desligar os receptores quando necessário. 

Uma fonte de potência elétrica, receptores e interruptores conectados por 
fios formam um circuito elétrico. 

Para haver corrente elétrica em um circuito, este deve estar fechado, isto é, 
ele deve consistir somente de condutores. Se um fio for cortado em algum lugar 
ou um isolante for colocado dentro do circuito, não existirá corrente no circuito. 
A operação dos interruptores é baseada nesse foto. 

Os desenhos que representam a conexão dos elementos elétricos num cir
cuito são chamados de diagramas esquemáticos. Nesses diagramas, os com
ponentes do circuito são represE3ntados por símbolos convencionados. Alguns 
são mostrados na figura l. 

1Boseodo no texto 109 do livro: Peryshkin. A V. ond Rodino, N. A Junior Pliysics. Moscow, Mir 
Publishers, 1985. 
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componente sfmbolo componente sfmbo!o 

-roro- -l:=J-- -<m.J.- ~ 
resistor d iodo 

~ -i®- B I~ 
--@--

lômpodo LED 

-D- - -{)J- m . --=-1 i=-
copocltor 
elelrofillco 

pilho 

terminais -<)O- intoouptor 
____,,.,,._ 

Figura 7 

· Explanação oral sobre a função H o funcionamento dos elementos representa
dos na figura 1. 

Exemplo de montagem de um circuito e sua representaçõo: 

+ 1-4]-
/)' 

Rgura2 

Explanação oral sobre o f1111,_i-.; : .nir1ento do circuito representado na figura 2. 

Exercícios 2 

1. Considere os circuitos representados na figura 3. 

2Relirodos. junto com os figuras 1 e 2. do livro: FUNBEC/CECISP. Físico: Hobl/itaçõo Magistério 
- Elelr/c/dade (o cominho da ef(!frônlco). Sõo Paulo, Ed. Horbra, ed. experimental. 1990. 
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Figuro 3 

o. Identifique os elementos de cada circuito. 

li 

b. Que modificação pode ser feita no circuito 1 para que a lâmpada acenda 
com maior brilho? 
e. A lâmpada L2 foi testada e estó funcionando normalmente. Se, no circuito 
li, ela não acender, qual pode ser a causa? 

2. Um aluno montou corretamente o circuito esquematiza
do na figura 4. Nele, o dispositivo A pode ser um diodo, urn 
resistor, um capacitar ou um LED. 

a. Ao fechar o circuito. apenas por um Instante passa cor
rente elétrico pela lâmpoda. Nessa sítuoçào, o que pode 
ser o dispositivo A? 

+~ 
-----+I • 

Flgura4 

b. Se o dispositivo A for substituído e, nessa situação, a lâmpada acender 
permanentemente mas com pouco brilho, por qual peça ele pode ter sido 
trocado? 

3. No c ircuito representado na figura 5, o que ocorre com 
a lâmpada Li se a lâmpada L2 ·queimar·? Justifique sua 
resposta. 

+ L__J 
'"+l • 

Figura5 

Explanação oral sobre o funcionamento de uma pilha seca comum (mostrar 
corte de uma delas) baseada no texto ·Pilhas hidro-elétricas· 3 e realização do 
demonstração proposta no seçôo 6 do texto do PEF d. 

Entregar para cada grupo urna lanterna de mão. sem pilhas. para os alunos 
explicarem o seu funcionamento (contatos, interruptor. etc.). 

3Freitos. Annibol. Curso de Physica - Jgsérie; Iniciação no estudo dos phenomenos physicos. 
Sõo Paulo. Ed. Melhommentos. ed. 2, 1936. 

dProjelo de rislco. Capitulo 2. IF-USP,IMEC/FENAME/PREMEN. 1979. 
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O voltímetro. Medida de diferença de potencial (tensão).5 

Os instrumentos chamados de vollímetros sõo 
usados paro medir diferenço de potencial nos ter
minais de uma fonte de potência ou entre dois 
pontos em qualquer parte de um circuito. 

Voltímetros muitas vezes se parecem com am
perímetros (que medem corrente elétrica) e. por
tanto, para distinguir um voltímetro de qualquer 
outro Instrumento de medida, ele é usualmente 
marcado com uma letra V. Nos diagramas esqu~ 
móticos. um voltímetro é representado por um cír
culo com a letra V dentro (figura 7). 

• 
. 

. 

Figura 6: Voltímetros 

Rgura 7 

A formo de conector um voltímetro é mostrada na figura 7. Nessa figuro. o 
voltímetro indlcaró a diferença de potencial entre os terminais de uma lômpoda. 
Portanto. ele nõo deve ser conectado em série com a lâmpada. mas na formo 
mostrada na figuro. Os termlnois do voltímetro sõo conectados nos pontos do 
circuito entre os quais a diferença de potencial vai ser medida. Tal conexão é 
conhecida como conexão em paralelo. A conexõo em paralelo de condutores 
seró estudada mais tarde no curso. 

Um voltímetro é construído ele forma que a corrente que passa por ele seja 
muito pequena quando comporada com a que passa pelo circuito. Portanto. 
um voltímetro praticamente não muda a diferença de potencial entre os pontos 
nos quais ele é conectado. 

Para medir a diferença de potencial nos pólos de uma fonte de ténsão, o 
voltímetro deve ser conectado diretamente aos terminais dessa fonte. 

Entregar um voltímetro para ccida grupo realizar medidas de diferenças de 
potencial entre os pólos das pilhas no circuito representado na figura 7 quando 
(o) o interruptor estiver aberto e (b) o Interruptor estiver fechado. Medir também 
a diferença de potencial entre os terminais de cada lâmpada. 

5Boseodo no texto 118 do livro: Peryshkln, A V. ond Rodlno. N. A Junior Physlcs. Moscow. Mlr 
Publishers, 1985. 
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FÍSICA PARA SF.CUNDARISTAS 

4g AULA: CIRCUITO ELÉTRICO SIMPLES1 

Este texto refere-se ao circuito representado na figura l e poderá ser utilizado 
diretamente em sala de aula. O circuito está montado em forma de 'kits· para 
grupos de quatro alunos. Através deste material eles terão oportunidade de 
avaliar as idéias que utilizam para explicar o funcionamento de um circuito 
elétrlco slmples a corrente contínua. Poderão ainda confrontar tais Idéias com 
explicações científicas nas quais, espera-se, acabem por reconhecer um poder 
explicativo maior. 

·1 
==~===-~>=====ª=11=~~~~b~ 

3 

E 

t'~ 

!~ ~ 
lômpado L é:liodo 

Figura 1: Representação do circuito bôslco e de seus componentes 

Pilha~:;, fios e lâmpadas 

Quando perguntadas sobre o funcionamento de um circuito elétrico, muitas 
pessoas dizem que a corrente elétrica do circuito se 'gasta•, isto é. acaba 
sendo "consumida·. Segundo e~sta concepção, lâmpadas mais próximas das 

· pilhas - eventualmente mais próximas do pólo positivo - devem brilhar mais 
intensamente do que lâmpadas mais distantes. 

Vamos examinar isso mais de perto: 

1Texto Integralmente tronscúto do manual: Axt e Brückmonn. Um laboratório de Física poro 
Ensino Médio. Textos de Apoio ao Professor de Físico. Porto Alegre, IF-UFRGS. n. 4, 1993. 
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Atividade 1: Ligue a cl1ave e (interruptor) do circuito. Como se explica que 
nenhuma lâmpada acende? 

O circuito está interrompido em DE. Não passa corrente elétrica por ele. Logo 
as lâmpadas não acendem. Mas, para quem entende que a corrente elétrica 
se 'gasta•, alguma lâmpada, tpor exemplo a número 1, poderia acender até 
mesmo estando o circuito interrompido. 

Atividade 2: Conecte o fio condutor F ao segmento DE e ligue a chave C. As 
lâmpadas acendem agora? 

Verifica-se que um circuito só funciona se estiver fechado. Mas a dúvida 
sobre se corrente elétrica .. gasta• ou não no circuito permanece. Afinal, as 
lâmpadas 2 e 3 mal e mal acendem (ou até nem acendem). Não seria esta 
uma evidência a favor da idéia de que a corrente se '"gasta"? O que você 
acha disso? Dê sua opinião. De~pois você terá oportunidade de conferir. 

Atividade 3: Retire o condutor F e coloque em lugar dele a lâmpada L. 

Surge agora um bom argumento contra a Idéia de que a corrente elétrica 
·se gasta·. A lâmpada Lbrilha igual ó lâmpada 12 . Logo posso por ela a mesma 
corrente. Devemos procurar outra explicação para o tato de os lâmpadas 2 
e 3 brilharem menos. Além disso, este resultado indica que, não importando 
o obstáculo que esteja no caminho da corrente elétrica, ela possui mesma 
Intensidade nos trechos do circu tto onde não há bifurcação de fios, como ocorre 
nas lâmpadas 1 e L 

AtMdade 4: Retire a lâmpada L. e recoloque o condutor F. Feche o circuito na 
chave C e, a seguir, aperte o botão B. O que acontece agora? Descreva o 
cominho que o corrente elétric<J s_egue neste caso. 

O botão B, quando acionado, conecta diretamente os pontos a e b. Como 
isso modifica o brilho da lâmpada 1 e o das lâmpadas 2 e 3? O que significa 
a modificação do brilho em termos da corrente elétrico que passa ·por essas 
lâmpadas? A ligação ·em curto· ab elimina-do circuito as lâmpadas 2·e 3. 
Como é possível acontecer isso se elas não foram removidas? 

Atividade 5: Mantenha o botão B desligado e recoloque a lâmpada L no seg
mento DE. Desconecte a lâmpoda 3, girando-a meia volta. ObseNe o brilho 
das lâmpadas 1, 2 e L. Conecte novamente a lâmpada 3. Compare os brilhos. 

Como se comparam os brilhos das três lâmpadas quando elas estão ligadas 

2Sendo todos os fõmpodos Idênticos, associamos o brilhos Iguais, corrente(s) eléfrico(s) de 
mesma intensidade. 
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em série? Como se comparam os brilhos quando há lâmpadas (2 e 3) ligados 
em paralelo? As lâmpadas 1 E~ L brilham mais ou menos quando o número 3 
estó ligada? 

Considerando que as lõmpados funcionam como obstóculos para a corrente 
elétrica. qual é o obstóculo mciior: a lâmpada 2 sozinha ou as lâmpadas 2 e 3 
ligadas em paralelo? 

Com base na explicação dada à pergunta anterior, pode-se explicar a 
diferença nos brilhos (corrente elétrica) quando a lâmpada 3 está desligada? 
Explica-se. também. o fato de eis lâmpadas 2 e 3 apagarem quando o botão B 
é ligado, colocando-se ab em .. curto·? 

Com base em tudo o que l'oi visto até agora. pode-se afirmar que a cor
rente elétrica num circuito é sempre a mesma ou ela depende dos obstáculos 
(resistores) que são colocados no seu caminho? 

A corrente elétrtca 

Ao atritar com papel um bastão de PVC (cano de água), você separa cargas 
por atrito. Entre as cargas separodas surge uma diferença de potencial (tensão). 

A pilha também separo cargas mas ela faz isso através de processos químicos. 
Deste modo surge uma diferença de potencial nos seus pólos. Quando fecha
mos o circuito, essa diferença de potencial foz com que os elétrons nos condu
tores e resistores se transladem mais ordenadamente num sentido do que em 
sentido contrórlo. 

Os elétrons estão sempre ern movimento. mesmo quando não há tensõo. 
Sempre existem elétrons no condutor. Quando uma tensão é aplicada. surge 
um campo elétrico dentro do qual os elétrons são acelerados. Uns aumentam 
de velocidade e outros sofrem uma redução de velocidade. Neste caso possam 
por uma secção transversal do fio. em determinado inteNalo de tempo. mais 
elétrons naquele sentido em que se dó o aumento da velocldode. Isto explico 
o surgimento de corrente elétrica. 

Por definição, corrente elétrica é a cargo elétrica líquido (número não contra
balançado de elétrons) que atravessa a secção transversal do condutor na 
unidade de tempo (1 = D.Q/D.t). 

A pilha não é, pois, o fonte· de todos os elétrons do circuito. Elo apenas 
se encarrega de fazê-los ·circula( . Repondo elétrons no pólo negativo, elo 
mantém a diferenço de potencial que continuará forçando elétrons a circulor. 
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Para fazer isso. ela preciso dE! energia que provém das reações químicas 
internas 3. 

Podemos ainda fazer a seguinte analogia para a corrente elétrica: 

Imagine uma nuvem de elétrons livres semelhante a um enxame de mos
quitos. Cada mosquito move-se desordenadamente dentro do enxame até 
mesmo se uma lufada de vento desloca todo o enxame para um lado. O efeito 
do vento sobre os mosquitos equivale ao.do campo elétrico sobre os elétrons. 

Existindo um campo elétrico dentro do condutor, os elétrons, apesar das 
constantes idas e vindos a velocidades muito altas (movimento desordenado), 
avançam um pouco, a exemplo do enxame de mosquitos que se desloca para 
o lado em função da lufada de vento. 

Para você ter uma idéia. a velocidade com que os elétrons avançam, em 
função da existência do campo elétrico. é da ordem de l mm/s. Você esperava 
um valor tão baixo? 

Se a pilha fosse a única fonte de elétrons a corrente elétrica levaria, a 
l mm/s. alguns minutos para percorrer o circuito. Contudo, quando você o 
liga, as lômpadas acendem logo. Este é um forte indício da existência de 
elétrons em todos os pontos do circuito antes mesmo dele ser ligado. 

A corrente elétrica no circuito é função dos resistores (o número, o tipo de 
ligações, etc.). Portanto. a corrente elétrica pode variar muito. Jó a tensão 
da pilha sempre seró bastante uniforme enquanto a pilha puder repor carga 
nos seus pólos. A pilha é, pois. uma fonte de tensão e não de cargo elétrica. 
Na verdade, a carga elétrica não pode nem ser criada nem destruída. Ela 
pode ser movimentada. acelercido. e este é o papel da pilha: causar um fluxo 
preferencial de cargas ou seja. uma corrente elétrica. 

Atividade 6: Ligue o fio condutor F ao segmento DE. Desconecte a lâmpada 1, 
girando-a meia volta (é como se ela tivesse queimado). O que acontece? 

Atarrache novamente a lâmpada 1 e desconecte a lâmpada 3. O que 
acontece? 

Em sua casa, quando queimo uma lâmpada. as outras não apagam. Como 
é feita a ligação das lâmpadas, em série ou e paralelo? 

Atividade 7: Com o condutor F ligado em DE. use o outro fio F para fazer uma 
·ponte· entre a chove C e o ponto a. Com isso você elimina a lâmpada 1 do 

3 A energia liberado por unidade de 1empo. é potência. Por isso. no oulo anterior, utilizamos o 
expressóo "fonte de potência" como Eiquivalente a "fonte de diferenço de potencio!". 
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circuito. permanecendo apenas as lâmpadas 2 e 3. ObseNe o brilho. 

Retire agora os dois condutores F e coloque a lâmpaqa L em DE. Aperte o 
botão B. Observe o brilho. 

No primeiro caso havia duas lâmpadas em paralelo; no segundo. duas em 
série. Qual é o obstáculo maior. a ligação em série ou a ligação em paralelo? 

Atividade 8: Com o fio F em DE, operte o botão B e observe o brilho da lâmpada 
1. Faça novamente a -ponte· entre o chave C e o ponto a e observe o brilho 
das lâmpadas 2 e 3. 

A julgar pelo brilho (aproximadamente o mesmo), a corrente elétrica no 
circuito, quando duas lômpadc1s estão sozinhas e em paralelo, é o dobro da 
corrente elétrica quando apencis uma lâmpada está conectada ao circuito. 

Conclui-se, então, que a resis·têncla de duas lâmpadas em paralelo equivale 
à metade da resistência de umo única lâmpada. 

AleldeOhm 

A conclusão anterior nem sEimpre é verdadeira. Lâmpadas possuem fila
mentos metálicos. Metais apresentam o propriedade de aumentarem sua re
sistividade (os elétrons encontram mais dlftculdade de propagação) quando a 
temperatura aumenta. Isto significa que as lâmpadas só terão resistências iguais 
se a suo temperatura for a mesmo. Como o brilho depende da temperatura. 
mesmo brilho significa mesma tE~mperatura e, conseqüentemente, mesmo re
sistência. Esta é a situação da 1::rtividade O. Mas. na atMdade 2 e em outras, 
vimos que os brilhos podem ser multo diferentes. 

Nestes casos, não apenas a corrente elétrica que passa pelas lâmpadas é 
diferente. Também as resistências são diferentes e seu valor é tanto mais oito 
quanto maior é o brilho (temper<:rtura). 

O gráfico mostra como vario a resistência 
de uma lâmpada em função da corrente elé
trica 1. Quanto maior 1, maior o brilho e maior 
a temperatura. Se a resistência I< fosse cons
tante, o quociente V /1 = R daria urna linha reta 
(tracejada no gráfico). Muitos esquecem isto 
quando fa lam na lei de Ohm. Elo nos diz que 
V /1 = R (constante) apenas para condutores 
metálicos e quando a temperatura destes é 
mantida constante. 
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Em nossos experimentos temos temperatura constante quando o brilho é 
mantido constante (resistência constante) ou temperatura igual quando os 
brilhos são Iguais (resistências iguais). Mas, de um modo geral, no caso de 
lâmpadas, o quociente V /1 nos dá apenas o valor de R, o qual nem sempre 
é o mesmo (veja novamente o gráfico). Não podemos, pois, extrapolar e to
mar R como constante. A lâmpada em pleno brilho possui o dobro ou mais de 
resistência do que uma lâmpada a temperatura ambiente. 

Atividade 9: Mantenha as quatro lâmpadas ligadas. A seguir desligue a lâm
pada 3 girando-a meia volta. Observe que a lâmpada 2 leva um certo tempo 
para brilhar plenamente, durante esse Intervalo de tempo, há uma correspon
dente queda no brilho das lâmpadas 1 e L. Isso indica que o aumento na tem
peratura da lâmpada 2 provoco um aumento em sua resistência elétrica e, 
conseqüentemente, uma reduç:ão na corrente elétrica do circuito. 

As pilhas como fonte da diferença de potencial (ou tensão) 

As duas pilhas estão ligados em série. Quando o circuito estó aberto, medi
mos uma diferença de potencial e: de aproximadamente 3 V. Com o circuito em 
funcionamento a diferença de potencial VAD cai para 2,9 V e, eventualmente, 
até para um pouco menos. Isto acontece porque a pilha nõo é ideal. Ela, 
Internamente, também apresenta um obstáculo R; à passagem da corrente 
elétrica 1. 

Então, para o circuito funcionando, temos 

Em nosso coso temos, com .~ = 3 V e V AB = 2.9 V, IR; = O, 1 V (para pilhas 
convencionais novos). 

Como. nos experimentos que realizamos. os pilhas ficam ligados apenas cur
tos intervalos de tempo e o intensidade da corrente elétrica é baixa em rei ação 
aos limites que as pilhas suportcim, o produto IR; permanece mais ou menos 
constante e. com Isso. V,1n também se mantém em 2,9 V. 

Concluímos que em nosso circuito a diferença de potencial VAa varia muito 
pouco: em contrapartida a corrente elétrica varia bostante. Aquilo que é, 
então, aproximadamente constante no circuito, é a diferença de potencial e 
não a corrente elétrica. 

Como você entende, então, o compromisso que existe no circuito entre 
tensão. corrente elétrica e a resistência elétrico (das lâmpadas)? 
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Outras coisas, além de lâmpadas 

Já vimos que metais. como ci cobre dos ftos de ligação. são bons condutores 
de eletricidade. Além disso. quondo sua temperatura aumenta, sua resistivida
de também aumenta. 

Os semicondutores, como silício e germânio, são elementos não metálicos 
que apresentam algumas características interessantes. A baixas temperaturas 
eles conduzem mal a corrente elétrica. Através de energia fornecida. por exem
plo, na forma de calor, elétrons que normalmente possuem a função de manter 
coesa a estrutura cristalina, ligcmdo cada átomo com os vizinhos (elétrons de 
ligação), são liberados (elétrons livres) e ficam disponíveis para condução de 
corrente. 

Deste modo, ao contrório dos metais, onde um aumento de temperatura 
aumenta a vibração dos átomos e, conseqüentemente, dificulta a propagação 
de elétrons que Já existem livres, no semicondutor o aumento de temperatura 
cria elétrons livres (eles aumentom em número) e, com isso. há mais facilidade 
de propagação de corrente. Enn outras palavras, a resistência do semicondutor 
cal (ao contrário da das nossas lâmpadas). Um resistor assim chama-se NTC 
(Negative Temperature Coefficit3nt). 

Atividade 10: Ligue o NTC ao segmento DE. ObseNe a corrente elétrica (brilho). 
Sem aproximar demais para não danificar, coloque um fósforo aceso sob o NTC 
(mais seguro é mergulhá-lo em élgua quente). O que acontece com a corrente 
elétrica do circuito? E com a resistência do NTC? E com a resistência do circuito 
como um todo? 

Existem diversos tipos de matE?riais semicondutores. No NTC, o siricio encontra
se em estado puro. Os elétrons livres são poucos. Algo como um elétron livre 
em cada 1010 átomos quando no cobre e na prata temos um por átomo. 

