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Resumo: 

           O desconhecimento histórico dos conceitos 
relacionados com a eletricidade é um dos fatores que 
dificulta a compreensão dos conceitos associados ao 
eletromagnetismo e seus efeitos. 
 A força eletromagnética está associada a muitos 
fenômenos físicos que se encontram no cotidiano do 
homem. Resolvi fazer um estudo mais profundo sobre 
esse assunto com o objetivo de facilitar o entendimento 
desse assunto para o educando de modo a torná-lo mais 
agradável e compatível com sua vivência.   
          Discussão, reflexão, troca de experiências e 
vivências são as tarefas de sempre, mas prioritárias no 
momento.  
          Assim devemos, sempre que possível, introduzir o 
trabalho experimental em um curso de Física. As 
experiências podem ser feitas, em sua grande maioria, 
com material caseiro de fácil manipulação e baixo custo, 
propor aulas no laboratório que facilitem a participação 
dos alunos, de modo que eles consigam realizar e 
interpretar todas as experiências propostas.  
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PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - 2013 

Apresentação 

Hoje em dia, ministrar aulas de Física no Ensino Médio das escolas 

públicas é desesperador. A incapacidade de relacionar os conceitos teóricos com 

o cotidiano das pessoas, a aceitação cômoda de um amontoado de textos 

descritivos e uma infinidade de equações com um único objetivo de tentar utilizá-

las em provas e avaliações, para simplesmente obterem aprovação em disciplinas 

ou no ano letivo, e obter ao final do curso um diploma ou certificado, é a marca 

registrada dos alunos egressos do Ensino Médio atual. 

O desconhecimento histórico dos conceitos relacionados com a eletricidade 

é um dos fatores que dificulta a compreensão dos conceitos associados ao 

eletromagnetismo e seus efeitos. 

A força eletromagnética está associada a muitos fenômenos físicos que se 

encontram no cotidiano das pessoas. Resolvi fazer um estudo mais profundo 

sobre esse assunto com o objetivo de facilitar o entendimento desse assunto para 

o educando, de modo a torná-lo mais agradável e compatível com sua vivência. 

As ideias aqui apresentadas procurarão explicitar algumas das dimensões 

a serem consideradas na reformulação das práticas e objetivos formativos do 

ensino de Física no Ensino Médio. Deve ser considerado, no entanto, apenas 

como ponto de partida para uma discussão hoje imprescindível e urgente. É 

necessário que seja dada uma atenção toda especial para a articulação entre as 

competências, conhecimentos, projetos e estratégias a serem propostos e 

desenvolvidos.  

Essa, com certeza, é uma articulação que demanda atenção e discussão, 

para que