O número de elétrons livres pode ser muito aumentado Introduzindo átomos 
de outros materiais, por exemplo arsênio, no silício puro. Isto é chamado de 
dopagem do material. Os elétrons livres adicionais provêm do quinto elétron da 
camada de valência do arsênio. O silício só tem quatro. Estes estão ocupados 
na ligação com os átomos vizinhos. Um quinto elétron é desnecessório para este 
fim. Logo fica livre. Neste coso a dopogem acarreta um aumento de elétrons 
livres (carga negativo). Este é urn semicondutor do tipo n. 

Uma dopogem de silício corn alumínio nos dá um material do tipo p. Neste 
coso. como o alumínio possui apenas três elétrons de valência, ficam faltando 
elétrons para ligação com os vizinhos. Elétrons podem mover-se de uma lacuna 
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para a outra. Isto aumenta a condutividade embora. neste caso, ela se dê com 
elétrons de ligação. não com elétrons livres. 

Da junção pn de um materiol tipo p com um material tipo n resulta a possibi
lidade de elétrons atravessarem facilmente o fronteira entre esses dois materiais 
se forem impulsionados do material tipo n para o material tipo p. O material tipo 
n é ligado ao pólo negativo da pill10. 

Contrariamente, se os elétrons do material tipo n forem afastados da fronteiro, 
não hó condução (o material tipo n é ligado ao pólo positivo da pilho). 

Uma junção pn (ou diodo semicondutor, como é chamado) tem, pois. o 
propriedade de funcionar como um ventll de elétrons: eles passam livremente 
num sentido mas estão impedidos de fazê-lo em sentido contrório. 

Atividade 11: Conecte um diodo ao segmento DE. Observe o brilho. Inverta
º· observe o brilho. Se. em IU!~ar da pilha de corrente contínua, tivéssemos 
uma fonte senoidal de corrente (corrente alternada), como ficaria o gráfico da 
corrente elétrica do circuito em funçõo do tempo? 

Notas sobre o equipamento: 

• O onelzlnho de cor metálico do diodo Identifica o material tipo n que deve 
ser ligado ao pólo negativo da pilha para haver. condução. 

• A resistência do NTC é de 30 n à temperatura ambiente. 

• As lõmpadas são do tipo GE 40, 6 V, 150 mA. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

5çi AULA: CIRCUITOS A CORRENliE ALTERNADA 1 

Agora que possuímos algum conhecimento a respeito de diversos compo
nentes eletrônicos em circuitos o corrente contínua, vamos examinar como esses 
componentes reagem em circuitos a corrente alternada. Será que eles exibirão 
o mesmo comportamento quando submetidos a corrente alternada? 

Nas atividades propostos a sEiguir, vamos procurar responder a essa questão. 
Além disso. esperamos que os diodos obtidos no decorrer das observações nos 
permitam avançar no conhecimento a respeito desses componentes. 

Comportamento de alguns componentes eletrônicos em corrente 
· alternada 

Nas atividades o seguir. você vai verificar se componentes como diodos, 
resistores, LEDs, copacitores e lélmpadas permitem ou nôo o estabelecimento 
de uma corrente elétrlco quanclo inseridos em circuitos ollmentodos por tensão 
alternada. Paro tanto, usaremos, como fonte de tensão alternada, o própria 
rede elétrica. 

Entretanto, para utilizarmos os componentes selecionados para essas ativida
des, necessitaremos de uma tensão atternada de aproximadamente 6.0 volts. 
Como a tensõo fornecida pela rede é de 110 ou de 220 volts, utilizaremos um 
transformador poro essa reduçõ10. 

Material: 

• 1 transformador de 110/220 V para 6 ,O V, aproximadamente 
• 2 lâmpadas (6 V; O, 15 A) 
• 2 soquetes paro as lâmpadas 
• 3 fios de ligação (15 cm cada) com garras jacaré 
• 1 resistor ( 10 m 
• l diodo ( l NLIOO 1 ou similar) 
• 1 LED comum (cristal ou amarelo) 
• l capocitor eletrolítico (500 µF ou maior) 

Atividade 1: Ligue a lâmpada aos terminais do transformador, como mostra a fi
gura 1. Observe-a atentamente porque. nos procedimentos seguintes. você uti
lizará a variação de seu brilho como indicador de mudança na corrente elétrica. 

1Textoretirodo, commodificoções e odoptoçôes, do livro; FUNBEC/CECISP. Física: Hobilifaçóo 
Magistério - Eletric/dode (a caminho era elelrônica). Sôo Paulo. Ed. Horbro, ed. experimental. 
1990. 
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Essa lâmpada, nas atividades dessa aula, será denominada 
lâmpada 1. 

Hó no circuito da lâmpada 1 um caminho de um único sentido para a cor
rente elétrica? Justifique sua resposta. 

Figura 7 Figura 2 

Atividade 2: Modifique o circuito de modo que o diodo fique ligado como 
mostra a figuro 2. Observe o brllho da lâmpada 1. 

O brilho da lâmpada 1 diminuiu? Houve aumento ou dlmlnuiçôo da corrente 
elétrica no circuito da làmpodCl 1 ? 

Atividade 3: Desligue o diodo e ligue-o novamente, invertendo os seus terminais. 
Responda os questões da atividade 2 para esta novo poslçõo do diodo. 

AtMdade 4: Preencha, na tab1ela l apresentada a seguir, as linhas referentes 
ao diodo. 

Lômp<ldal Coffente Elétrica Brilho da Lômpada7 

elemento poslçôo acende nc:ioocende circulo nôOClfCUIO igual mencx 
diodo 19 

79 
resistor 19 

29 
LED T9 

29 
copocitor 19 

79 
fômpodo2 19 

~º 

Tabela 7 

2Comporodo ao brilho obseNodo no procedimento do atividade 1. 
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Atividade 5: Substitua o diodo,. sucessivamente, pelo resistor, pelo LED. pelo 
capacitor e pela lâmpada 2. ObseNe o brilho da lâmpada 1 paro cada 
posição dos elementos e complete a tabela preenchendo as linhas com es-
sas obseNações. · 

Quais elementos permitem que haja corrente elétrica no circuito quando 
ligados nas duas posições? 

Quais elementos não permitem que haja corrente elétrica para qualquer das 
posições em que foram ligados oo circuito? 

Quais elementos permitem que haja corrente elétrica, quando ligados ao 
circuito. em apenas uma das posições? 

Atividade 6: Preencha. na tabella 2 apresentada a seguir, as linhas referentes a 
cada elemento utilizado no circuito da lâmpada. Com os dados da tabela l 
preencha as colunas referentes à corrente alternada (CA). Para preencher as 
colunas referentes à corrente contínua (CC), você precisará usar uma fonte de 
tensão contínua como. por exemplo, quatro pilhas de 1,5 V. 

Elemento Poslçôo Há com~nte no circuffo? Como é o brilho da Lômpoda7 

emcc emJ;A_ emcc em~ 
diodo lç 

~º resistor lo 
~ 

LED lg 
1_g 

capacltor lg 

~º lõmpoda 2 lo 
7g 

Tabela 2 

ObseNando os dados da tabela 2. responda as mesmas perguntas da ativi
dade 5 e digo quais elementos apresentam comportamentos diferentes quando 
funcionam a corrente contínuo 'ª a corrente alternada. 

Diodo 

Consideraremos um circuito constituído por quatro pilhas, um diodo e uma 
lâmpada. Cada pilha é um dispositivo que, no circuito. faz com que as partículas 
portadoras de carga movam-se em um único sentido. estabelecendo uma 
corrente elétrica de Intensidade constante, que vai do pólo positivo ao pólo 
negativo (corrente convencionol). 
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O diodo é um dispositivo que permite a passagem da corrente apenas em 
um sentido. chamado sentido <:la condução. 

Atividade 7: Posicione o diodo no circuito representado na figuro 3(a) de formo 
que o sentido de condução coincida com. o sentido da corrente elétrico de
terminado pela pilha 3. A lâmpodo acende Indicando a existência de corrente 
elétrico no circuito? 

Atividade 8: Inverta o diodo como mostro o figura 3(b). O sentido de condução 
agora é oposto ao sentido da corrente definido pela pilha. Pode-se obseNar 
na figura 3(b) que os terminais do diodo estão Invertidos em relação à primei
ra situação; diz-se. então, que1 ele estó submetido a uma tensão reversa. A 
lâmpada acende indicando a existência de corrente elétrica no circuito? 

Tensôo direta 

(sentido de conduçõo) 

(O) 

Rgura3 

Tensôo reve1Sa 

(nõo hó conduçôo) 

(b) 

Atividade 9: Substitua os pilhas de cada circuito da figuro 3 por uma fonte de 
tensão alternada de 6.0 V e VE!rlfique se a lâmpada brilharó nessas situações. 
Por que isto acontece? 

Em um circuito a corrente alternada, a tensão, além de ser variável, inverte 
de polaridade duas vezes em coda ciclo. Um diodo inserido em circuitos desse 
tipo só permite que se estabelBço corrente elétrica nos meios ciclos em que 
está submetido à tensão direta. Nos meios ciclos seguintes, quando o diodo. 
fica submetido à tensão reversa, nõo hó corrente elétrica no circuito 4• Apesar 
disso, a lâmpada permanece acesa pois a fração de tempo em que não fico 
submetido à corrente elétrico é muito pequena, insuficiente para que o filamen
to esfrie. O seu brilho, no entanto, é menos intenso do que se estivesse ligado 
diretamente ao gerador, uma vez que, a cada ciclo, ela só fica submetido à 
corrente elétrica durante a metade desse ciclo. 

30 onelzinho de cor metólica Identifico o material do tipo n que deve ser ligado ao pólo 
negativo do fonte de tensôo poro haver conduçõo. 

dVejo o pergunto formulado na atividade 11 ao final do aula anterior. 
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Atividade 10: Monte o circuito representado na figura 4 e obseNe o brilho da 
lâmpada. Veja também a demonstração sobre a formo do gráfico corrente 
elétrica x tempo com auxílio de! um osciloscópio. 

o 

:~tens~:reto 
-V\ (\ 

Jt\J:têmpo 
,---J 

tensõo reverso 

melo ciclo em que 
hô conduçôo 

·-· 1 1 

: tempo 
1 1 
1 1 
f+-.1 

melo ciclo em que 
nõo M conduçôo 

Figura 4: Comportamento do diodo em circuitos a corrente alternada. 

Nos meios ciclos em que o diodo conduz. a corrente elétrica tem o mesmo 
sentido. Esse fato permite utllizó-lo paro converter corrente alternada em cor
rente elétrica com um único sentido. Quando usado para essa finalidade. ele 
é denominado diodo retificador:. 

O diodo pode o presentar, gravado em seu invólucro. um código alfa-numérico 
(formado por letras e números) que indico suas aplicações e característicos. A 
interpretação desse código é feita com o auxílio de tabelas fornecidas pelos 
fabricantes ou de publicações E~speciallzadas. 

LED • diodo emissor de luz 

O LED é um diodo com uma particularidade: quando ligado no sentido de 
condução, emite luz. Esse dispositivo é muitas vezes utilizado como luz piloto em 
toco-discos, rádios e outros aparelhos para indicar se estão ligados ou não. pois 
é menor, mais econômico e mais duróvel do que uma lâmpada comum. 

Capacitor 

O capacitor é um dispositivo no qual se pode armazenar cargas elétricas. 
Quando se liga um capacitor a uma pilha, uma corrente elétrica se estabelece 
no circuito por um curto lnteNalo de tempo. São as cargas elétricas que cons
tituem essa corrente que se armazenam no capacitar. Assim que o capacitor 
fica carregado. a corrente elétrtca cessa. 

Atividade 11: Ao ser carregado, o capacitar armazeno energia. Verifique isso 
ligando um capacitar conveniEmte o duas pilhas (figura 5(a)) e. em seguida. 
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ligando-o a um LED (figura 5(b)). O LED brilha por alguns instantes. enquanto 
utiliza a energia do capacitor que se descarrega. 

ObseNe a variação da corrente elétrica no cargo e na descarga do copo
citor usando um microomperímetro (escala 60 11A) e faço um esboço de um 
gráfico corrente x tempo para os dois casos. 

copacitor 

copocltor ~D 

(O) (b) 

AguraS 

No circuito 5(a) não há corrente elétrica depois· de o capacitor se carregar. 
No circuito 5(b) há corrente apenas durante a descarga do capacltor. 

Atividade 12: Monte o circuito representado na fi
gura 6 e verifique que a lâmpada acesa Indica a 
existência de corrente elétrica permanentemente. 

Isso ocorre porque a tensão alternada, mudan
do periodicamente de polaridade, faz com que o 
capacitor passe por cargas e descargas sucessivas. 
permitindo que se estabeleça urna corrente elétrica 
que ora vai em um sentido, ora vai no sentido opos
to. A intensidade. da corrente elétrica depende dos 
características do capacitor, da tensão aplicado e 
da rapidez com que a polaridade se Inverte. 

copocilor 

Figurdó 

Dois valores são utilizados paro especificar um capacltor: a máxima tensão 
a que pode ser submetido e sua capacitôncla. A copacltâncla é uma carac
terística determinada pela forma e pelas propriedades elétricos dos materiais 
do capacitor. Para uma determinada tensão em seus terminais, quanto maior 
o valor da capacltâncio, maior s:eró a carga armazenada no copocitor. No 
Sistema lnternoclonal, a unidade de capacitôncio é o farad. cujo símbolo é 
a letra F. Como as capacitônclas dos capacitores comuns têm valores muito 
menores do que 1 farad, elas são fornecidas em unidades submúltiplos, como 
o picoforad (1pF=10- 12 F). o nanofarad (1nF=10-9 F) e o microforod (l 11F = 
10-6 F), 
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O valor da capacltâncla pode vir gravado no Invólucro do capacitar dire
tamente. em forma de código alfa-numérico ou em código de cores. Nesse 
caso, a determinação das características do capacitor é feita com o auxílio de 
tabelas que aparecem em publicações especializadas. 

Associação diodo-capacitor 

Os aparelhos eletrônicos, em sua maioria, necessitam de fontes de tensão 
contínuo para funcionar mas nem sempre é possível ou desejóvel alimentá
los por baterias ou por pilhas. Assim, torna-se essencial a · transformação de 
tensão alternada, disponível na rede elétrico, em tensão contínua. Em outras 
palavras, torna-se necessário retificar o corrente alternada. Uma das maneiras 
de conseguir essa retificação é utilizar um diodo associado a um copacitor. 

Jó vimos que o presença do diodo em um circuito a corrente alternada faz 
com que se estabeleça uma corrente elétrica em um único sentido. Mas essa 
corrente elétrica só se estabelece durante os meios ciclos em que a tensão nos 
terminais do diodo é direta; nos meios ciclos em que a tensão é reversa não hó 
corrente elétrlca. 

Um capacitor conveniente pode suprir a falto de corrente elétrica nesses 
períodos. Por exemplo, o capacitor Inserido no circuito representado na figura 
7 se carrega durante o melo ciclo em que hó corrente no circuito. No meio 
ciclo seguinte. ele se descarrego parcialmente através da lâmpada. Isso possi
bilita um fluxo de corrente praticamente constante no filamento da lâmpada. 
durante todo o ciclo. 

copocltor Figura 7 

(])o 
+- u 
~:j;: 
a:<l! u QJ 

descargo do copocitor 

Atividade 13: Verifique essa aplicação da associação diodo-copacitor mon
tando, inicialmente, um circuito com um diodo e uma lâmpada e, a seguir. 
incluindo o copocitor. ObseNe, também a demonstração sobre o gráfico cor
rente elétrica x tempo com o auxílio de um osciloscópio. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

óg AULA: RESISTÊNCIA ELÉTRICA E LEI DE OHM 

Resistor 1 

O resistor. um componente muito utilizado nos circuitos eletrônicos, converte 
energia elétrica exclusivamente em energia que se dissipa na forma de calor. 

Vimos que associar um resistor a uma lâmpada causa uma redução no seu 
brilho. Isso indica que parte dia energia fornecida pelo gerador é absoNida 
pelo resistor, convertendo-se em energia desordenada de átomos e moléculas. 

Como o total da energia absoNida pelos elementos do circuito é igual ao 
valor da energia fornecida peli0 gerador, a soma das tensões da lâmpada e 
do resistor é igual à tensão nos terminais da pilha (figuras l(a) e 1 (b)). Nessa 
situação, a corrente elétrica que se estabelece nos elementos do circuito é 
a mesma, Isto é, mede-se a mesma corrente elétrica em qualquer ponto do 
circuito. 

• I' ·' , 

:- L5v - : 

(O) 

__ ,,,..._ 1.5 V-.i---. 

(b) 

Rgura 7 

O fato de o resistor absoNer parte da energia disponível no circuito parece 
prejudicial, à primeira vista. Mas;, suponhamos· que. na hora de utilizar um rádio 
com duas pilhas comuns (3,0 V), dispuséssemos somente de uma bateria de au
tomóvel de 12,0 V. Ligado diretamente à bateria, o rádio seria danificado. Uma 
solução possível para esse problema seria escolher um resistor que absoNesse o 
excesso de energia, mantendo em seus terminais uma tensão de 9,0 V. Assim, o 
rádio poderia funcionar normalmente a 3 ,O V. · 

1 Retirado do livro: FUNOEC/CECISP. Físico; Habilitação Magistério - Eletricidade (a caminho 
do eletrônico). Sóo Paulo. Ed. Harbra. ed. experimental, 1990. 
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Rgura2 

Essa é uma característica que torna os resistores muito úteis nos circuitos 
eletrónicos. Os aparelhos são, em geral. alimentados por uma única fonte 
de tensão elétrica. Mos, entre os vários pontos de seus circuitos. podem ser 
necessórios diferentes valores de tensão. O uso de reslstores permite obter as 
tensões desejadas nos vórios trechos do circuito. 

Para especificar os resistores nos circuitos eletrônicos, são fornecidos os valo
res de duas grandezas: a resistência elétrica e a potência. 

Resistência elétrico 1 

A resistência elétrico R. de um resistor, é definida como a razão V/J, onde V 
é a tensão em seus terminais e 1 é a corrente elétrica que nele se estabelece. 
Assim, um resistor que, sob tensão de 1,0 volt fica submetido a uma corrente de 
1,0 ampere, tem uma resistêncic1 elétrica Igual a 

R= l ,Ovolt . 
1,0ampere 

R= 1,0 vol! . 
ampere . 

A unidade volt/ampere recebe o nome de ohm (símbolo n). Assim, are
sistência elétrica desse resistor é de 1.0 ohm. 2 

A determinação da resistência elétrica pelo cálculo da razão V/ J é vólida 
para qualquer dispositivo. Por exemplo, a resistência elétrica do filamento de 
uma lâmpada que, sob tensão de 1.50 V, fico submetida a uma corrente de 
0,20 A. seró 

20s resistores comerciais têm, em ol1guns casos, o valor do resistência Impresso no invólucro; 
em ou1Tos cosas esse valor é indicado por melo de faixas coloridos. pintados em seu corpo, cujo 
leitura é feito com o auxilio de um código de cores (no final do roteiro). 
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R=l,50~ 
0,20A 

R=7,5n 

Mas. como se comporta a resistência elétrica de um dispositivo, quando 
variamos a tensão em seus terminais? 

Poro responder o essa questão, mediremos alguns valores de tensão e de 
corrente elétrico para dois dispositivos: uma lâmpada de lanterna e um resistor 
comercial (figura 5(a)). Vejamos antes alguns detalhes sobre o funcionamento 
do amperímetro que aparece n1esso figura. 

O amperímetro. Medindo a cormnte elétrfca. 3 

A corrente elétrica em um circuito é medida 
por um Instrumento chamado amperímetro. O fun
cionamento do amperímetro é baseado no efeito 
mecânico da corrente. Ele é construído de forma 
que sua conexão no circuito praticamente não 
altera a corrente no circuito. la . 

. 

Figura3 

Todo amperímetro é construído poro uma certa corrente elétrica máxima 
a qual não deve ser excedida. Correntes acima do valor móxlmo da escala 
podem danificar o Instrumento. 

Para medir a corrente elétrica .• um amperímetro o~-i • o~ -~ • 
deve ser conectado em série com o instrumento 
cuja corrente desejamos medir. A A 

Agura4 

Um amperímetro é conectado através de seus dois terminais, que são mar
cados com um sinal+ e um sinol - (algumas vezes o menos está ausente). O 
terminal com o sinal + deve ser conectado ao fio que vem do pólo positivo do 
fonte de tensão. 

Para medir a corrente elétrica em um circuito constituído por um número 
de condutores conectados em série, o amperímetro pode ser conectado em 
qualquer lugar desse circuito pois em todos os pontos o corrente é a mesma. 

Se conectarmos um amperímetro antes de uma lâmpada e outro depois da 
lâmpada. ambos marcarão a mesma corrente elétrica (figura 4). 

3Relirodo do texto 115 do livro: Perys.hkln, A. V. ond Rodino, N. A Junior Physics. Moscow, Mlr 
Publlshers, 1985. 
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Lei de Ohm 1 

Voltemos à questão anterior: como se comporta a resistência elétrica de um 
dispositivo, quando variamos a tensão em seus terminais? 

Como dissemos, vamos medir alguns valores de tensão e de corrente elétrico 
para dois dispositivos: uma lâmpada de lanterna e um resistor comercial. Pa
ra isso, montaremos o circuito ela figura 5(a) que possui uma fonte de tensão 
variável, um voltímetro e um amperímetro. O amperímetro pode ser ligado a 
qualquer trecho do circuito; o voltímetro se ró ligado primeiramente à lâmpada e 
depois ao resistor 4 . Os valores medidos serão utilizados para construir os gróficos 
da figura 5. 

l'M 

2A 

2JJ 

1.60 

1.20 

0.80 

OAO 

(O) 

- ·1 -- r-, - -r-,--, 
1 1 1 1 1 1 

- .J - - L - J - - L - J __ 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 ---------- ,- - - - -
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

--1- -r-,--r - 1 - -, 
1 1 1 1 1 1 

- ..l --L-J _ _ L _ J __ I 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

- , - - r-,--r-.,--, 
1 1 1 1 

lômpoda 

(b) 

Rgura5 

1 1 

I (A) 

VM 

2A - ,--r-,- - r- , - -, 
1 1 1 1 1 1 

2.0 _ J _ _ L _ J _ _ L_J __ , 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

1.60 -- - ------ - - - -
1 1 1 ,- 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1.20 -, - -r-,--r-,--, 
1 1 1 1 1 1 

o.ao _J __ L_J __ L_J __ I 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 OAO - .,- - r - ,--r-.,--, 
1 1 1 1 1 1 

I (A) 

resistor 

(C) 

À medida que aumentamos c::1 tensão nos terminais da lâmpada, maior é a 
quantidade de energia forneclcla ao filamento. O conseqüente aumento da 
corrente elétrica indica um consumo mais rópido dessa energia. Com isso. mais 
velozmente aumenta a energia interna do filamento, sua temperatura se eleva, 
e mais energia é dissipada na forma de calor. 

Calculando para a lâmpada a razão VII para valores crescentes de tensão 
(com os dados da figura 5(b)), constatamos que o aumento no valor d~ 
resistência elétrica acompanha a elevação da temperatura do filamento, a qual e 
função da corrente elétrica. A raz.'30 VII varia se a temperatura muda. Em outras 
palavras, um aumento no valor da resistência elétrica do filamento depende do 
aumento da tensão no circutto e do conseqüente aumento da oorrente elétrica. Por 
isso ao informar um valor de resistência da lâmpada, precisamos especificar a tensão 

dUsor uma lômpada de 2,7 V; 0,25 A e um reslstor de 10 íl. 
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a que está submetida. A resisténcia da lâmpada que, à tensão de 1.5 V. fica 
submetido a uma corrente de Cl,20 A. é de 7.5 íl e será maior se o lâmpada for 
conectada a uma tensão mais elevada. 

Se a temperatura for artificialmente mantida constante, o valor da resistência 
não se alterará. A propósito, lembremos aqui o que foi estudado na 4g aula 
sobre o lei de Ohm: 

Lâmpadas possuem filamentos metálicos. Metais apresentam a propriedade 
de aumentarem suo resístívídacie (os elétrons encontram mais dificuldade de 
propagação) quando a temperatura aumenta. ( .. .) 

O grófico mostro como vario o resistência 1 <mA> 

de uma lâmpada em função do corrente elé- 200.ro 
tríca 1. Quanto maior 1, maior o 1'Jrilho e maior 
a temperatura. Se a resistência R fosse cons
tante, o quociente V/I = R daria uma linho reto 
(tracejada no gráfico). Muitos esquecem isto ioo.ro 
quando falam na lei de Ohm. Elo nos diz que 
VII = R (constante) geralme!nte apenas 

V !--' 

' V 1 

1 17 
,~ 

.Lj 

1 
V 

para condutores metálicos e quando a o.000.00 2.oo 4.oo 6.ro 
temperatura destes é mantida constante. vM 

Em nossos experimentos temos temperatura constante quando o brilho é 
mantido constante (resistência constante) ou temperatura Igual quando os 
brilhos são iguais (resistências Iguais). Mas, de um modo geral, no caso de 
lômpadas, o quociente V /1 nos dó apenas o valor de R, o qual nem sempre 
é o mesmo (veja novamente o gráfico). Não podemos, pois, extrapolar e to
mar R como constante. A lâmpada em pleno brilho possuí o dobro ou mais de 
resistência do que uma lâmpada a temperatura ambiente. 

Já no caso do resistor, para o inteNalo de tensão indicado na figura 5(c), 
verificamos que a resistência elétrica permanece constante quando variamos 
a tensão em seus terminais. Isso significa que sua temperatura não muda. Se 
continuássemos a aumentar a tensão, de forma que a temperatura variasse, a 
rE)sistência elétrica do resistor mudaria assim como ocorreu com o filamento da 
lâmpada. 

Nos circuitos eletrônicos é desejável que a resistência elétrica do resistor não 
varie de forma apreciável. isto é, sua temperatura nõo deve sofrer mudanças 
significativas. Por isso, o escolho do resistor adequado, para determinado cir
cuito, implica em considerar suo capacidade de dissipar energia na forma de 
calor. 

Determinadas ligas, como o fio de NICr (níquel-cromo) que usaremos mais 
adiante, têm a propriedade de manter sua resistênica constante, Independen
temente da temperatura, em intervalos consideráveis de variação de corrente 
elétrico. 
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Potência 1 

É a potência que Indica a capacidade do resistor d e liberar calor para o 
ambiente. Como a liberação do excesso de calor está relacionada com a 
superfície externa. o tamanho do resistor é uma indicação de sua potência. 
Assim. os resistores de maior dimensão podem liberar mais calor do que os 
resistores menores e, portanto, manter sua resistência constante para uma faixa 
mais ampla de tensão. 

A potência, no Sistema Internacional, tem como unidade o watt (símbolo 
W) e os valores mais comuns dE~ potência para os reslstores comerciais estão 
abaixo de 1 W. 

Fusíveis 1 

Para proteger um circuito de correntes elétricas excessivas utiliza-se o fusível. 
O fusível é constituído por um fio de uma liga especial (de chumbo ou estanho) 
de baixa temperatura de fusõo, montado em suporte de porcelana ou em 
invólucros de vidro ou papelão. Esse fio, assim como o filamento da lâmpada, 
converte energia elétrica em en13rgla interna do fio o qual é dissipado na formo 
de calor. Quando a corrente elétrica se eleva demasiadamente, a temperatura 
do fio aumenta até atingir o ponto de fusão do material que se rompe e abre o 
circuito. 

Fatores que influem na resistência elétrica de um condutor metálico 

Influência do comprimento 

No circuito ao lado, R é a resistência va
riável de um reostato que seNE~ para manter. 
durante a experiência, uma corrente de 0.5 A no 
circuito 5. 

Utilize um fio de níquel-cromo e. variando 
seu comprimento entre 20 e 60 cm, meça a 
diferença de potencial entre sua:> extremidades 
(pontos A e B) e o corrente elétrico. Preencha a 
tabela 1 com seus dados. Lembre-se de regular 
o reostato paro manter a corrente sempre em 
0.5A. 

Figuro ó 
50 reostato permite regular o corrente do circuito e o tensôo opllcado ao fio de NíCr o 

exemplo do reslstor que, no figuro 2. reç;1ulo o tensôo opllcodo ao rôdlo. 
Utilizamos amperímetros de escala o _ _, 2 A. 
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L 20 40 60 Comprimento (cm) 
V Diferença de Potencial (V) 
I 0,5 0,5 0,5 Corrente Elétrica(A) 
R Resistência (íl) 

R/L f2/m 
Tabela 1 

Faça um gráfico R x L numa folha de papel milimetrado e comente-o. 

Influência da secção transversa) 

Nos pontos A e B do circuito da figura 6 são ligados sucessivamente fios de 
níquel-cromo (aproxlmadamen1te 60 cm de comprimento) com diâmetro cres
cente. Meça a diferença de potencial e a corrente em cada caso. Preencha 
a tabela 2 com seus dados. 6 

d Diâmetro (mm) 
V Diferença de Potencial (V) 

I 0,5 0,5 0.5 Corrente Elétrica (A) 
R Resistência (íl) 

A Area (mm2) 

RA ílmm2 

Tabela2 

O que você conclui dos dc1dos acima? Faça um gráfico R x l/A numa 
folha de papel milimetrado. Qual é o resultado do gráfico? É coerente com o 
resultado da tabela? 

Influência do material 

Ligue aos pontos A e B da fi~Jura 6 fios de cobre e de níquel-cromo, de l m 
de comprimento. 

Procure manter uma corren1re não superior a 0.5 A Meça a diferença de 
potencial e a corrente elétrica. Depois de ter calculado o resistência poro 
cada caso, anote os resultados na.tabela 3. 

Material Cobre Níquel-cromo 
V volt 
I ampere 
R íl 

Tabela 3 

6 J1 = ~ onde d é o diâmetro do fio. 
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O que você conclui da tabela? 

Como vimos. R ex L e R ex 1 /A. Então, R ex L/ A. Introduz.indo uma constante 
de proporcionalidade (p), obtemos a equação: 

R=pL/A. 

A constante p é denominada resistividade do material. Cada material a
presenta uma resistividade carocterística. ou uma condutividade (1/p) carac
terística. 

Exercícios: 

1. Se você pegar um fio de secção transversal 3 vezes menor do que a de um 
outro fio de mesmo material e comprimento. a resistência do primeiro será maior 
ou menor do que a do segundo? Quantas vezes? 

2. Um condutor ciITndrico de comprimento L e de secção transversal A possui 
uma resistência R. Estica-se uniformemente este condutor até que o compri
mento fique duas vezes maior. Qual será sua nova resistência? 

Corrente elétrica: fatmes que afetam a condutividade 7 

Quando você aperta o botc10 do interruptor a lâmpada acende imediata
mente. Isto também acontece com fios muito mais longos do que os usados 
nesta experiência, como nos c ircuitos residenciais. Este fato é multo Importante 
para se entender corretamente a origem da corrente elétrica. 

Na realidade, a lâmpada acende imediatamente porque logo que o circuito 
é fechado, um fluxo ordenado ale elétrons passa a existir em qualquer ponto do 
circuito. Esse fluxo de elétrons é conseqüência da aplicação de um campo 
elétrico ao condutor. 

A existência desse campo elétrico faz mais elétrons se moverem em deter
minado sentido do que em sentido contrário. Conseqüentemente, hó um fluxo 
não nulo de elétrons através de uma secção transversal do condutor. Em outras 
palavras, há uma corrente elétrica no condutor. 

Logo, a corrente elétrica não pode ser atribuída exclusivamente ao desloca
mento dos elétrons originários dai pilha ou de qualquer outra fonte de diferença 
de potencial. Este deslocamento levaria um tempo considerável Já que, co
mo se sabe. a velocidade dos elétrons no lnterim de um condutor é bastante 
pequena. 

Em confronto com outros substâncias. os metais são, via de regra, muito bons 
condutores de eletricidade. A alta condutividade elétrica dos metais se deve 

7 Axt, R. e Guimorôes, V. H. Projeto Equipamento para Escolas de Nível Médio; gula do professor 
- Eletricidade. IF-UFRGS, ed. Interno, 19B3. 
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à periodicidade da sua rede cristalina, o que facilita a propagação de elétrons 
disponíveis para condução. Uma substância na qual não ocorrem elétrons 
disponíveis para condução é não-condutora ou isolante. 

Não se.deve acreditar. contudo, que a condutividade de fios metálicos de 
mesmo comprimento e. mesma secção transversal Independe do metal de que 
esse fio é feito. A tabela 4 mostra uma escala comparativa da condutividade 
elétrico de vários metais. 

,..... 

E~ 70 

E 60 Q) 
'-' 

62.5 58 8 
r--- • 

r--
()) 
u 50 o 
u 
2 40 
"5 

35.7 
r-o 

u 
30 e o 

u 
20 

10 
10 

D 
prato c:obre alumínio ferro NiCr 

Tabela4 

Um dos fios de NiCr usados nesta aula possui aproximadamente 50 cm de 
comprimento e 0.25 mm de diâmetro. Se fosse usado um fio de cobre com as 
mesmas dimensões, a corrente elétrica seria em torno de 60 vezes maior. 

Por que o cobre é tão melhor condutor do que o NiCr? 

Sabe-se hoje que a estrutura cristalina do metal, Isto é, a maneira como os 
átomos se agrupam, formando urna verdadeira rede tridimensional regularmen
te ordenada, afeta de forma significativa a condutividade elétrica. 

Quanto menos imperfeições se formam nesse arranjo cristalino, tanto mais 
fácil é a propagação de elétrons no metal. Basicamente, verificam-se dois tipos 
de defeitos: 

a. presença de impurezas (ocomêncla de átomos de outra substância) e 

b. folhas da rede cristalina (ausência ou excesso de um átomo, afetando a 
regularidade da rede cristalina). 

É de se esperar que, numa liga como o NiCr (67,5% de níquel, 15% de cromo, 
16% de ferro e 1,5% de manganês), os átomos se agrupem numa estrutura muito 
menos regular e mais cheia de falhas e impurezas do que no cobre puro. Por outro 
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lado. há que se considerar oindo o fato de a disponibilidade de elétrons para 
condução não ser o mesma em todos os metais. O cobre está entre os mais 
privilegiados nesse aspecto. 

Existe ainda outra fonte de re:sistividade nos metais: o vibração dos átomos 
na rede cristalina. À temperaturi:::i ambiente, os ótomos da rede cristalina não 
se encontram em repouso, mos oscilam constantemente, o que destrói parcial
mente a ordem do arranjo cristalino da rede e reduz ainda mais a condutividade 
elétrico. 

Esta contribuição da energia interna vario de um metal para outro e é função 
da temperatura. É por isso ql:Je a resistividade de certos condutores, como o 
filamento da lâmpada de lanterna, oscila tanto com a temperatura. Contudo. 
existem certas ligas especiais corno o NiCr e o ·constantan· 8 cujas resistividades 
são murro pouco afetadas pela temperatura no faixa em que normalmente as 
utilizamos. 

De um modo geral, a temperaturas muito próximas de O K, a possibilldade 
de as vibrações da rede afetarem a resistividade cai a zero. permanecendo 
apenas a resistividade devida aos defeitos. A condutividade aumenta, então, 
rapidamente. · 

cor valor 
prateada -2 
dourada -1 
preta o 
marrom 1 
vermelha 2 
laranja 3 
amarela 4 
verde 5 
azul 6 
violeta 7 
cinza 8 
branca 9 

4g faixa - tolerância 

dourada 5% 
prateada 10% 
sem 4g faixa 20% 

Código de Coresi 

Exemplo: 

[ ) 
vermelha 
violeta 
marrom 
dourada 

Valor da resistência: 

2 7 X JQ l 

1 g tàrxo 29 faixa 

27 X 101 = 270 n 

A 4g foixa dourada indica que o valor da resistência 
pode s,er até 5 % maior ou menor do que o valor en
contrado. 

8Ugo de 35-55 % de niquei, 65-45 % dE~ cobre e 0-20 % de zinco. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

79 AULA: ASSOCIAÇÃO DE RESISTÊNCIAS 

Como se somam resistências em série? 

Monte o circuito conforme o 19squema ao lado. 

Usando o reostato. mantenho a mesma corrente i 
entre os pontos A e B. Ligue inicialmente uma resistência 
R1, depois uma resistência R2 e finalmente R1 e R2 
em série, entre os pontos A e 13. Complete a tabela 
1. 

Resistência R1 R2 R1 + R2 
V 
i OA OA OA 
R 

Tabela l 

volt 
ampere 
ohm 

(o) O que você obseNa quanto à diferença de potencial na associação em 
série? 

(b) O que você observa quanto à resistência elétrica na associação em série? 

(e) Era de se esperar este resultado? Por quê? 

(d) Qual a utilidade do reostato no circuito? 

(e) Sendo ele uma resistência, por que ele não foi incluído nas medições? 

(f) Mantenha uma mesma ddp e obseNe o que acontece com a corrente 
elétrica do circuito à medida qu1e se aumenta o número de resistências ligadas 
em série. 

Como se somam resistências ligadas em paralelo? 

O esquema do circuito a ser usado é igual ao da experiência anterior. Neste 
caso. vamos manter a diferenço de potencial constante. Ligue inicialmente 
uma resistência R1, depois uma resistência R2 e finalmente R1 e R2 em paralelo 
entre os pontos A e B. Preencho o tabela 2. 
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Resistência Ri R2 Ri+ R2 
V 4 4 4 volt 
i ampere 
R ohm 

Tabela 2 

(a) Qual a relaçõo que você obseNa entre as correntes elétricas na associação 
em paralelo? 

(b) Use o resultado acima e a lei de Ohm para obter a expressão da resistência 
equivalente na associação em paralelo das resistências Ri e R2. 

(e) Qual a relação que hó entre a resistência equivalente e cada uma das 
resistências da associação? 

(d) É possível fazer com que quase toda a corrente passe por um fio, apesar de 
estar ligado a um outro em paralelo? Em qual dos instrumentos de medida que 
você está usando é empregada essa técnica? 

(e) Por que é conveniente usar como resistor o fio de níquel-cromo? 

(t) O interruptor de uma lâmpado estó ligado em série ou em paralelo com ela? 
Explique. 

(g) Como é que você pode saber se as lâmpadas dos faróis de um automóvel 
estão ligadas em série ou em paralelo? 

(h) As lâmpadas de sua casa estão ligadas em série ou em paralelo? 
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Teste 1 

Diagrama do Circuito 
1. 

2. 
Em (b ) e em (e ) o brilho das lâmpa
das (todas idênticos) é o mesmo 
que em (a). 

(o) (b) (C) 

3. 

Resposta Solic itada 

(o) Qual a leitura do voltímetro 
cuja escala está em branco? 
(b) Qual o valor da resistência R? 
(e) Se R aumentar, o que aconte
cerá com i e com V? 

Diga qual o leitura dos voltímetros 
em (b) e em (e) . 

(o) Qual a leitura do voltímetro V? 
(b) Qual a leitura dos voltímetros 
Vi e V2? 
(e) Qual o valor da resistência R? 

1 As questões 4 a B e a questõo l O foram retirados do teste proposto no artigo: Mlllar. R. and 
King. T. Studenls' understondlng of vo/toge. lnt. J. Sei. Educ .• v. 15. n. 3, p. 339-349. 1993. As 
questões 1. 2. 3 e 9 foram por nós acrescentados a es.se teste. 



Diagrama do Circuito 

(O) {b) 

(o) 

6. 

Rgronde ~u•no 
L--~-''_"'_n•_,__v, ~T R9,·.,n~ 

(O) 

(C) 

7. 

20n 40n 

8. 

(O) {b) 

(b) 

(b) 

c::i 
~~ 

('.C) 
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Resposta Solicitada 

Em cada caso, digo qual a 
leitura do voltímetro cuja 
escola está em branco. 

Em cada caso, diga qual a 
leitura do voltímetro cujo 
escala está em branco. 

Em cada caso, escolha a alternativa 
que você julga correta para a leitura 
do voltímetro: 
A exatamente 6 V 
B pouco menos do que 6 V 
C exatamente 3 V 
D pouco mais do que O V 
E exatamente O V 
Explique seu raciocínio. 

Em cada caso, calcule a 
leitura dos voltímetros. 

Quando o resistência do 
reostato aumento, a lei
tura do voltímetro: 
A aumenta 
B não muda 
Cdiminui 
Explique seu raciocínio. 



Diagrama do Circuito 
9. 
O LDR possui uma resistência 
elétrica que diminui quando a 
intensidade da luz incidente 
aumenta. 

luz fraco 

luz intenso 

10. 
No ESCURO (quando não incide luz), 
a resistência do LDR torna-s<:i multo 
maior do que R. 
No CLARO (quando Incide luz), a 
resistência do LDR torno-se multo 
menor do que R. 

Há luz f ncldlndo sobre o LDR. 

(O) (bt) 
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Resposta Solicitada 

Diga se a leitura do voltímetro Vi 
será: 
A Maior do que a do voltímetro Vi 
B Igual à do voltímetro Vi 
C Menor do que a do voltímetro Vi 

Em cada coso, escolha a alternativa 
que você Julga correta paro a leitura 
dos voltímetros: 
A exatamente 6 V 
B pouco menos do que 6 V 
e exatamente 3 V 
D pouco mais do que O V 
E exatamente O V 
Explique seu raciocínio. 



Te~;te Complementar 

1. Em qual das alternativas o voltímetro e o amperímetro estão conecta
dos à lâmpada de modo a efetuar nela medidas corretas de diferenço de poteEJº'i5 ~ fffJ ~ 

(a) (b) (e) (d) (e) 

Assinale a a lternativa que pr1eenche corretamente as lacunas nas afirmações 
das questões 2, 3, 4 e 5. 

No questão 2 ·bipuntua1· significa que o Instrumento de medida deve ser 
conectado a dois pontos difemntes do circuito elétrico. 

2. Diferença de potencial é ( ) e tem corrente elétrico como possível ( ). 
Diferença de potencial é uma 9randeza ( ): corrente elétrica é uma grandeza 
( ). 

(a) causa, efeito, bipuntual, puntuol. (d) efeito, cousa. puntual. bipuntuol. 
(b) efeito. causa, bipuntual. puntual. (e) couso, efeito, bipuntuol, bipuntual. 
(e ) causa, efeito, puntuaL t)ipuntual. 

3. Corrente elétrica ( ) pelo circuito; diferença de potencial ( ) pelo circuito. 

(a) flui, flui. (d) flui, não flui. 
(b) nõo flui, não flui. (e) flui. às vezes flui. 
(e) não flui, flui. 

4. Uma tomada é uma fonte de ( ). No tomada a ( ) geralmente se mantém 
estóvel. 

(o) diferença de potencial, corrente elétrica. 
(b) corrente elétrica, diferença de potencial. 
(e) diferenço de potencial. cjiferença de potencial. 
(d) corrente elétrica, corrente elétrica. 
(e) diferença de potencial. potência dissipada. 

5. Em uma mesma tomado são conectados três circuitos diferentes: um com 
uma lâmpada comum. outro com um secador de cabelos e outro com um 
barbeador elétrico. Nesses circuitos provavelmente a ( ) ( ) de um poro 
outro. 

(a ) diferença de potencial, difere. (d) resistência elétrica, não difere. 
(b) corrente elétrica, difere. (e) potência dissipada, não difere. 
(e) corrente elétrica. não difere. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS . 

8g AULA: CAMPO MAGNÉTICO 

Introdução 1 

Não é apenas entre corpos eletricamente carregados que existem forças de 
atração e repulsão. Os chomcidos fenômenos magnéticos apresentam essa 
propriedade. As primeiros obseNações de fenômenos magnéticos são muito 
anti~as. Acredita-se que elas foram realizadas pelos gregos em uma cidade 
do Asia chamada Magnésia. Eles teriam verificado que existia. nessa região. 
um certo tipo de pedra que era capaz de atrair pedaços de ferro. Sabe-se 
atualmente que estas pedras sôo constituídas por um certo óxido de ferro e 
elas são denominadas ímãs naturais. O termo magnetismo foi, então, usado 
para designar o estudo dos propriedades desses lmãs. em virtude do nome da 
cidade onde foram descobertos. 

Posteriormente obseNou-se que um pedaço de ferro, colocado nas proxi
midades de um ímã natural. adquiria as mesmas propriedades deste ímã. Foi 
possível, assim. obter-se ímãs neto naturais (ímãs artificiais), de várias formas e 
tamanhos, utilizando pedaços de ferro de formas e tamanhos variados. 

Ímãs 

·verifica-se que os pedaços de ferro são atraídos 
com maior Intensidade por certas portes do ímã. os 
quais foram denominadas pólos do ímã. Se tomarmos. 
por exemplo, um ímã em forma de barra e distribuirmos 
limalhas de ferro sobre ele, notoremos que a limalha 
se acumulará nas extremidades da barra (figura l), isto 
é, a limalha será atraída com maior intensidade paro 
essas extremidades. Portanto, um ímã em forma de 
barra possui dois pólos. situados E~m suas extremidades. 

r pólos ! 
t:' r · ~ 

zona neutro 

Figura 1 

Suspendendo um ímã em forma de barra. de modo que possa girar livremen
te em torno de seu centro. obseNa-se que ele se orienta sempre ao longo de 
uma mesma direção. Tal direção coincide aproximadamente com a direção 
norte-sul do Terra. Esta propriedade dos ímãs foi utilizada na construção das 

1 Retirado. com modificações. do livro: Alvarenga. B. e Móximo. A. Curso de Físico. Sõo Paulo. 
Ed. Horbro, ed. 2. v. 3. 1986. 
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bússolas magnéticas, as quais tornaram mais segura (e até possível) a realização 
de extensos viagens marítimas cjesde tempos muito remotos. Como você sabe, 
esses instrumentos continuam sendo amplamente empregados até nossos dias. 

Os pólos de um ímã recebem as denominações de pólo norte magnético e 
pólo sul magnético, de acordo com a seguinte convenção: 

Pólo norte de um ímã é aquela extremidade que, quando o ímã pode girar 
livremente, aponta para o n<>rle geográfico da Terra. A extremidade que 

aponta para o sul ge1ográflco da Terra á o pólo sul do ímã. 

Ao aproximar o pólo norte de um ímã do pólo norte de outro ímã, notamos 
que hó uma força magnética de repulsão entre esses pólos. Do mesmo modo, 
notaremos que hó uma força ide repulsão entre os pólos sul desses ímãs. Já 
entre o pólo norte de um ímã e o pólo sul do outro hoveró uma força de atração 
magnética. Em resumo: pólos magnéticos da mesmo nome se repelem e pólos 
magnéticos de nomes diferentes se atraem.· 1 

Podemos verificar a interaçéJo entre pólos de ímãs através da obseNaçào 
do campo magnético. Campo magnético é a porção do espaço em que se 
exerce a força magnética. VE!rifica-se a existência desse campo através de 
duas experiências bóslcas: /,, _;.--~-~ ........ . 

Com auxílio de uma bússola: Se~ variarmos a posição da ~J(r~:::;)}}. 
bússola em relação ao ímã, observaremos que a agulha ;=f~~ ,. .... }~(;:\\ 
toma uma direção determinada em cada posição que ( ~ .... :;,,: i 
ocupa (figura 2). \': ·--=--" ,. 

Rgura2 

Com auxílio de limalha de ferro: Colocando um ímã sob uma folha de papel e 
espalhando llmalha de ferro sobre ela, veremos as llmalhas se ordenarem for
mando cu Nas que se denominam linhas de indução magnética. Por convenção. 
dizemos que as línhas de lnduçc:'.lo do campo magnético saem do pólo norte e 
entram no pólo sul (figura 3). 

:~\~~w~w~t:;;;;:~~:~f\~'l~/;9'1~ ~~\·?i~\ · J~~-,,~'!/,,l~~~~u,,~r.~<f.re.~1 
~~\~~l~~~~\i!·~~~ 
,g;~-~~0· . ,, .' ~~~~ 
:-~·.-·i~ :~~,... .......... . '·. ..........,,.füi'<! 
~~# r.11.~H· N~-..: ~>#''"//JJ ·ri \.~~~ 

f.if~~- ~'~'~i ~ . :7.~~-~' ::.w1.Wt~.' 
.JJ;i;!fl#• !"}~~P ''" w.:'.~' UJ~,. tf11~~; '>.\~~ i~~"),iJ.\' "f' ... .1.:,> '·~· 't 

: .'K:'.11.J.~ '*>l""" "" . .,. - --~. ·"'-'•J!.I :il.i\C • 

Fígura3 
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Apresentação dos loops E-15 e E-16. 

Faço você mesmo os experimentos mostrados nesses dois filmes. Use ímãs, 
bússolas, limalhas de ferro e os outros materiais que estão sobre a mesa. 

Para identificar os pólos do ímã. suspendo-o por um fio e aguarde até que 
ele se alinhe com o campo magnético terrestre. O pólo do ímã que apontar 
para o Sul é, por convenção, o pólo Sul do ímã. A mesma regra vale poro a 
bússola. Portanto. você pode conferir com a bússola o· designação dada aos 
pólos do ímã. 

Campo Magnético Terrestre 

"Durante muitos anos. vários filósofos e cientistas tentaram encontrar uma 
explicação para o fato de um ímã (como o agulho magnética de uma bússola) 
se orientar na direção norte-sul da Terra. Entretanto, a explicação que hoje 
sabemos ser correta só velo a ser formulada no século XVII pelo médico inglês W. 
Gilbert. cientista que realizou trabalhos no campo da Eletricidade. Em sua obra. 
denominada De Magnete, publicado em 1600, Gilbert descreve um grande 
número de propriedades dos fmãs, obseNadas experimentalmente por ele, e 
formula hipóteses procurando 1explicar essa$ propriedades. 

Uma das principais idéias que ele apresenta em sua obra é a de que a 
orientação de uma agulha mcignética de deve ao fato de a Terra se compor
tar como um grande ímã. Se~1undo Gilbert, o pólo norte geogrófico da Terra 
serio também um pólo magnético que atrai a extremidade norte da agulha 
magnética. De modo semelhante. o pólo sul geográfico da Terra se comporta 
como um pólo magnético que atrai o pólo sul da agulha magnética. Em virtu
de dessas forças de atração, o agulha magnética (ou qualquer outro ímã em 
formo de barro) tende o se oriemtar ao longo do direção norte-sul. 

Já que pólos opostos se atr<Jem e pólos Iguais se repelem. é fácil perceber 
que o pólo norte geográfico do Terra é um pólo sul magnético (pois ele atrai o 
pólo norte da agulha) e o pólo sul geográfico é um pólo norte magnético.· 1 

É cloro que não existe qualquer barra imantada enterrada no centro da Ter
ra. Acredito-se que o magnetismo terrestre está relacionado com o fato de o 
núcleo central da Terra ser líquido, altamente condutor e participar da rotação 
da Terra. Um efeito cujo mecanismo ainda nõo está inteiramente compreendi
do. 

Magnetização e desmagnetização: demonstração. 

Vejamos como se magnetizo um arame de aço endurecido com auxílio de 
uma bobina. e como ele pode ser novamente desmagnetizado na mesma bo-
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bina (neste caso, percorrida, obrigatoriamente, por uma corrente alternada)2. 

Um pouco de teoria. 3 

Vamos Imaginar como serio um ímã por dentro. Para isso siga os seguintes 
passos: 

a) Magnetize novamente o amme de aço endurecido usado no demonstração 
anterior; 

b) Verifique com a bússola quontos pólos ele tem; 

e) Porta o arame ao meio e vmifique os pólos de cada pedaço; 

d) Parta novamente uma das metades e verifique os pólos de cada pedaço; 

Você acabará constatando que, à medida que o ímã é partido em pedaços 
menores, novos ímãs são formados. Isto poderia conduzi-lo à idéia de que os 
pequenos ímõsjó estivessem dentro do ímã que lhes deu origem. Você poderia 
até Imaginar que esses "pequenos ímãs" (ou domínios magnéticos, como são 
chamados no estudo do ferromagnetismo) estão sempre dentro do arame de 
aço (ou ferro) formando dentro dele pequenos regiões de magnetização não 
nula, até mesmo quando ele Hstá desmagnetizado. Nesse coso, eles estariam 
desordenados, apontando em direções diferentes (figura 4). 

Fígura4 

De acordo com essa idéia, quando o arame é magnetizado, os domínios se 
alinham parcialmente com o campo magnético indutor, obtendo-se, como re
sultado, uma magnetização diferente de zero. À medido que o campo indutor 
vai aumentando de intensidade, os domínios se alinham mais e mais com esse 

2Bobino de 1200 espiras. Poro desrnognetizor movimente o arome poro dentro e poro foro e 
retire-o antes de desligar o bobino. Use e.o. 120 V, fonte Bender. 

3N.F. CNufiield Foundollon). Físico Bôslco Nuffleld. Barcelona, Ed. Revertê, 1974. 
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campo até que, finalmente, todos acabam alinhados. 

Essa pequena teoria propõe um modelo sobre ferromagnetismo. Entretanto, 
devemos levar em conta que um modelo é apenas uma representaçào do . 
nosso pensamento e não pode ser confundido com a realidade. Para explicar 
os diversos fenômenos do magnetismo. os físicos conceberam teorias bem mais 
sofisticadas do que esta. 

Nas perguntas que seguem vamos testar nossa teoria procurando expli
car alguns fenômenos relacionodos com ímàs. Antes, porém, você verá uma 
demonstração de ·magnetizaç:ãoª de um modelo de material magnético for
mado por diversas bússolas agrupadas representando os "domínios magnéti
cos·. 

Testando a teoria 

a) Explique, com base na teoria dos .. pequenos ímãs·. o que ocorreu quando o 
arame de aço foi magnetizado e quando, posteriormente, foi demagnetizado. 

b) Seria possível conseguir um írnã com um pólo numa extremidade e nenhum 
pólo na outra? n 
e) A figura 5 representa um arame de aço en-
durecido que é magnetizado com pólos nos ex-
tremos, como usualmente ocorre. Ele é. então, 
cortado nos lugares indicados pelas setas. Assi-
nale os pólos em cada pedaço. N 

d} A figura 6 representa um imã de três pólos, com 
um pólo no meio. Ele é cortado onde apontam as 
setas. Assinale os pólos em e<3da pedaço. 

IN 

r::=:J 

s 
Flgura5 

s NI 

c:::J c::=i 

Figura ó 

e) Como a teoria dos "pequenos ímãs· explica o fato de existir definitivamente 
um limite de intensidade para o ímã mais forte que possamos construir? 

f) Como essa teoria explica o foto de alguns ímãs perderem intensidade quando 
são batidos por um martelo ou oquecidos? 

g) Imagine um anel muito fino Imantado no qual é dificil identificar os pólos. 
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Como pode a teoria dos ·pequenos ímãs" justificar este fato? 

1) Como você procederia paro achar pólos em um anel como esse? 

Demonstração relativa ao ítem f). 

~ -
··~ 

, -.. ~.;~ - '. J 

Agura 7 4 

Nesta demonstraçõo um ferromagneto (prego) é aquecido com uma cha
ma intensa. A partir de uma temperatura T = Te 0700), chamada temperatura 
crítica, a magnetizaçõo espontânea se anulo. O prego, então. solta-se do ímã. 
Esfriando-o novamente até abaixo de Te. ele volta a ser um ferromagneto. A 
temperatura Te também é conhecida como temperatura de Curie e depende 
da substância. Por exemplo, a temperatura de Curie do cobalto é 1.131 °c e 
a do níquel é 358 °c. Estes dois materiais também apresentam propriedades 
ferromagnéticas. 

Campo Ma~1nético e Corrente Elétrica 

Um campo magnético pode ser gerado apenas por ímãs naturais? Sabemos 
que os eletroímãs. por exemplo, não funcionam como ímãs permanentes; eles 
podem ser ligados e desligados a qualquer momento. Teria a corrente ·elétrico 
algo a ver com isso? Vamos e'<aminar essa hipótese usando um feixe de fios 
retilíneos. pelos quais passo corrente elétrica em um mesmo sentido. Observa
remos o campo magnético em ·torno deles. 

d Retirado do livro: Dorn-Bader. Physik (Miftelstufe). Hannaver. Schroedel. 1980. p. 263. 
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Figura B 

1. Ligando a fonte de 5 V, espalhe limalha de ferro sobre o placa P. 

a) Qual o configuração dos linhas de indução do campo magnético? Faço 
um desenho. 

b) Em que região essas linhcis são mais Intensos? 

e) Que tipo de dependência existe entre o campo magnético e o ralo r 

(distanciamento do fio)? 

2. Aumente a tensão para 1 O V. Com isso. também aumenta a corrente elétrica 
nos fios. 

o) O que se observa com o aumento da corrente? 

b) Que tipo de dependênc ia existe entre o campo magnético e a corrente 
elétrica i? 

e) Observe o campo usando uma bússola, fixando um pólo desta como 
referência. 

3. Troque a polaridade no fonte. 

a) Observe o campo novamente usando a bússola. Para que lado apontou 
o pólo que você havia fixado c:omo referência no ítem 2.c)? 

b) Usando. poro um condutor perpendicular à página. o convenção de que 

55 



um ponto ( ) representa uma corrente elétrica que estó saindo e que duas linhas 
cruzadas C) representam uma corrente que está entrando, desenhe as linhas 
de indução para os dois casos. 

c) Usando sua mão direita, estabeleça uma regra que indique o sentido dos 
linhas de indução como função do sentido da corrente elétrica no fio. 

4. Em sua opinião, como o número n de fios contidos no feixe afeto o campo 
magnético? 

5. Supondo que a equação B ex !!f sintetiza a dependência da intensidade 
do campo magnético B das vorióvels r, i e n examinadas nesta experiência. 
rel~cioné-as com x, y e z. 

Exercícios: 

1. Determine o módulo do vetor campo magnético 
B a uma distância de 5 cm de um fio retirineo que 
conduz uma corrente elétrica de 20 A. sabendo 
que B = f; ~.onde 11 = 12.6. 10--7 weber/m.A. Em 
que unidades se expressa B? 

2. Determine B no ponto P da figura 9. 

20A 

! lOA 
40cm i 

!--------
P 70cm 

Rgura 9 

3. Desenhe as linhas de induçêio do campo magn~tico criado pela corrente 
elétrica que circula em cada um dos dispositivos mostrados na figura 10. 

fio retilíneo 

o 
espira 

Figuro 10 
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4. a) Nas três situações representados na figuro 11, Indique o sentido das linhas 
de indução do campo magnético no ponto O. 

G G o 

(1) (2) 

Figura 17 

(3) 

b) Suponha que, sobre a fi~1ura (2). se colocassem mais quatro espiras per
corridas pelo mesma corrente 1i. O que ocorreria com a intensidade do campo 
magnético em O? 

Campo Magnético em Bobinas 

Na primeira porte desta aula. estudamos cam
pos magnéticos gerados por ímãs. Na segunda 
parte observamos o campo magnético gerado 
por uma corrente elétrica em um fio retilíneo. A
gora estudaremos o campo magnético gerado 
por bobinas pelas quais circulG corrente elétrica 
contínua. 

Li -+ 300espiras 

L2 -+ 1200espiras 

A-+0-2A 

R-+ 0 - llOn 

.----+-l 1 l 1----~ 

Figuro 12 

1. Aproxime a bússola à parte ôca de cada bobino e, variando a resistência do 
reostato, comece a aumentar a corrente. O que se observa? 

2. Note que a corrente em ambas as bobinas é o mesma. Como se relaciona 
o campo magnético criado por essa corrente em cada bobina com o número 
de espiras das mesmas? 

3. Ponha um papelão recortado sobre cada uma dos bobinas e espalhe limalha 
de ferro. Compare as linhas de indução com os do campo magnético de um 
ímã em forma de borra. 

4. Esquematize o campo magnético dentro e foro da bobino representando-o 
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com linhas de Indução. (Use uma bússola pequena para determinar as carac
terísticas do campo no interior da bobina.) 

5. Identifique os pólos da bobina por intermédio da bússola. Troque o sentido 
da corrente na bobina e obseNe o que ocorre com seus pólos magnéticos. 

6. Introduza um pedaço de madeiro numa das bobinas e observe se a agulha 
imantada altero sua posição. 

7. Repito o procedimento anterior usando uma barra de ferro no lugar do 
pedaço de madeira. O que se observo neste caso? (Ponha novamente pa
pelão sobre a bobina e espalhe limalha de ferro.) 

8. Como se comparam os pólos do núcleo de ferro introduzido na bobina com 
os pólos desta? 

9. Ligue um solenóide no lugcir dos bobinas e observe seu campo magnético 
espalhando limalha de ferro sobre a placa. Faça um desenho do campo 
magnético do solenólde (figuro 13(a)). 

1 O. Examine o marcador de tempo usado no .estudo da cinemática ( 1 g semes
tre) e descreva seu flincionamento. 

Demonstrações sobre outros dispositivos eletromagnéticos: eletroímã (figura 
13(b)), compaínha e amperímetros de demonstração (do Leybold - com bo
bina de 250 espiras - e do museu). 

N s 

(a) (b) 

Figura 13 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

9g AULA: CORRENTE ELÉTRIC,L\ E CAMPO MAGNÉTICO. LEIS DE FARADAY E 
DE LENZ. 

Superposição de campo:s magnéticos: força sobre uma corrente 
elétrica 

Já observamos na aula anterior que uma corrente elétrica cria um campo 
magnético em seu redor. Também constatamos a existência de forças entre 
dois ímãs que são aproximad<)S um do outro. Poderia o campo magnético 
existente em torno de uma corrente elétrica superpor-se com outro campo 
magnético, de modo que dessa Interação também resultasse uma força? Em 
outras palavras: poderia uma corrente elétrica (e o fio que a conduz) sofrer uma 
força quando em presença de um campo magnético externo? Encontraremos 
a resposta na demonstração que segue. 

Demonstração: balança de corrente 1• 

'Um fio condutor (rígido e dobrado em forma de 
U) pode oscilar como um pêndulo em torno ele duas 
articulações que permitem boa condução de cor
rente~ elétrica. Quando o segmento horizontal AB 
desse fio é atravessado por uma corrente elétrica, a 
bússola, instalada logo abaixo do fio, acusa a pre
sença de um campo magnético associado a essa 
correinte elétrica. 

Por outro lado, quando o ímã permanente em forma 
de U é aproximado e colocado no posição indicada 
na figura 1. uma força passa a ser exercida sobre o 
fio AB e ele se afastará da sua posição de repouso. 
Isto Indica a interação entre o campo magnético 
devido à corrente elétrica e o campo magnético 
permanente do ímã e demonstra que uma corrente 

Figura 7 elétrica em presença de um campo magnético sofre 
a ação de uma força. 

1. O conjunto balança/bússola é girado até o segmento AB ficar paralelo à 
direção apontada pela bússola (figura 2(a)). 

1Texto entre aspas retirado do manual: Axt, R. e Brückmann, M. E. Um Laboratório de Físico 
poro Ensino Médio. Poria Alegre. IF-UFl?GS, n. 4, 1993. 
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A 8 B A ®-; e: 

(a) (b) (C) 
Figuro 2 

Quando a balança é conectada à fonte de tensão (varióvel, entre 3 e 6 V) 
o campo magnético gerado pela corrente elétrica i faró com que a bússola 
assuma uma posição muito próxima à indicada no figura 2(b) (perpendicular 
ao fio). Como o campo magnético terrestre está sempre presente, a força 
exercida sobre a bússola é umo resultante da inOuência do campo terrestre e 
daquele gerado pela corrente elétrica. 

Quanto mais intensa for a corrente elétrica i, tanto mais aproximado de 9CP 
seró o deslocamento angular Hxperimentado pela bússola entre as posições 
2(a) e 2(b). Isto pressupõe quH a bússola se encontre muito próxima do fio, 
como de fato se encontra. 

Com auxfüo de uma segunda bússola - colocada sobre o fio - é possível 
mostrar que o norte da bússola ~~ira para a posição indicada na figuro 2(c). 

Fazendo-se a corrente elétrico circular no sentido Inverso, isto é, de A para B, 
o pólo norte da bússola giraró em sentido contrário ao indicado nas figuras 2(b) 
e 2(c). 

Todas estas evidências indicam a existência de um campo magnético cujas 
linhas de indução são concêntricas em torno da corrente retilínea (figuras 3(a) 
e 3(b)). Além disso, elas podem ter sentido horário ou anti-horário, conforme o 
sentido da corrente elétrica. A · regra da mão direita· auxilia a prever o sentido 
das linhas de indução quando se conhece o sentido (convencional) da corrente 
elétrica. 

t 
(a) (b) 

FigurcJ 3 
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li. O ímã em formato de U - que se encontrava afastado - é colocado no 
posição indicada no figura 1. Quando o segmento AB for percorrido por u
ma corrente elétrico i. em presença do campo magnético E. uma força f 
passará a ser exercida sobre elei. Esta força poderó apontar para a esquerda 
(paro udentro· do ímã) ou poro(] direita (poro "fora· do ímã), dependendo da 
relação existente entre o sentido de E e o sentido da corrente elétrica (regra 
da mão esquerda2). As figuras 4(a) e 4(b) representam esta relação. Se. nessas 
figuras, o sentido da corrente elétrica fosse contrário ao indicado. inverter-se-ia 
o sentido dos vetores Í'. 

A existência de uma força exercida sobre o condutor da corrente elétrica 
pode ser melhor compreendida com auXJ11o da figura 5. 

•f 

(o) (b) 

Figura 4: O sentido cte F em função do sentido de .B. 

N 

(O) (b) (C) 

Figura 5: Superposição do campo magnético do ímã e do campo mognéflco 
· da corrente elétrico. 

Na figura 5(a), uma corrente elétrica circula na direção perpendicular a esta 
folha e no sentido de foro poro dentro do página. A cruz no círculo central indica 
exatamente isso. Pela regra da mão direita. as linhos de indução do campo da 
corrente retilínea (linhas concêntricas) apresentam sentido horário. Na figura o 

2A regro prólico do môo esquerdo, aqui adotado. é também conhecido como regro dos 
três dedos ou regro do topo (môo direlt.:::i). 
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campo uniforme NS aponta de baixo para cima. Esses dois campos magnéticos 
somam-se à esquerda do fio e tendem a cancelar-se mutuamente à direita do 
fio. Resulta, pois, da superposição dos campos, uma quebra de simetria, a qual 
está representada na figura 5(b). O que o nosso experimento mostrou (figuro 
4) é que, em situação análogo à do figura 5(a), a forço sobre o fio apontaria 
para a direita. No figuro 5(b), coerentemente com o resultado experimental, o 
simetria e o arranjo dos linhos de indução, resultantes da superposição dos dois 
campos, sugerem uma força orientado nessa direção. O sentido dessa forço 
aponta da região do espaço onde o campo magnético é mais intenso para a 
região do espaço onde esse compo é menos intenso. 

Na figura 5(c) aparece uma representação das linhas de indução feita com 
limalha de ferro. Note que o arranjo também sugere uma força apontando 
para a direita.~ 

O experimento foi montado de modo que jj, F e a direção de i sejam 
perpendiculares entre si. Quando o sentido da corrente elétrica é invertido, 
obseNa-se que o sentido de fi: também se inverte. Procure estabelecer uma 
regra (como a da mão esquerda) que lhe permita prever a direção e o sentido 
de uma das três grandezas quondo a direção e o sentido das outras duas são 
conhecidos (figura 6). 

Rguroó 

No caso em que E é perpendicular à direção da corrente, o módulo de Í' 
é dado por IFI = BiL, onde L é o segmento do fio que se encontra na região 
onde existe um campo magnéf"ico (uniforme). 

Quando não se verifica a perpendicularidade, devemos tomar a compo
nente de B que é perpendiculor ao fio (B~). Logo, IFI = (BsenO) iL = B.L iL , onde 
O é o ângulo entre B e a direção dei. No caso de O ser igual a zero, a força será 
nula CIFI == BJ. iL = 0). 
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Demonstração com ~kit" sobre eletromagnetismo 3: 

1 - Balança de corrente e volante; 
2 • Galvanômetro de bobina móvel; 
3 - Bobino girante (motorzinho). 

Demonstracão sobre o funcionomento de um osciloscópio de raios catódicos: 
efeito de um campo magnético sobre elétrons em movimento. 

lnduçião Eletromagnética 

Comprovamos nos experimeintos anteriores que: (a) uma corrente elétrica 
cria um campo magnético, e (b) sobre uma corrente elétrica, numa região 
onde existe um campo magnético externo, é exercida uma força. 

A seguir, estudaremos um terceiro fenômeno que envolve corrente elétrica e 
campo magnético. Este fenômEmo, que será explicado pelas leis de Faraday e 
de Lenz. relaciona-se com a Indução de uma força eletromotriz, ou seja, de uma 
tensão ou diferença de potencial, quando o fluxo magnético que atravessa 
uma ou mais espiras varia. 

Completa-se, assim, o conjunto dos três fenômenos que constituem a base 
do eletromagnetismo. 

Indução com um ímã: Ligue a bobina EJG 
ao galvanômetro segundo o e·sque-
ma da figura 7 (veja também a figura 
12). 

L = bobino (300 espiras) 

G = golvonõmetro · 

Figura 7 

a) Movimente um fmã em relação à bobina, introduzindo-o e retirando-o de seu 
Interior. O que ocorre no galvanômetro? Qual a diferença obseNada quando 
se introduz e quando se retira o ímã? 

b) Mantendo o ímã parado e movimentando a bobina em relação ao ímã, o 
que ocorre no galvanômetro? Há diferença entre esta situação e a do ítem a)? 

e) A rapidez com que você executa os movimentos afeta a Intensidade da 
corrente obseNada no galvanômetro? Introduza o ímã normalmente e depois 
lentamente na bobina. Mantenha-o em repouso dentro dela e depois retire-o 
bruscamente. 

3Conforme GASPAR. A Conjunto EXperfmental poro o Demonstroçôo do lnteroçóo entre 
Campo Magnético e Corrente Elétrica. Rev. Ens. F'IS., v. 2, p. 93-103. lQQO. 
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d) Refaço os ítens a) e b) usando o outro pólo do ímã. 

e) Refaço os ítens a) e b) usan<jo uma bobina de 1200 espiras. inicialmente ligan
do apenas 600. Justifique a diferença constatada entre essas duas situações. 

t) Refaça o ítem a) utilizando dois ímãs simultaneamente. 

g) Faça um resumo de suas olJseNações. 

Indução com um eletroímã: Monte o arranjo mostrado 
na figura 8. A bobina de 300 espiras é ligada à fonte e 
colocada em frente à bobina de 1200 espiras que está 
ligada ao galvanômetro. Dsv [] 

Figura 8 

a) Ligue e desligue a fonte. O que acontece? Qual a sua explicação para esse 
fenômeno? 

b) Mantenha a fonte ligada e movimente as bobinas uma em relação à outra. 
O que se obseNa? 

e) Mude a tensão da fonte para 2 V e refaça o experimento colocando as 
bobinas sobre um núcleo de f,erro em forma de U. O que variou em relação ao 
ítem ·a)? Coloque ainda uma barra de ferro.sobre o núcleo; neste caso, reduza 
a tensão da fonte para l V. 

d) Aponte semelhanças e dife:renças entre este experimento e o anterior. 

Apresentação de vídeo-cassete sobre o funcionamento de transformadores ( 15 
min). 

Demonstrações: Descarga elétrica (figura 9(o)), soldo elétrica (figura 9(b)) e 
ebulição da óguo (figura 9(c)). 

:1 4.CXX)V 

(b) 

(e) 

Figura 9 
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Leis de Faraday e de Lenz 

As observações que acabamos de fazer sobre indução de força eletromotriz 
em bobinas podem ser resumidos em uma equação matemática: se a bobina 
tiver N espiras e se a variação do fluxo magnético for 64>~</>2 -<Pi num intervalo de 
tempo fü, a força eletromotriz média induzida durante esse intervalo de tempo 
será 

D.<P 
f= - N fii· 

Este resultado é conhecido como Lei de Faraday. 

Chamamos fluxo magnético 4> ao produto do vetor ind1:.1ção B pela área A 
da espira, quando ela está em posição perpendicular às linhas de indução. 

</>= BA (unidade: webe1·) 

Quando as linhas de indução de B não forem perpendiculares à órea A, 
devemos tomar a componente de B perpendicular a A: 4> = Bl.A. O fluxo é nulo 
quando há paralelismo entre 8 e A (veja a figura 10) 4 • 

8 

Agura 70: O fluxo magnético através de uma superfície depende do 
inclinação da superfície em relação ao vetor B. Em qual situação o fluxo é 

máximo? sv 

O sinal menos da equação de Faraday é explicado 
pela Lei de Lenz. É objetivo deste experimento demonstrar lCXXl n 
essa lei. Para isso deveremos proceder como segue: . . 

1 ~00 espiras 
Figuro 11 

~Retirado do livro: Alvarenga, B. e Móximo. A. Curso de Físico. Sóo Paulo, Ed. Horbro. v. 3, 
ed. 2, 1986. 
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o) Usamos fios suficientemente longos, de modo que a fonte e o reostato fiquem 
de um lado, a bobina no meio e o galvanômetro do outro. 

b) Fecl1amos o circuito e dlminuimos a resistência do reostato até que se note 
uma deflexão no galvanômetro. Lembremos o sentido desta deftexão. 

e) Interrompemos o circuito e colocamos a agulha imantado à direita da bobi
na. 

d) Ao ligar novamente, verificaimos se o pólo direito da bobina é um pólo sul 
ou um pólo norte. Fazemos isso observando a posição que o agulha assume 
(deflexão de mesmo sentido do observada no item b) ou não). Lembre-se que 
o norte da agulha corresponde ao norte geográfico. 

e) Agora ligamos apenas a bobina ao galvanômetro. 

Ao introduzir pela direita do bobina o pólo sul do ímã, observamos uma 
deflexão do galvanômetro que identifica o pólo direito da bobina como sendo 
um pólo sul. Este pólo sul que surge na bobina vai oferecer uma resistência 
à aproximação do pólo sul magnético do ímã. quando este é introduzido no 
bobino. 

Afastando o ímã (pólo sul), notamos uma de
flexão no galvanômetro que acuso o surgimento 
de um pólo norte no pólo direito do bobina. Este 
pólo norte vai se opor ao deslocomente do ímã 
para fora da bobina. 

Observações análogas podem ser feitas se intro
duzlrmos no bobina o pólo norte do ímã ao Invés 
do pólo sul. 

GNI Is) 

~ 

Agura 124 

As conclusões podem ser re:sumldas no Lei de Lenz: A corrente índuzjda a
parece sempre com sentido tal que se opõe à causa que a produz, originando 
um campo induzjdo que tende a se opor ao aumento _ou à diminuição do ffuxo 
magnético indutor. 

Relacione o sentido da com~nte induzida com o princípio da conseNação 
da energia. 

Exercícios: 

1. Represente, através de esquemas, o sentido da corrente induzida num so
lenóide quando dele se aproxima ou se afasta um ímã. Considere primeiramen
te o pólo norte se aproximando e se afastando e. depois, o pólo sul. Estabeleço 
equivalências. 

66 



2. Paro determinar o módulo do vetor indução Ê de urn ímã, realizou-se a 
seguinte experiência: tomou-se uma bobina de 100 espiras e um ímã com área 
de secção reta de 2 cm2, igual à área da bobina. Retirou-se o ímã do interior 
da bobina num intervalo de tempo de O, l se observou-se na bobina uma forço 
eletromotriz média induzida de 0,3 V. Qual o módulo do vetor indução? 

3. Você dispõe de um campo magnético e de um anel. Indique três maneiras 
de fazer aparecer uma correntei no anel. O que há em comum nos três casos? 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

10g AULA: DESMASCARANDO A LUZ 

Introdução 

Quando assistimos a um crepúsculo. 
quando vemos as Imagens refletidas na su
perficie de um lago ou quando .::idmiramos 
um arco-íris estamos obseNanolo fenôme
nos que se relacionam com a luz. 

Embora a maior parte do tempo não 
tomemos consciência da existência do luz. 
ela é um fenômeno natural de especial sig
nificado paro nossa vida. Através dela, e 
graças ao foto dé a visão ser nosso senti
do mais apurado, adquirimos as noções de 
cor. brilho. transparência, formo, profundi
dade, textura, movimento, tamanho, etc. Se não existisse luz, não poderíamos 
ver absolutamente nada desse mundo diversificado e colórido que nos cerca. 

Além disso, a luz. e a energic1 que ela transporta. é um requisito para a vida 
no nosso planeta. Sem ela as plantas não poderiam crescer. A energia que 
retiramos da comido e dos combustíveis (como o álcool e o caNão vegetal) é. 
em última análise, trazida pela luz do Sol. que é nossa grande fonte de energia. 

Jó a luz das estrelas distantes nos traz Informações sobre o ·universo e sobre 
o seu próprio movimento. Até mesmo os minúsculos 6tomos nos revelam seus 
segredos através da luz que emitem. Para percebermos essas informações 
precisamos detectar a luz. seja através da visão. seja através de instrumentos 
especializados. · 

Estes e muitos outros aspectos interessantes relacionados à luz constituem o 
objeto de estudo da Óptica. Nesta aula serão abordados alguns aspectos do 
visão e os propriedades mais gerais da luz incluindo sua reflexão em superfícies 
planas. Um teste inicial deverá seNir como diagnóstico e como motivação. 
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Teste seu conhecimento sobre luz' 

1. A única fonte de luz existente em uma sala é uma lanterna. Ao ligá-la de 
frente o uma parede, obseNa-se um círculo brilhante sobre esta parede. 

Representamos essa situação na figura l dividindo-a em três partes: o parte 
1 represento a lanterna, a partia li representa o espaço entre a lanterna e a 
parede, e a parte Ili representa a parede. 

Quando a lanterna é ligada, em que partes da figura l passa a existir luz? 
Justifique sua resposta e, se quis1er, represente na figura. 

Ili Janelos 

1 

~ li 

A 
o 

B 
,,_ o 

;,., .. muro e 
lômpodo 

Figura 1 Figura 2 

As questões 2 e 3 referem-sH à figuro 2. Esta figura representa um muro 
colocado entre uma pequena lômpada e uma sola com três janelas na parede 
da esquerda. 

2. Qual(ais) dos janelas é(são) ilumlnado(s) pela lâmpada? 

3. Para alguém dentro da sala, através de qual( ais) das janelos pode-se ver a 
lâmpada? 

4. Duas pequenas fontes luminosas, F1 e F2. estão situadas em frente o um 
objeto opaco AB, como mostra CJ figura 3. Considerando os pontos assinalados 
no parede, qual( ais) deles estó(c10) recebendo luz das duas fontes? 

Pi 
Fi 

Pi 
2 3 4 

'" 

l '1':' 

PJ 

-~ ~ 
-~f:~ B p~ 
F2 

Fígura3 p~ Figura 4 
1 Baseado em: Alves, V. M. e Buchweilz, B. Questionôrlo sobre Luz, Cor e Visôo. IF-UFRGS. 1989; 

e Horres, J. B. S. Jntroduçôo ô Ótica GE!Oméfrico. Lajeado, Fundaçôo Alto Taquori de Ensino 
Superior. 1992. 
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5. Imagine a seguinte situação: 

Numa noite escura e sem nevoeiro, você está caminhando por uma estrada 
sem cuNas e sem lombas. Você, pode ver à sua frente os faróis ligados de um 
carro. 

Representamos esta situação na figura 4 d ividindo-a em quatro partes. 

Em que parte(s) existe luz proveniente dos faróis? Justifique sua resposta e, 
se quiser, desenhe na figura. 

6. Se a situação da questão ant1erior se passasse durante o dia (o carro estaria 
com os faróis ligados), a sua resposta seria a mesmo? Se não. qual seria? 
Justifique. 

7. Imagine a seguinte situação: 

A luz do Sol entro pela ünica janela de uma sala fechada. Como se explica 
o foto de que essa luz ilumina completamente a saio. inclusive a parede onde 
estó a Janela? 

8. À noite, ao entrar em seu quarto, um menino liga uma lâmpada para procurar 
um livro que ele havia esquecido. 

A lâmpada ligada. bem como o livro e o menino, estão representados na 
figuras. --

Explique o que acontece paro o menino ver o livro e represente na figura. 

Figura 5 

9. (o) Considere a situação representada na figuro 6. Pode o menino ver a 
óNore? Justifique a sua resposta e represente na figura. 

(b) Considere a situação rep1resentada nas figura 7. Pode o menino ver o 
óNore? Justifique a sua resposta e represente na figura. 

~;~ 
~~~~~~~~~~ 

Figura ó Figuro 7 
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l O. A fotografia mostrada em aula foi tirada sob iluminação de uma lâmpada 
vermelha. Quais são as cores dos objetos? 

11. Com uma lanterna ilumina-se uma parede branca e obseNa-se um círculo 
brilhante branco formado pela luz da lanterna (figura 8(a)). A seguir. coloca-se 
uma placa de vidro vermelho na frente da lanterna e o círculo brilhante fico 
vermelho (figura 8(b)) . 

.-----~ 

bronco 

(O) 

Rgura 8 

Como se explica essa mudança de cor? 

~ 
~ 

(b) 

vermelho 

12. Suponha que a parede seja colorida. Você acha que as cores do círculo 
brilhante em (a) e em (b) na qUE::lstão anterior seriam diferentes dos obseNadas 
agora? Justifique a sua resposta. 

13. A figura 9 representa um obJieto que se encontra além da bordo direito de 
um espelho plano. Podem os ot>seNodores A e B ver a lfl!agem do objeto? 

espelho 

Figura 9 Figura 10 

14. A figuro 10 representa uma sala completamente escuro. sem poeira. sem 
fumaça e de paredes totalmentH negras. Através de uma abertura. faz-se incidir 
um facho retilíneo de luz que incide obliquamente em direção ao espelho. 
Poderá uma pessoa parada na direção indicada pelo olho ver o espelho e a 
luz nele refletida? 
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Como a luz se propaga? 

Explanação oral sobre propagação retilínea da luz e sobre raios e feixes de luz. 

Demonstração: Fonte puntual e fonte extensa de luz e sua relação com sombra. 
umbra e penumbra. 

Figura 11 Figu_ra 12 

A figura 11 2 mostra a sombra produzlda por fonte extensa e por fonte puntual. 
Na figura 12 3 vemos que a sombra projetada por um objeto possibilita visualizar 
a propagação retilínea da luz. 

Figura 13 2: Quando superpomos duas ou mais sombras produzimos o umbra e 
a penumbro. · 

2Retirado do livro: Dorn-Bader.Physik (Miltels1ufe). Hannover, Schroedel. 1980. 
JRetlrada do livro: Hewitt, P. Concepj'uol Physlcs. Califórnia. Addlson-Wesley Compony, 1987. 
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A propagação retilínea da luz nos permite explicar o funcionamento de 
uma câmera de orifício (figuros 14(a) 4 e 14(b) 2). No nosso olho, a pupilo 
desempenha o papel desse orifício, só que seu tamanho, como nas modernas 
câmeras fotográficas. é alterado em função da intensidade do luz incidente. 

(O) (b) 

Agura 14 

· Na figura 14, justifique a inversão da imagem. Qual 6 papel do orifício nessa 
inversão? · 

Com que vellocidade a luz se propaga? 

Explanação oral sobre velocidode do luz baseada na Leitura Suplementar do 
livro Curso de Física 5 e na seçã10 2 do livro Introdução à Ótica Geométrica 6. 

Correção das questões 1 a 6 do teste. 

De onde vem a luz? 

Explanação oral sobre fontes de luz (incandescentes e flourescentes) e refletores 
de luz baseada na seção 1.2.3 do Projeto GREF 7; e sobre objetos transparentes 
e opacos baseado nas seções 27.4 e 27.5 do livro Conceptual Physics 3 (slide 
C-5). 

dRelirodo do livro: Folk. D. S .. Brill, D. R. and Stork. D. G. Seeing tlie light: optics ln nature. 
photography. colar. vision ond hologrophy. New York. Harper & Row Publlshers. 1986. 

5Atvarenga, B. e Môximo, A Sõo Poulo, Ed. Horbra, ed. 2. v. 2. 1987. 
6Harres. J. B. S. Lajeado. Fundação Alto Taquari de Ensino Superior. 1992. 
7 Físico Térmico e Óptico. São Paulo. Ed. EDUSP. v. 2. 1991. 
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Explanação oral sobre reflexão especular e difusa (slides A-1. A-2 e A·3). 

Demonstração sobre reflexão especular e difusa .. 

Rgura 75 2 

Atividade sobre a lei da refle.xõo 8 

A figura 16(a) esquematiza a reflexão e a figura ló(b) o arranjo experimental: 

raio lncld.ente 

(a) llOV (b) 

Figura 16 

Encaixe o disco graduado e c::i lâmpada nos suportes. Ligue a lâmpada e 
ajuste-a de tal modo que um feixe de luz estreito cruze todo o disco. passando 
pelo seu centro. 

Ém seguida, coloque o espelho plano com sua fa
ce alinhada com uma das retois que passa pelo cen· 
tro do disco. conforme a figura ·16(b). Escolho diversos 
ângulos de incidência e. para cada um, meça o cor-
respondente ângulo de reflexão, registrando-os na tabe· 
la. 

A partir das medidas registradas. o que se pode con
cluir a respeito da relação entre o ângulo de incidência e 
o ângulo de reflexão? 

Correção das questões 13 e 14 do teste. 
8Rellrado do manual: Buchweitz. B. e Axt. R. Projeto Equipamento poro Escolas de Nível 

Médio: terceiro caderno -Óllca. IF-UFRGS, 1984. 
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O espalho plano Inverta nossa Imagem? 

Explanação oral baseada na seção 6 do livro Introdução à Ótica Geométrica 6 

e no página 201 do livro Physík 2• Posições relativas observador/objeto/imagem. 
(Exemplos: figuras l 7(a)4 e 17(b)2 e AMBULÂNCIA.) 

(b) 

Figura 7 7: (o) Hó Inversão da Imagem? (b) Como um observador situado atrás 
do objeto vê este objeto e a Imagem? 

Demonstrações sobre reflexão (figuras 18(0) e 18(b)) 2• 

(a) (b) 

Figuro 18: (a) Superfície sem/refletora: a vela aparentemente queima dentro 
da óguo; (b) Reflexões mtíltiplas: apenas uma velo estó queimando. 

Explanação oral sobre o tamanho ideal de um es
pelho (figuro 19) 2. 

Correção das questões 8 e 9 do teste. 
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O que é a luz? 

-Até o momento, a luz foi trotada como algo necessário paro que possamos 
ver e interagir com o mundo através da visão. Isso, entretanto, pouco nos revela 
a respeito de sua natureza. Afinol, o que é a luz? 

Às vezes acontece de não existir nenhum modelo que permita interpretar 
satisfatoriamente todas as propriedades conhecidas de um sistema físico. Mul
tas vezes há um ou mais modelos - diferentes interpretações e representações 
da natureza - que disputam entre si a primazia de ser o retrato mais fiel da re
alidade física. A escolha e a evolução dos modelos dependem ainda de uma 
complicada disputa entre concorrentes opiniões existentes no meio científico. 

Para procurarmos um modelo para a luz, vejamos o que acontece quando 
ela incide sobre nossa retina ou sobre um filme fotográfico. Nos filmes foto
gráficos e na retina, cada ponto da imagem formada no filme corresponde a 
uma pequena reação fotoquímica ali provocada pela luz incidente. Nos pon
tos (pequenos grãos ou fotorreceptores, no coso da retina) onde não incide 
luz, não ocorre reação. Também o desbotamento de papéis impressos. como 
jornais e revistas, só ocorre nas regiões expostos à luz. 

Tanto a impressão do filme fotográfico como o desbotamento de superfícies 
são efeitos que revelam uma ação muito localizada da luz. Esse efeito locali
zado, para ser explicado. necessita levar em conta que nas interações com a 
matéria a luz se comporta como partícula. Nesse sentido. considera-se que a 
energia luminosa atinge a matério na forma de pequenos pacotes. Tais pacotes 
de energia são denominados fótc:ms. 

Essà Interpretação permite compreender o princípio de funcionamento dos 
produtores e absorvedores de luz. Entretanto, ela não é suficiente poro explicar 
a imagem borrada e ampliada produzida pela luz ao passar por um orifício muito 
pequeno (difração). Da mesma forma não explica como a luz, em determina
das situações, pode ser refletida por uma superfície transparente. enquanto em 
outras pode ser absorvida ao passar por um tipo especial de filtro (polarização). 

•, 

Para explicar esses processos, o pacote de energia luminosa (fóton) apre
sentará uma carcterístlca diferente, uma vez que ao Interagir com a matéria 
ele se comporta como onda, já que tanto a difração cpmo a polarização são 
características de processos ondulatórios. 

Desta forma, a luz é interpretada como um pacote de energia que, nos 
interações com a matéria. apresenta dois aspectos: em certas Interações se 
comporta como partícula, em outras se comporta como onda. Esses dois as
pectos da natureza da luz fazem parte do Modelo Quântico de luz e recebem 
o nome de dualidade partícula-onda." 9. 

9Retirodo do Projeto GREF. FTsica Térmica e óptica. Sôo Paulo. Ed. EDUSP, v.2, 1991 
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Explanaçào oral sobre a luz como onda eletromagnética baseada nas seções 
25.2 a 25.6 do livro Conceptual Physics 3 e na seção 25.5 do livro Curso de 
Físico 5 (slides C-16 e C-20). 

lcm ,,,m IÀ 
compiimento d e oodo Cm) 
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Figuro 19: Espectro dos radiações eletromagnéticas. 

Por que o céu é azul e o crepúsculo é vermelho? 

Explonoçào oral sobre cores, mistura de cores e espalhamento baseada no 
capítulo 28 do livro Conceptual Phys/cs 3 (slides C-9 o C-14). 

Espectro de emissão: Observação do espectro de lâmpadas coloridas usando 
prisma de visão direta. 

Correção das questões 7, 10, 11 e 12 do teste. 

Como vemos as cores? 

Explanação oral sobre a estim1Jlação dos fotorreceptores baseada no texto 
Visão Colorida1º e A Ret!na1 1 

Vimos. nesta aula. que a visêlo colorida depende da luz que ilumina um ob
jeto, da reflexão dessa luz (ou de parte dela) determinada pelas características 
desse objeto e da estimulação dos receptores que compõem a retina do nosso 
olho. Entretanto. a maior ou menor nitidez do imagem que é projetada na retino 
e que estimula os fotorreceptores é gerado pela focalização da luz vinda dos 
objetos Iluminados. Assim. nas próximas aulas estudaremos outras propriedades 
da luz que nos possibilitarão entender melhor como isto ocorre. 

lOAlves. V. M. e Frles, s. G. IF-UFRGS. 11988. 
11 Alves, V. M. e Frles. s. G. IF-UFRGS. 1988. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

1 lg AULA: ESPELHOS ESFÉRICOS, REFRAÇÃO E DISPERSÃO 

Espelhos Esféricos 1 

·uma superfície lisa, de forma esférica, que reflete especularmente a luz, 
constitui um espelho esférico. Se a luz for reftetida na superfície interna. como 
na figura l(a), dizemos que o espelho é côncavo e se a reflexão ocorrer na 
superfície externa, como na figura l(b), dizemos que o espelho é convexo: 

(O) (b) 

Agura 7 

.. Alguns elementos importantes de um espelho esférico estão mostrados na 
figura 2. São os seguintes: 

- o ponto V (centro da superfície refletora), denominado vértice do espelho; 
- o ponto e (centro de cuNatura da esfera). denominado centro do espelho; 
-a reta CV. denominada eixo principal do espelho; 
- o raio R do espelho (raio dei cuNatura da esfera). 

(O) (b) (a) (b) 

Figuro 2 Figuro3 

1Texto entre aspas relirodo do livro: AJvorengo, B. e Môximo, A. Curso de Física. Sôo Paulo, 
Ed. Horbro. ed. 2. v. 2, 1987. 
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Quando um feixe de ralos !luminosos incide paralelamente ao eixo de um 
espelho côncavo, os raios refl,etidos convergem para um toco F real (figura 
3(a)). Por outro lado, quando· o feixe incide em um espelho convexo, os raios 
divergem após a reflexão, como se fossem emitidos de um foco virtual (figura 
3(b)). 

A distância FV, entre .o foco e o vértice, é denominada distância tocai f do 
espelho.· 

Atividade: Determinação da distância focal 2. 

Vamos trabalhar lniclalment1e com o espelho côncavo. Se uma vela estiver 
muito distante do espelho, prortlcamente toda a luz proveniente dela incidirá 
paralelamente ao eixo do espelho. No laboratório ou na sala de aula Isto 
equivale aproximadamente a colocar uma vela num canto da sala e captor 
a luz emitida por ela com o espelho, no canto oposto. Esta luz é projetada 
pelo espelho sobre o anteparo onde um minúsculo ponto, bem nítido, mostrará 
a imagem da chama da vela. A distância entre esse ponto do anteparo e o 
vértice V do espelho seró considerada a distância focal f do espelho. 

Determine a distância focal do espelho côncavo. Se possível. determine-a 
também, captando no antepciro a imagem do Sol ou de um objeto distante, 
fora da sala de aula. Nesse caso, compare os dois resultados. 

A relação entre a distância 1focal f e o raio de curvatura R é a seguinte: 

R=2F 

Seria possível determinar a <jistâncla focal do espelho convexo da mesma 
forma como foi determinada a do espelho côncavo? 

Imagens formadas por espelhos esféricos 

·Para determinar a imagem de um objeto extenso, deveríamos determinar 
a posição da imagem de cada um de seus pontos. Entretanto, para se ter uma 
noção do tamanho e da posição da Imagem. basta, a íigor, localizar apenas 
as Imagens das extremidades do objeto. 

Podemos localizar, com maior facllldode, a posição da imagem de um ponl;o 
nos espelhos esféricos usando determinados raios luminosos, denominados raios 
principais, que são apresentados o seguir. 

'°Retirado do manual: Buchweitz, B. e Axt. R. Projeto Equipamento poro Escolas de Nível 
Médio; terceiro caderno -Ô fico. IF-UFl<GS, 1984. 
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1) Um raio luminoso que incide E~m um espelho côncavo, A~----::>t 
paralelamente ao seu eixo principal (E), reflete-se passan
do pelo toco (F). 

Um raio luminoso que incide em um espelho convexo, pa- .. ,...\ ~----""'{/. 
ralelamente ao seu eixo principol, reflete-se de tal modo 
que seu prolongamento passa pelo foco. 

F C 

Fíguro4 

2} Um raio luminoso que incide E?m um espelho côncavo, 
passando por seu foco, reflete-sie paralelamente ao eixo 
principal. b4 
Um raio luminoso que incide em um espelho convexo, de 
tal modo que suo direção posse pelo foco. reflete-se pa
ralelamente ao eixo principal. 

3) Um raio luminoso que incide em um espelho côncavo. ,1 
passando pelo seu centro de cuNatura (C), reflete-se so
bre si mesmo (este raio incide perpendicularmente ao es
pelho). 

Um raio luminoso que incide em um espelho convexo. de 
tal modo que sua direção passe pelo centro de cuNotura, 
reflete-se sobre si mesmo.· 

+ 
Rguro5 

Rguro6 

Demonstração: Caminho dos raios principais e determinação da distância focal 
de espelhos côncavo e convexo com auXJ1io do projetor de feixe de luz 3. 

O conhecimento prévio dos trajetórias destes três rolos é de proverto na 
construção de imagens. Uma imagem pode ser real ou virtual. Se os rolos 
refletidos convergem todos para um ponto (o.u um conjunto de pontos) temos 

·uma imagem real. Se a imagem se formo' atrás do espelho. ela é virtual e 
devemos construí-la por prolongamentos dos raios refletidos que. neste coso, 
divergem. A imagem real pode ser obseNoda sobre um anteparo ou no lugar 
do espaço onde se formo, ao passo que o imagem virtual, por resultar do 
prolongamento dos raios para tréls do espelho. não pode ser captada sobre um 
anteparo. 

3Axt. R. e Brückmonn. M. E. Um Lot1orat6rio de Físico para Ensino Médio. Porto Alegre. IF
UFRGS. n. 4, 1993. 
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Atividade: Imagens formadas por espelhos esféricos 2 . 

Equipamento: 

Espelho côncavo: 

espelho côncavo 
espelho convexo 
um castiçal com vela 
um anteparo 
3 suportes (dois baixos e um alto) 

Colocando a vela entre o espelho côncavo e o anteparo, obseNe o tama
nho e as características da lma9em (direta ou invertida, maior ou menor do que 
o objeto, real ou virtual) à medida que você situa o objeto 

o) além de 2f; 
b)em2/; 
e) entre f e 2/; 
d) em f; 
e) entre f e o espelho. 

Diferencie a Imagem formada pelo espelho quando a vela se encontro na 
posição e) dos Imagens formados nos demais posições. 

Troce os raios principais para a extremidade e da base da chama da vela 
em cada situação analisada e mostre como as imagens obseNadas foram 
formadas. 

Apllcação: Quando a chama ela .vela se encontra na posição d) o luz emerge 
paralelamente ao eixo ótico. ls1to corresponde a uma trajetória da luz inversa à 
do ralo da figura 4. Esta situação se aplica ao farol do automóvel quando este 
opera c9_m ·1uz alta•. Em que situação o farol opera com ·1uz baixa·? 

Figura 74 

4Retlrada do livro: Dorn-Boder. Physlk (Miftelstufe). Honnover, Schroedel. 1980. 

82 



Espelho convexo: 

Concluídas as suas observações com o espelho côncavo. repita parcialmen
te o procedimento para o espelho convexo. relatando suas observações sobre 
a imagem e a relação entre o seu tamanho e a distância do objeto ao espelho. 

Serio possível determinar a distância focal desse espelho da mesma forma 
como se determinou a do espelho côncavo? Qual seria a alternativa neste 
caso? 

Explanação oral sobre a equaçê]o dos espelhos esféricos baseada na seção 
15.6 do livro Curso de Físico 1• 

Atividade: Relação entre a distância focal e as posições (ou os tamanhos) do 
objeto e da imagem 2. 

Equipamento: 

Procedimento: 

espelho côncavo 
castiçal com vela 
anteparo 
3 suportes (dois baixos e um alto) 
régua ou trena 

Disponha o espelho, a vela e o anteparo como no experimento anterior e 
colete dados para completar a tabela 1. inclusive com imagens menores do 
que o objeto. 

Distância focal f = cm 
o - distância 
objeto-espelho 
i - distância 
imagem-espelho 

Tabela 1 

Calcule os inversos dos dados obtidos e efetue a soma t + * completando 
a tabela 2: 

7 /(Distância focal) = 7 /f = 7/cm 
l/o 
l /i 
l/i + l/o 

Tabela 2 
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Qual o relação entre ~ + t e 1? 
Use essa relação poro determinar, em função de f, o que distância do vértice 

se formo o imagem quando: o= 3 f, o= 2 f, o=~! e o= f. 

Comprove cada situação experimentalmente e represente-a pelo troçado 
dos raios principais. 

Se a distância focal f do espelho fosse infinita, como se comparariam i e o? 
Que tipo de espelho seria esse? 

Refração 

Fazendo Incidir um feixe luminoso sobre uma superfície transparente lisa que 
separa dois meios diferentes, pcirte dessa luz Incidente volta ao meio de origem e 
parte penetra no segundo melei. Esse comportamento da luz pode ser analisado 
a partir de observações e meididas que permitem estabelecer duas leis da 
natureza: a lei da reflexão (obtlda na aula anterior)' e o lel do refração. 

Demonstrações sobre refração (figuras 8(a), 8(b) e 8(c)) 4• 

(a) (b) 

Rgura8 

Atividade: Determinação da lei da refração 2. 

(C) 

Para realizar o experimento que nos permitirá obter a lei da refração, convém 
estabelecer algumas definições com o auxílio da figura 9(a). 

Equipamento: 
lâmpada 
2 suportes (um alto e um baixo) 
disco graduado 
~meia lua·: cilindro transparente de seção reto semicircular 
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Procedimento: 

Encaixe o disco graduado e a lâmpada nos suportes. Ligue a lâmpada e 
ajuste-a de tal forma que um feixe de luz estreito cruze todo o disco, passando 
por seu centro. 

Em seguida, coloque a "mela lua· com sua face alinhada com uma das 
retas que passa pelo centro do disco. conforme mostra a figura 9(b). O centro 
da face plana deve coincidir com o centro do disco. 

.rolo Incidente 

meio 1 

meio2 

N 

(O) 

rolo refletido 

l 
raio refrot·odo llOV 

lômpodo 

( 

(b) 

Figura 9 

Faça o feixe de luz incidir sobre a superfície plana da ·meia lua- de tal 
maneira que sejam bem visíveis sobre o discos raios incidente e refratado (o raio 
refletido também pode ser observado). 

Escolha diversos ângulos de !incidência e, para cada um, leia o correspon
dente ângulo de refração. regis1~rando-os na tabela 3. Complete a tabela com 
os senos de 81 e de 02. 

81 (º) 02 (º) sen 01 sen 6'2 

Tabela3 Tabela4 

Trace um gráfico sen 01 x sen 02. Qual a conclusão que pode ser estabele
cida a partir desse gráfico? O índice de refração Cn21 ) depende do ângulo de 
incidência? 
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Repita o procedimento descrito acima para a luz incidindo no outro lado da 
superfície plana da ·meia lua· preenchendo a tabela 4. 

Nesse caso. o ralo incidente estó no melo mais denso e a razão entre o seno 
do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é o índice de refração 
do ar em relação ao acn1ico (rl12). Este índice de refração é constante. isto é. 
independe de 01? 

Explanação oral sobre efeitos visuais devido à refração (figuras 10(a), lO(b) e 
l Ü(C)). 

(b) 

-(a) 

,(C) 

Rgura 10 

Para a situação em que a luz passa de um meio mais denso para outro 
menos denso. você vai observar que a partir de um certo ângulo de incidência 
não existe mais luz refratada (toda luz incidente é refletida). Esse ângulo de 
incidência é denominado ângulo llmlte para reflexão Interna total. 

Demonstrações sobre reflexão interna total (figuras l l(a) e 1 l(b)). 

(O) (b) 

Figura 17 
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Explanação oral sobre Ilusões de ótico causadas pela refração baseada na 
seção 29.9 do livro Conceptual Physics 5. 

É possível obseNar, especialmente para ângulos de refração próximos de 
90°, que o feixe refratado fico colorido. Esse fenômeno será analisado a seguir. 

Dispersão 

"Como vimos no experimento anterior, parte da luz que incide sobre uma 
superfície transparente é reftetida e porte é refratada. Quando o luz incidente 
é pollcromótlca, aparecem raios refratados de diferentes cores. o fenômeno 
da separação da luz po.licromátlca em suas cores componentes é comumente 
conhecido como dispersão. Um bom dispositivo para se obseNor a dispersão 
da luz é o prisma. 

Um raio lumln.oso, ao passar pelo prisma, normalmente sofre duas refrações: 
uma ao penetrar em uma face e outra ao emergir na outra face. Essas duas 
faces são inclinadas de um certo ângulo, de tal forma que o desvio produzido 
pela primeira face não é anuladc:> pela segunda, mas é aumentado ainda mais. 
Com Isso, a dispersão cromática também é aumentada, e essa normalmente é 
a função principal de um prisma.· 2 

Demonstrações sobre dispersão (figura 12(a) 2 e 12(b)). 

~~ D lômpodo 

'\/ 
llOV ""'-

(o) (b) 

Figura 12 

Explanação oral sobre o fenômeno da dispersão e sobre a formação do arco
íris baseada na seções 16.3 do livro Curso de Física 1 e 29.11 do livro Conceptual 
Physics 5

. 

Demonstração sobre recombinação das cores usando dois prismas e disco de 
Newton. 

5Hewitt .. P. Califórnia, Add!son-Wesley Compony. 1987. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

12g AULA: LENTES E INSTRUMENTOS ÓPTICOS 

Introdução 

Uma lente é um dispositivo óptico limitado por duas superfícies transparentes 
à luz proveniente de objetos. Ao passar pela lente, esta luz se refrata, isto é, 
sofre desvios dando origem a imagens desses objetos. 

·As lentes são chamadas esféricas quando são formadas por faces curvas, 
normalmente esféricas, e se dis1inguem das lentes cilíndricas (figura l) por for
marem a mesma Imagem quando são giradas em torno do eixo óptico (reta 
que passa pelo centro de curvatura de suas faces). Quando as duas faces 
são convexas, dizemos que a lente é do tipo biconvexa (figura 2(a)) e quando 
ambas são côncavas, a lente é denominada bicôncava (figura 2(b)). 

Quando um raio luminoso lnc:ide numa lente de vidro biconvexa, paralela
mente ao eixo da lente, este se refrata, aproximando-se da normal. Ao emergir 
dela, torna a se refratar, afastando-se da normal à segunda face. ·Ao emergir 
da segunda face, todos os raios de luz que incidiram paralelamente ao eixo da 
lente convergem para uma região (teoricamente u.m ponto) de seu eixo. Por 
esse motivo, esse tipo de lente recebe o nome de convergente (figura 2(a)). 

i 

. ........ _ 
1 ........................ 

Figura 1 

Nas lentes bicôncavas, os raios de luz que Incidem na lente paralelamente 
ao eixo também se aproximam da normal, e ao emergirem da lente para o 
ar refratam-se novamente afastando-se da normal à segunda face. Nesta 
situação, entretanto, devido à geometria da lente, estes raios não convergem 
paro uma região, de forma que este tipo de lente recebe o nome de divergente 
(figuro 2(b)). 
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normal 

-1-
eixo eixo -· 

(a) 
Figura 2 

O fato de uma lente ser convergente ou divergente depende do meio onde 
ela se encontra, pois esses comportamentos estão associados às diferenças en
tre os índices de refração do material de que é feita a lente e o meio. Se uma 
lente biconvexa encontra-se no ar, certamente se comportará como conver
gente, pois, seja feita de vidro ou de plástico, o índice de refração do ar será 
menor que o desses materiais. 

Entretanto. se o fndice de refração do meio e do material de que é feita 
forem Iguais, os raios de luz nôo sofrerão desvios. e se o melo possuir índice 
de refração maior do que o do material da lente, esta se comportará como 
divergente.· 1 

Imagens formadas por lentes esféricas 
Como vimos, quando um fE~ixe de raios paralelos incide sobre uma lente 

convergente, os raios convergem para um mesmo ponto do eixo principal. 
Chamamos esse ponto de focc:>. Cada lente tem dois focos, pois a luz pode 
incidir tanto a partir da direita como a partir da esquerda. 

Estudaremos apenas lentes ·delgados (lentes de pequena espessura) e de 
faces de mesmo raio de curvatura. Assim, "'para simplificar o traçado dos dia
gramas, deixaremos de mostrar o trajeto real dos raios luminosos no interior da 
lente: vamos traçar estes raios substituindo as duas refrações causadas pela 
lente por um único desvio em seu interior (figura 3(a) e 3(b)). • 2 

eixo 

(O) 

Rgura3 

1 .. _ 

.. ~/---1j 
(b) 

eixo 

1Rellrodo do Projeto GREF. Físico Térmico e Óptico. Sôo Paulo, Ed. EDUSP. v. 2, 1991. 
2Relirodo do livro: Alvarenga, B. e Móximo. A. Curso de FTslco. Sôo Paulo, Ed. Horbro, ed. 3. 

V. 2, 1993. 
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O centro óptico do lente é o ponto central do lente. situado sobre o eixo 
principal e o distância focal da lente é a distância entre o foco e o centro 
óptico. 

"Nas lentes divergentes não hó um local de convergência dos raios de luz. 
mas é possível definir-se o foco deste tipo de lente através do prolongamento 
dos raios que emergem do segunda face. Por isso o foco dos lentes divergentes 
é denominado virtual.· 1 

De modo semelhante aos espelhos. as lentes formam Imagens reais ou virtuais 
de objetos que são colocados diante delas. O estudo da formação destas 
imagens pode ser feito através de diagramas geométricos ou de equações. 
como fizemos para os espelhos esféricos. Para a construção dos diagramas 
usaremos, também aqui. os raios principais. que nos permitem local(zar com 
molar focilldade a posição da imagem de um ponto: 

1) Um rolo luminoso que Incide em uma lente convergente. 
paralelamente ao seu eixo. retrota-se passando pelo 
foco (F). 

Um raio luminoso que Incide em uma lente divergente. 
paralelamente ao seu eixo. refrat·a.se de tal modo que 
o seu prolongamento passa pelo foco (F). 

2) Um raio luminoso que passa pelo centro ótico de 
uma lente convergente ou de uma lente divergente. 
atravessa-a sem desviar-se. 

3) Um raio luminoso que incide em uma l~nte convergente 
e cuja direção passa pelo foco c1nterior à lente, emer
ge da lente paralelamente ao seiu eixo. 

Um raio luminoso que incide em uma lente divergente. 
de tal modo que o seu prolongamento passe pelo foco 
posterior à lente. emerge do lente paralelamente ao 
seu eixo. 
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A Identificação das características das imagens formados pelas lentes e da 
relação entre o tamanho da imagem e a distância do objeto à lente são os 
principais objetivos das atividades propostos a seguir. 

Atividade: Imagens formadas por lentes esféricas 3 . 

Equipamento: 
lente convergente 
lente divergente 
um castiçal com vela 
um anteparo 
3 suportes (dois baixos e um oito) 

Lente Convergente: 

Coloque o objeto (velo aceso) o diversas distâncias da lente convergente e 
em cada coso observe as características da imagem (direta ou invertida, maior, 
igual ou menor do que o objeto, real ou virtual). 

Procure visualizar o Imagem real onde ela realmente está: no espaço, ou 
seja, na região onde ela pode ser nitidamente vista sobre um anteparo, e não 
atrás da lente. Também procure relacionar qualitativamente o tamanho da 
imagem com a distância do objeto à lente. 

Procedendo de forma análoga ao que foi feito na aula anteripr para de
terminar a distância focal do espelho côncavo, procure determinar a distância 
focal da lente. Onde você colocará o anteparo neste caso, na frente ou atrás 
da lente? 

Gire o lente de 180" e verifique, se o novo foco é Igual ao que você determinou 
antes. 

Observe os características dei imagem quando o objeto ocupa as seguintes 
posições: 

a) além de 2J; 
b) em 2J; 
c) entre f e 2f; 
d) em f; 
e) entre J e a lente. 

Diferencie a Imagem formac1a pela lente quando a vela se encontra no 
posição e) das Imagens nas demais posições. 

3Retirodo do manual: Buchweitz, e1. e Axt. R. Projeto Equipamento paro Escolas de Nível 
Médio; terceiro caderno -ótica. IF-UFRGS. 1984. 

92 



Aplicação: Quando o objeto é colocado na posição e) a lente funciona como 
lupa. O que você vê através ela lupa, o objeto ou a imagem? Tente ver o 
quão próximo dos seus olhos você pode colocar esta folha e ainda distinguir as 
letras com nitidez. Como você vê as letras aproximando a folho mais ainda? 
Mantendo-o nesta posição, interponha a lupa. Você volta a ver com nitidez? 
Isto se explica da seguinte maneira: 

~A imagem de um objeto que se forma sobre a retina do olho humano 
aumenta de tamanho quando o objeto é trazido paro perto do olho. Mas 
é difícil para o olho humano focalizar bem um objeto que se encontre mais 
próximo do que uma distância mínima / de aproximadamente 25 cm (1 = 25 
cm). Isto limita a visão e impedE~ que detalhes menores do objeto possam ser 
vistos. Se interpormos, então, umo lupa, entre o olho e o objeto, deixamos de ver 
o objeto e, em lugar dele, aparece a imagem distanciada (para nosso conforto) 
e aumentada em relação ao objeto. Na prótica forma-se uma imagem maior 
sobre o nossa retina, como mostra a figura 7. Graças a essa imagem virtual 
aumentada é que agora podem ser observados aqueles detalhes que a olho nu 
não eram vistos. O aumento do 1ramanho da imagem em relação ao tamanho 
do objeto é proporcional, aproximadamente. ao quociente 1/ f. Assim. se você 
dispõe de uma lente cuja distância focal é de 12.5 cm. o aumento será de duas 
vezes.· 4 objeto 

_ -r-----------õ-r:::..---0•1magem 
-------~, -~=---, . 

imagem vlrtuol 
(maior do que 

o objeto) 

Figura 7: A utllidade do lupa consiste em permffir que um objeto possa ser visto 
nitidamente quando se encontra mais próximo do que 25 cm do nosso olho. 
De fato o que se vê é a imagem virtual do objeto aumentada. Para maior 
· clareza o tamanho da imagem sobre a retina foi exagerado na figura. 

dRetlrodo do livro: Axt, R. e Brückmonn. M. E. Um Laboratório de Físico poro Ensino Méd io. 
Textos de Apoio ao Professor de FlSica, JF-UFRGS, n.4. 1993. 
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Lente Divergente: 

Refaço esta atividade porciolmente para a lente divergente. Descreva as 
imagens obseNadas e relacione o seu tamanho com a distância do objeto à 
lente. 

Seria possível determinar a distância focal desta lente da mesma forma como 
se determinou a do lente converge.nte? 

Explanação oral sobre a equaçüo das lentes delgadas baseada na seção 16.5 
do livro Curso de Física 2. 

Atividade: Relação entre distância focal de uma lente convergente e as posições 
do objeto e da imagem 3 . 

Usaremos a equação das lentes delgadas para determinar a distância focal 
de uma lente convergente. 

Equipamento: 
lente convergente 
castiçal com vela 
um anteparo 
3 suportes (dois baixos e um oito) 
uma régua ou trena 

Monte uma lente convergente entre a vela acesa (objeto) e o anteparo. 
Localiza o imagem no anteparo e então meça as distâncias do objeto à lente 
e do imagem à lente (figura 8). 

t 1 
o .i 

Figura 8 

Repita esse procedimento para diferentes posições do objeto em relação à 
lente. Calcule a distância focal a partir da equação das lentes delgadas. 
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Instrumentos ópticos 

Em virtude de sua propriedade de formar imagens de objetos, as lentes ou 
combinações de lentes possuem uma grande variedade de aplicações em 
Instrumentos ópticos. 

Explanação oral sobre o tunclonamento do olho humano e da câmara foto
gráfica baseado nos textos Curso de Física 2 , O Olho 5 e Como vemos o mundo 
6 (figuras 9(a)1 e 9(b)2). 

corólde esclerôtlco 

pupilo nEiNo ótico· 

·humor vítreo 

(a) (b) 

Figura 9 

Demonstração do funcionamento do olho humano e 
da câmara fotográfica usando .modelo do olho e a 0 
câmara de orifício acrescentada de lâmpada sem mio
lo (figuro 10). 

Figura 10 

Explanação oral e simulação sobre os defeitos visuais (miopia, astigmatismo, 
hipermetropia e presblopia) e suas correções através de lentes baseado nos 
textos Projeto Equipamento para Escolas de Nível Médio 3• Como vemos o Mun
do 6 e seção 2 do Projeto GREF 1 

5Alves, V. M. e Fries, S. G. IF-UFRGS, 1988 
6Alves, V. M. e Frles, S. G. IF-UíRGS, 1989 
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Figuro 11 Figuro 12 

Exercícios resolvidos 1 : 

1. Um microscópio caseiro foi construído com duas lentes convergentes de 
distôncias focais Iguais a 1 cm (objetiva) e 3 cm (ocular). De um objeto situado 
a 12 cm da objetiva, o Instrumento fornece uma imagem virtual localizada a 
25 cm da ocular. Determine: 

(a) o aumento linear transversal fornecido pela objetiva e pela ocular; 
(b) o aumento linear transversal do microscópio; 
(c) a distância entre as duas lentes. 

Soluçõo: 

(a) O esquema abaixo representa a formação das imagens no microscópio. 

A posiçóo da imagem i 1• fornecida pela objetiva. pode ser calculada pelo 
equoçóo dos lentes delgadas: 

-=- + -
/1 d0 d; 

onde d0 = 12 cm e fi = 1 cm. 
7Retirodo do ltvro: Schrôder. Slche~;chmldl. Stlegler und Vestner. Notvr und Techník - Physik 

und Chemle 7-9. Berlln. Cornelsen-Velt'logen & Klasing. 1978. 
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Assim, 

1 l 1 1 1 
-=-1' - --+ - =l-
l 1, 2 ch1 d;1 1, 2 

d; 1 =ó cm. 

O aumento linear transversal da objetiva vale: 

A _ld;,I_ 6 -5 
ob - jdJ - n -

Para a ocular, i 1 é objeto virtual e sua posição d02 pode ser calculada por: 

1 1 1 
--=-+-
h dlY,/ d;2 

onde di2 ::: - 25 cm (imagem virtuol) e h = 3 cm. 

Portanto: 

l 1 1 25 + 3 
-= - - --=-----+d =2 7cm 
d 3 -25 75 02 ) ' 

"2 

O aumento linear transversal da ocular vale: 

(b) O aumento linear transversOll A do microscópio é dado pelo produto dos 
aumentos fornecidos pela objetrvo e pela ocular: 

A= A0 i..Aoc = 5.9, 3 = 46, 5 

A imagem formada é virtual, !invertida e 46,5 vezes maior que o objeto. 

(c) A distância d entre as lentes corresponde à somo: 

d=d;1 +dlY,/.=6+2,7=8,7cm. 

Ou seja, a distância entre as lentes é igual o 8,7 cm. Ela é calculada pela 
soma da posição da imagem fornecida pela objetiva (di1) com a distância (dlY,/) 
que separa o objeto (i1) da ocular. 
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2. Uma luneta astronômica simples é constituída por duas lentes convergentes 
com distâncias focais de 60 cm (objetiva) e 1.5 cm (ocular). A imagem de um 
astro, observada através desse instrumento, forma-se a 43,5 cm da ocular. 

Nessas condições. determim~: 
(a) o comprimento do tubo que constitui a luneta; 
(b) o aumento linear transversal fornecido pela luneta. 

Solução: 

(a) Esquematicamente, a formciçào da imagem pode ser assim representada: 

00 o 

A Imagem i 1 forma-se no plano focal da objetiva e é objeto para a ocular. 
Calculando sua posição em reloção à ocular (dl>'l), temos: 

1 1 1 
h = doi + d;2 ou d"2 "' h - d;2 

Então, se h = 1,5 cm e d;2 = -43,5 cm: 

1 29 + 1 
d"2 == ~5 - -43, 5 = 43, 5 

d02 = l A5 cm. 

A distôncia entre as lentes (comprimento do tubo) vale d=/1 + d02 • Como /1 = 
60cm e d02 = 1A5cm: 

d~ 60 + 1 , 45 = 61, 45cm 

Então: d= 60 + 1A5 = 61 A5 cm. 

(b) O aumento. em condições usuais de observação, é dado pela rezão entre 
as distâncias focais das lentes: 

f <Jb. 60 
A= -· = - = 40 vezes. 

Íoc· 1,5 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

139 AULA: FENÔMENOS ONDULATÓRIOS 

Características de uma onda 

Uma onda é uma perturbaçôo que se propaga transportando energia. Ela 
pode requerer um meio para propagar-se - como as ondas de som, que não 
se propagam no vócuo - ou pode dispensar a existência de um meio para 
propagar-se - como as ondas eh3tromagnétlcas. que se propagam também no 
vácuo. 

Na figura l estó representada uma onda que se propaga senoidalmente. 
Ela será útil para definir algumas grandezas relativas a uma onda. 

y 
1 • ._ À -i 
e e 

N k\N (;'_ 
\./V 
DI +- Ã-jD 

Yo 

Figura 1 

Suponhamos que no ponto P a onda está provocando no meio em que se 
propaga um certo tipo de perturbação. A mesma perturbação será provocada 
pela onda nos pontos Q e R pois, a partir.de Q, a onda passa a repetir-se. Como 
ocorre em qualquer movimento periódico, também no caso da onda dizemos 
que entre P e Q ela completa um período T. A distância que o onda percorre 
durante um período é seu comprimento de onda ..\. (Imagine que a senóide 
representa uma onda propagando-se sobre uma superfície de um lago calmo 
e que há rolhas nos pontos P, Q e lt Essas rolhas sobem e descem juntas à medida 
que o onda se propaga. ou seja. a onda apresenta o mesmo comportamento 
em cada rolho. Por Isso os distâncias entre P e Q, e entre Q e R definem um 
comprimento de onda.) 

A escolha dos pontos P. Q e R foi feito por conveniência. Poderíamos ter 
escolhido quaisquer outros pontos. desde que houvesse o separação de um 
comprimento de onda entre eles. Assim, por exemplo, existe um comprimento 
de onda ..\ entre duas cristas (C) sucessivos ou entre duas depressões (D) suces
sivas ou mosmo entre três nodos (N) sucessivos. Nodos são pontos do meio cujo 
elongação instantâneo é nula. Os pontos P. N, Q, N, e R da figura 1 são nodos. 
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Dois nodos sucessivos definem meio comprimento de onda (,\f2). (Pode-se afir
mar que as rolhas em P, Q e R 1estão em posições iguais às que teriam sobre a 
superfície da água se a onda não estivesse se propagando ao longo delas.) 

Para uma onda que se propaga na direção x, !lo é a máxima pe~urbação 
que ela pode provocar no meio: y0 é a amplitude da onda. No vácuo. qual
quer onda eletromagnética propago-se com a mesma velocidade. Isto é válido 
para ondas de comprimento de onda muito pequeno, como os raios X, assim 
como para ondas de comprimento de onda muito grande, como as ondas de 
ródio. Portanto. também as dif1erentes cores que compõem a luz solar têm to
das a mesma velocidade de propagação. Mos o comprimento de onda da luz 
vermelha é aproximadamente 1.5 vezes maior do que o comprimento de onda 
da luz violeta. Isto significa que cada 3 comprimentos de onda de luz violeta 
correspondem aproximadamente a 2 comprimentos de onda de luz vermelha. 
Como ambas têm mesma velocidade de propagação, devem passar, num da
do ponto do espaço, 3 comprimentos de onda de luz violeta enquanto de luz 
vermelha passam apenas aproximadamente 2, ou seja, a freqüência f da luz 
vermelha é aproximadamente 1,5 vezes menor do que a freqüência do luz viole
ta. A um comprimento de onda ,\ menor corresponde uma freqüência f maior, 
de tal maneira que a velocidade de propagação v permaneça constante. ,\, 
f e v estão relacionados pela sE~guinte equação: 

v= ,\/, 

Você poderá verificar que es;ta equação é coerente com os considerações 
feitas acima. A luz branca que nos chego do Sol é uma composição de cores 
de diferentes comprimentos de onda. A tabela l mostra, em A 00-10 m), valores 
aproximados dos comprimentos de onda das cores que compõem a luz branca. 

vermelho 6.SOOA 
aloranjado 6.000 A 
amarelo 5.800A 
ve1rde 5.200 A 
azul 4.700 A 
violeta 4.100 ;l 

Tabela 1 

Exercícios: 

1. Um aluno obseNa do porto a chegada de ondas do mor. Ele usa um 
cronômetro e toma como referência um poste que emerge da água para 
verificar que passam 31 cristas ale onda em 1 minuto. Depois. observa a crista 
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de uma onda e determina que ela percorre a distância de 16 metros entre dois 
postes em 2 segundos. 

(a) Qual a velocidade de propogação das ondas, em m/s? 

(b) Qual o comprimento de onda, em metros? 

2. Uma corda musical de comprimento L vibra como 
mostra a figura 2. Qual é o comprimento de onda da 
onda que se propaga na corda? 

Figura 2 

Demonstração sobre propagaçüo de ondas em um tanque de ondas (incluindo 
reflexão e foco de um espelho côncavo). 

Apresentação do loop 0-05 sobre refração de ondas em um tanque de ondas. 

Difração 

Demonstração sobre difração usando tanque de ondas (figura 3). 

·Difração é comumente conhecida como o 
fenômeno em que as ondas con1~ornam obstáculos. 
O fato desse fenômeno ocorrer com a luz carac
teriza a sua natureza ondulatória. Para que a 
difração ocorra, é essencial que o tamanho do 
obstáculo (fio, fenda e outros pequenos obstáculos) 
não seja muito diferente do comprimento de onda 
da onda. Por isso, na nossa vida diária, a difração 
da luz é mais difícil de ser percebida do que a do 
som, por exemplo. 

Figura 3 

A seguir, você vai obseNar e analisar uma figura de intensidade variável da 
luz difratada em um fenda estreita. Em geral, essa figura de intensidade se 
caracteriza por apresentar máximos e mínimos de intensidade bem definidos 
em diversas posições da região adiante da fenda, permitindo, com isso. uma 
obseNação e análise bastante fácil usando o olho humano.· 1 

Atividade: Difração em fendas de larguras diferentes. 1 

Equipamento: 
lâmpada 
diapositivo contendo duas fendas únicas 

~o--~~~~~~~~~~ 

1Relircdo do manual: Buchweitz, B. e Axt, R. Projeto Equipamento poro Escolas de Nível 
Médio; terceiro caderno -Ótico. IF-UFRGS. 1984. 
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Procedimento: 

Ligue a lâmpada, posicione o diapositivo próximo ao seu olho, e alinhe a 
fenda estreita do diapositivo com a fenda (ou filamento) da lâmpada. A luz 
proveniente da lâmpada que incide na fenda estreita é difratada e a sua figura 
de intensidade pode, então, ser observado. Procure esboçar um desenho dessa 
figura. 

Repita o procedimento acima para a outra fendo único contida no diaposi
tivo. As larguras das fendas são diferentes e estão identificados nos diapositivos. 

Compare as duas figuras de intensidade. Como varia a largura do máximo 
central de intensidade com o <Jumento da largura da fenda? Como varia a 
posição de um mínimo em relcição ao centro da figura quando aumenta a 
largura da fenda? 

As figuras de intensidade voriável aparecem coloridas porque a posição 
angular (0) dos mínimos (e máximos) também depende da cor (ou comprimento 
de onda>.) da seguinte maneiro: a sen O= m >.,onde a represento a largura da 
fenda e m = l , 2. 3 ... é a ordem do mínimo de intensidade. 

Como foi dito anteriormente. a difração não ocorre apenas através de o
rifícios. mas também em torno de obstáculos. Para que haja difração, isto é, 
para que o obstáculo seja contornado. o comprimento de onda deve ser maior 
do que o obstáculo. 

Apresentação do loop 0-06 sobre difração em fenda simples. 

Demonstração sobre difração usando laser de He-Ne e fio de cabelo. 

Interferência 

Demonstração sobre interferência usando tanque de ondas (figura 4). 

Apresentação do loop 0-12 sobre interferência de ondas. 

·A interferência ocorre quando duas ou mais 
ondas se superpõem em uma cmta região. Ocor
rendo com a luz, esse fenômeno caracteriza a sua 
natureza ondulatória, assim como a difração. 

Uma das maneiras de obter interferência da 
luz é com o auxílio de uma fenda duplo. A luz que 
incide nela é difratado em cada uma dos fendas. 
possibilitando o seu encontro no outro lado da fen
da dupla onde ocorre, então, a interferência. 
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Na atividade a seguir, você vai obseNm esse fenômeno e verificar se a figuro 
de intensidade por ele formoda varia quando se vario a distância entre as 
fendas.· 1 

Atividade: Interferência em fendas duplas com diferentes separações. 1 

Equipamento: 
lâmpada 
diapositivo contendo duas fendas duplas 

Procedimento: 

A montagem e o procedlm1snto são os mesmos da atividade sobre difração, 
com a diferença de que no presente experimento você vai usar fenda dupla 
(em lugar da simples). 

ObseNe e esboce a figura de Intensidade formada por cada uma das fendas 
duplas cuja única diferenço é o distância entre as fendas (e{). As duas distâncias 
estão indicadas no diapositivo. 

Como varia a posição de unn mínimo (ou máximo) de intensidade em relação 
ao centro da figura (ou em reloçào aos outros) quando varia d? 

O número de máximos (ou de mínimos) de Intensidade (presentes num mes
mo espaço) muda com a muclança de d? 

Apresentação do loop 0-09 sobre difração em fenda dupla. 

Explanação oral sobre a ·formoção dos máximo e dos mínimos de intensidade 
usando modelo de onda de luz que consiste de uma corrente na qual cada elo 
corresponde a um comprimento de onda. Após a explanação oral, completar 
a tabela 2. indicando para cada franja a correspondente diferença entre os 
cominhos percorridos pelas duas ondas 2: 

franja dlterenç1::i 
'RI _m 

~ de comlinho 
central, clara u 

ftI 
primeira escura 
primeira clara 

p m 
segunda escura 1 1/2 ,\ 
segunda clara 

40Ã /; 
terceira escura 
terceira clara 3 ,\ 

Tabela 2 
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Geometria: 2 

No diagrama da figura 5 S1 e 5'2 for
mam um conjunto de fendas duplas. P é 
a posição da franja c lara central, Q é a 
posição da primeira franjo clara depois de s1 
P. e T é o ponto médio entre S1 e S2. T fX::.'.!..:.'...;.;:'7==--~~.....:.;...~~~="'-'-• 

(a) A diferenço de corninho (SzQ - S1Q), S2 
ou seja. S2iH é,\ , Explique. - ---- ' 

Figura 5 

O triângulo grande é retângulo; o pequeno não é. Na prático, contudo, 
verifica-se que a distância PQ entre uma franja e outra é muito pequena com
parada com a distância T P. que separa os fendas do anteparo. Isto significa 
que, na realidade, Q está muito mais próximo de P do que estó na figura. Sendo 
assim, o triângulo pequeno torna-se quase um triângulo retângulo. 

(b) Admita que os dois triângulos sombreados sóo semelhantes e mostre que 

(S2M, a diferença de caminho)/ (S1S2, a separação das fendas)= PQ/TQ. 

(e) Já sabemos que Sú'vf = >.. Tornemos S1S2 =d, a separação entre as fendas; 
PQ"'x. a separação entre a franja clara central e a primeira franja c lara depois 
desta; TQ ~ T P=l, a distância das fendas ao anteparo. Daí resulta a equação: 

,\ X • ' dx , d ,\ d 0 d= l 'ou s e1a : 11 = T, ou ain a, = sen . 

Seguindo o mesmo raciocínio poro as outras franjas claras, concluímos que 
haverá um máximo de intensidad e num ponto Q quando a diferença de per
curso ótico dsenO for igual a um número inteiro de comprimentos de onda >.,ou 
seja, 

J_,, 11ú ._, m,\, onde m =O, 1, 2, 3 .. . 

Analogamente, haverá um mínimo de intensidade quando 

1 
dsenO = (m + 2) ,\, 

2Retlrodo do Projeto Nuffield. Libra d e cuestiones. 13orcelono. Ed. Revertê. v. V, 1974. 
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Exemplo: Suponha que a separação entre as prirneirns franjas claras à direita 
e à esquerda das franja centrol seja O.ó cm (quanto vale x neste coso?) e que 
a dlstõncia entre o anteparo e as fendas seja de 3 m, sendo a separação dos 
fendas de 0.5 mm. Então 

,\ = dt = O, 5m~: O, 3cm == 5.10-" ; 3.10-
3 

"'S. l0- 7 m = S.CXJOA. 

Este é um bom valai ;r1t .. :1lc· para a luz branca. sendo aproximadamente o 
comprimento de onda du luz verde, para qual nossos oll1os são muito sensíveis. 

O colorido que aparece nas figuras de intensidade ocorre porque a posição 
angular (O) dos móximos (ou mínimos) de intensidade depende de,\, ou seja, 
da cor. 

Polarização 

"A reflexõo e a refração explicam-se tanto pelo antigo modelo corpuscular 
quanto pelo atual modelo ondulatório da luz. Jó para interpretar adequada
mente os fenômenos de difração e de intmferência é necessário atribuir à luz 
um comportamento ondulatório. A verificaçcio de que a luz pode ser polarizada 
faz reconhecer que ela é uma onda transversal. •1 

Explanação oral e demonstraç;õo sobre ondas longitudinais e transversais usan
do mola Sllnky. 

"'Além disso. os fenômenos de polarização podem ser adequadamente in
terpretados se supusermos que a luz é urna onda eletromagnétlca. com o vetor 
campo elétrico (e também o vetor campo magnético) vibrando perpendicu
larmente à direção de propagação. 

Quando as oscilações do vetor campo elétrico ocorrem paralelamente em 
todos os pontos de um plano formado pelo sua direção de oscilação e a de 
propagação do luz. dizemos que a luz é plano-polarizado ou linearmente pola-
rizada. · 

Dentre os diversos métodos de obtenção de luz plano-polarizado (por es
palhamento. reflexão. absorção. dupla refração, etc) vamos examinar apenas 
os de polarização por obsorçê10 e por reflexão. Usaremos. para esse fim. uma 
lâmina polarólde. 

Poloróldes são lâminas que contêm películas de cristais que têm a proprieda
de de absoNer uma das duas componentes da luz não polarizada que incide 
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sobre os lâminas. Assim a luz que atravesso um potoróide é plano-polorimdo. •1 

Vamos fazer uso de uma analogia que nos permite visualizar como funciono 
um polarizador: 

1-lgura 6 Figura 7 

·um polarizador funciona como uma 'peneiro·, impedindo que a luz 'vibre' 
em todas os direções. Na situaçôo indicada na figura 6, a peneira seleciona os 
palitos. deixando passar apenas os que Incidem paralelamente às tendas. No 
figura ó(a) a direção dos fendas do analisador (29 polarizador) é idêntico ao do 
polarizador, por isso não retêm os palitos que jó passaram pelo polarizador. Em 
(b) a direção das fendas do analisador não coincide com a do polarizador. por 
isso os palitos que passaram pelo polarizador são agora retidos. Os palitos que 
caem verticalmente representam ondas longitudinais e ilustram a Impossibilida
de de polarizar tais ondas. Jó que nos duas situações elos otrovessam tonto o 
polarizador como o analisador.· .l 

Demonstroçôo sobre polarização ele uma onda transversal usando uma corda, 
conforme figura 7. 

Atividade: Polarização por obsorçcSo. 1 

Pegue um poloróide e observie a luz refletida por esta pógina e que é trans
mitido por ele. Ocorre alguma vc11iaçõo da intensidade luminosa transmitida a
través do poloróide enquanto ele é girado em torno do direção de propagação 

3Retirodo do Projeto GREF. Flsico Térmica eÓplíco. Sôo Paulo. Ed. EDUSP. 1991 
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do luz? A luz refletido por esta pógina é plono-polorizodo? 

Coloque outro polaróide com suo face paralela à do primeiro. Hó vorioçõo 
do intensidade luminosa transmitida através dos dois polaróides quando um é 
girado em relação ao outro? A luz transmitida pelo polarizador é polarizado? 

Atividade: Polarização por reflexão. 1 

Observe. girando um polarói1je diante do olho, a luz refletida por uma su
perfície qualquer (de uma mesa, de um vidro, de uma óguo parada, etc). 
Você veró que, paro um determinado ângulo de observaçõo (de reftexõo e. 
portanto, de incidência) a luz refletida é total ou parcialmente polarizada. Por
tanto, certas substâncias têm a propriedade de refletir luz polarizada. 

Ajuste uma lâmpada e um disco graduado sobre seus suportes de modo que 
o feixe luminoso posse rente ao cjisco e pelo seu centro. Coloque o ·meia lua· 
no centro do disco, com a face plano sobre uma linha que cruza o centro do 
disco. 

Girando um polarólde dlantei do olho, obser
ve se a luz refletida pelo meia lua é total ou par
cialmente polarizado. (Seu olho deve estar na 
direção do feixe refletido.) Faça essa observaçõo 
para diversos õngulos de incidência, Incluindo a 
situação em que o ângulo entrie o raio refletido 
e o refratado é Igual a 90°. Paro a situação em 
que a luz refletida é totalmente! polarizada ano-
te o ângulo de incidência ou reflexão (chama-
do ângulo de Brewster Op) e calcule o índice de 
refração do acnlico em relação ao ar usando a 
relação t90p=n (lei de Brewster). 

Explanação oral: Dedução da re·loção tg0,,=11 (figuro 8). 

Figuro 8 

Demonstração: Observação de luz polarizado pela atmosfera e por re flexão no 
chão e em outros superfícies. 
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FÍSICA PARA SECUNDARISTAS 

14ç AULA: EFEITO FOTOELÉTRICO - DIÂMETRO DE UM ÁTOMO 

Ef e!ito Fotoelétrico 

Demonstração sobre efeito fotoelétrico usando: placa de zinco, eletroscópio 
e luz ultravioleta (figura 1 ). A liuz ultravioleta prejudica os olhos. Evite olhar 
diretamente para ela. 

~ 
j 
• Figura 7 

São usados dois eletroscópios;. Inicialmente ambos são carregados positiva
mente. Com a incidência de lui~ ultravioleta, eles se descarregam lentamente 
(os íons produzidos no ar ao seu redor são a causa desta descarga lenta). A 
seguir, ambos são carregados negativamente. Aquele ao qual estó presa a pla
ca de zinco se descarrega rapidamente (neste caso a luz ultravioleta arranca 
elétrons do zinco, descarregando o eletroscópio). 

Apresentação do loop 0-19 que mostra o mesmo fenômeno acrescentando 
alguns detalhes à demonstração realizada. 

(a) O vidro comum de janela é permeável à luz ultravioleta? 

(b) Comente sobre a quantidade de luz ultravioleta que penetra num jardim de 
inverno coberto com vidro. 

(e) Como você pode proteger seus olhos da luz uttrovioleto? Qual o perigo de 
usar óculos escuros permeáveis ó luz ultravioleta? 

Algumas características do efeito fotoelétrico 1: 

Como sabemos. os elétrons sã:o encontrados em todos os corpos e estão par
ticularmente disponíveis nos metois (condutores), onde eles podem movimentor-

1 Baseado nos livros: Fatk, S .. &ili. D. and Stork. D. Seeing the light: optics in nature, photogrophy, 
calor. vision. ond hologrophy. New Yorl(, Harper & Row Pulbishers, 1986.; Eisberg. R. ond Resnick, 
R. Aslco Quôntlco. Rio de Janeiro, Ed. Compus, 1979. 
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se livremente. Entretanto, eles estão confinados no metal. Tudo se passa como 
se uma barreira os impedisse de sair livremente. Se um elétron com sua cargo 
negativo deixa o metal (originalmente não carregado), este fica carregado 
positivamente e portanto tende o atrair o elétron de volta. 

Para libertar um elétron, ele deve receber energia suficiente poro ultrapas
sar essa barreira. Uma forma de fazer isso consiste em Incidir luz (radiações 
eletromagnéticas de certas freqüências) sobre a superfície do material. 

A remoção de elétrons da supE!rfície polida de certos materiais, quando ilumi
nada com radiação eletromagnético de freqüência apropriada, é o fenômeno 
conhecido como efeito totoelétrlco. 

Quando incidimos luz sobre urna superfície de madeira, por exemplo, não 
observamos o efeito fotoelétrico. Logo, não é em todas as superfícies que se 
observa o efeito fotoelétrico mos particularmente em superfícies metálicas. 

Os elétrons liberados são chamados totoelétrons. A energia desses foto
elétrons é igual à energia do luz incidente menos a energia necessário para 
arrancá-los da superfície. Ou, de outra forma, a energia necessária paro arran
car elétrons da superfície é igual à energia da luz incidente menos a energia 
dos fotoelétrons emitidos. · 

Hó três aspectos principais do efeito fotoelétrico que não podem ser expli
cados em termos da teoria ondulatória clóssica da luz: 

1. A energia dos fotoelétrons não depende da intensidade da luz, isto é, não 
depende da quantldade de luz Incidente. A Intensidade da luz é responsóvel 
apenas pelo número de elétron·s orrancodos da superfície metálico. Contudo, 
a energia dos fotoelétrons continuará sendo a mesma. Segundo a teoria ondu
latória clássico esperaríamos que o intensidade da luz tivesse influência sobre a 
energia do fotoelétron. 

2. A energia dos fotoelétrons depende da fre- E 
qüêncla da luz incidente. Luzes de baixas fre-
qüências (ou de grandes comprimentos de on
da) não liberam nenhum fotoelétron, não Im
portando a intensidade da luz. Os fotoelétrons 
são liberados somente por luz de freqüências 
mais altos do que uma certa freqüência crítica 
que depende de que material a superfície me
tólica é constituído. (Para o maioria dos metais 

------ - , .-- 1 

! /~ 1 

a freqüência crítica estó na região da radiação Figura 2 
f 

ultravioleta.) Acima desta freqüência crítica, a energia dos fotoelétrons cresce 
linearmente com a frequência (figura 2). Segundo a teoria clássica, o efeito fo-
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toelét1lco poderia acontecer com qualquer freqüência de luz incidente. desde 
que esta tivesse uma intensidadt3 suficiente poro isso. 

3. Os fotoelétrons são emitidos pela superfície metálica no instante em que a 
luz incide sobre ela. até mesmo quando esta é de baixa intensidade. Segundo 
a teoria ondulatória clóssica esperaríamos. para intensidades baixas de luz, um 
atraso consideróvel antes que c1lgum elétron coletasse energia suficiente paro 
atravessar a barreira que o impede de sair do metal. 

Com base nas primeiras ldéios daquela que hoje é conhecida como teoria 
quântica, Albert Einstein propôs uma explicação que contornava essas dificul
dades da teoria clássica . No coso do efeito fotoelétrico, o princípio relevante 
da teoria quântica é: 

Toda onda eletromagnética monocromática pode transportar energia so
mente em unidades discretos c:hamadas quanta (quantum no singular), ou 
fótons. A energia de um fóton é proporcional à freqüência f da onda: 

E =hf 

onde h é denominada constante de Planck. cujo valor é 

h: = 6.63 .10-34 J.s 

Assim, no efeito fotoelétrico, os elétrons ou ganham toda a energia do fóton 
ou não ganham nada. Se a einergia do fóton é muito pequena (freqüência 
muito baixa), mesmo os elétrons que absoNem a energia desse fóton não a
travessam a barreiro; mas se o fóton tiver energia que excede o energia dessa 
barreira (freqüência suficientemente alta), haveró produção de fotoelétrons 
(figura 3). 

e 

Agura3 

Neste caso. quanto mais intensa for a luz, maior seró o número de fótons 
incidentes e, portanto. maior será o número de fotoelétrons produzidos. A in-
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tensidade da luz influi na quantidade de fotoelétrons mas é a freqüência da luz 
que determina sua liberação do metal. 

Segundo Einstein, tanto a en1ergia da luz incidente (que representamos por 
E=hf) como a energia necessélria paro arrancar elétrons de uma superfície 
metólica (representada por E.=hf.) são quantizadas. 

Logo, a energia dos fotoelétrons emitidos será li/ - h/0 onde fé a freqüência 
da luz incidente e f. é a freqüência crítica que depende do metal. 

A necessidade da hipótese do fóton para interpretar processos que envol
vem a Interação da radiação com a matéria é claro, mas ao mesmo tempo é 
necessária uma teoria ondulatório da radiação para explicar os fenômenos de 
Interferência e de difração, con1forme já vimos na aula anterior. 

Surge, então, a Idéia de qUE! a radiação não é um fenômeno puramente 
ondulatório nem meramente unn feixe de partículas. O que quer que seja a 
radiação, ela se comporta como uma onda em certas circunstâncias e como 
partícula em outras. Na própria E~xpressão E=hf a característica ondulatória (f) 
se combina com a característico de partícula (E). 

Como o conceito de onda está relacionado com a Teoria Eletromagnética 
e o de partícula com a Teoria Quântica, podemos dizer que essas teorias 
complementam-se. 

Embora muitos físicos tenham a princípio sentido um grande mal-estar ao en
carar esta -dupla personalidade!· da radiação eletromagnética, a ampliação 
de pontos de vista causada pelo desenvolvimento da mecânica quântica fez 
com que a atitude contemporânea seja bastante diferente. 

A dualidade evidente na natureza onda-partícula da radiação não é mais 
considerada tão estranha, porquie agora se sabe que outros entes físicos, como 
prótons e elétrons, têm a mesma natureza dual dos fótons. 

Fótons e a produção de raios X 

Os raios X, assim chamados por seu descobridor Roentgen porque sua na
tureza era então desconhecida, são radiações eletromagnéticas com compri
mento de onda menor do que aproximadamente 1 ,O Â e, portanto, apresentam 
propriedades típicas de ondas como polarização, interferência e difração. Em 
relação a outras radiações eletromagnéticas como a luz, por exemplo, sua 
freqüência é muito alta. 
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Os raios X são produzidos no alvo de um tu
bo de raios X, representado no fi~Juro 4, quan
do um feixe de elétrons de alto Emergia, ace
lerados por uma diferença de potencial de 
alguns milhares de volts. é freado ao atingir o 
alvo. 

'-----1_ 11111-+ ~ 
Figuro 4 

Segundo a física clássica. a desaceleração dos elétrons, freados pelo mate
rial do alvo. causaria a emissão de um espectro contínuo de radiação eletro
magnética. Entretanto. obseNa-se que, para uma dada energia dos elétrons, 
hó um mínimo bem definido ,\mi,. para os comprimentos de onda emitidos. 

Uma explicação surge lmedic1tamente se encararmos os raios X como tótons. 
Os elétrons do feixe incidente podem perder diferentes quantidades de energia 
pois. em geral, um elétron chegaró ao repouso depois de várias colisões. Os 
raios X assim produzidos pelos elétrons constituem f ótons com comprimentos de 
onda que vão desde um Àm;,. oté um ,\ 4 oo, correspondentes às diferentes 
perdas. em cada colisão. 

O tóton de menor comprimento de onda, ou seja, de maior freqüência, seria 
emitido quando um elétron perc:lesse toda suo energia cinética em uma única 
colisão. Isto explico o limite mínimo dos comprimentos de onda dos raios X. 

Podemos considerar o fenômeno que envolve a produção de rolos X como o 
inverso do efeito fotoelétrico pois se no efeito fotoelétrico fótons são absoNidos. 
na produção de rolos X fótons sc:io criados. 

Dimensões Moleculares 
(Experimiento da gota de óleo) 

Para encerrar este curso de Asico para Secundaristas, v9mos realizar um 
experimento simples e engenhoso que permite estimar o tamanho de uma 
molécula, e até mesmo de um ótomo. 

Inicialmente faremos uma analogia das moléculas de óleo com bolinhas 
de gude. Colocamos bolinhas de gude numa proveta (figura 5(a)) e depois 
transfiro-as para uma cuba de vidro ou para um prato com fundo raso (figura 
5(b)). 

ObseNe e comente a distribuição dos bolinhos na proveta e no cuba. Ao 
se espalharem no fundo da cuba ou dentro do prato, fica alguma bolinha 
sobreposto às outras. a exemplo do que acontece na proveta? 
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Então. podemos concluir que o altura ocupada pelos bolinhos no recipiente 
é igual ao diâmetro de uma bolinha (figura 5(c)). 

(a) 

Figura 5 

Em analogia ao modelo das bolinhos de gude, desenvolveremos uma expe
riência paro determinar o diâmetro de uma molécula de azeite de oliva. 

Você dlsporó de uma soluç:õo de 1 mi de óleo de oliva em l .CXXl mi de 
benzina. (0 óleo se dilui na benzina, mos não reage com elo. de modo que 
suas moléculas permanecem inalterados.) 

Agite levemente a solução e, usando um frasco conta-gotas. coloque 1 mi 
da solução em uma proveta pequeno. pingando gota a gota. Conte o número 
de gotas existentes nesse 1 mi. 

Qual o volume de l gota da solução? 

Qual o volume de óleo existente numa gota? 

Coloque agora ógua na cuba de vidro (até aproximadamente a metade) 
e cubra sua superfície com licopódio ou grafite em pó. 

Espere um pouco para que a óguo fique o mais parado possível e. então. 
pingue 1 gota da soluçõo de benzina e óleo bem no centro do superfície. Esta 
goto se espolhoró na superfície do água "empurrando" o licopódio, ou grafite. 
paro as extremidades. 

Como a benzina evapora facilmente. no momento em que entra em contato 
com o água e se espalha. elo evaporo. Então. o que resto na superfície da óguo 
é apenm o óleo, formando umo mancho aproximadamente circular (figuro 6). 
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Figura ó 

Meça o diâmetro da mancha de óleo e calcule sua área. 

Sabendo que V=A.h. qual a altura da mancha? 

Como o óleo se espalha o máximo possível na superfície da água. podemos 
concluir que a altura da mancha é igual ao diâmetro de uma molécula de óleo 
de oliva. Portanto 

d = 

Supondo que a molécula é um cubo (na verdade ela é alongada) de aresta 
d, temos 

Como há 167 átomos na molécula. vem: 

Volume de 1 átomo == Vi1orno = 1~7 
Supondo que o átomo é um cubo de aresta "a· . vem: 

Então. · a· corresponde aproximadamente ao diâmetro de um átomo. Con
fira com valores tabelados. 
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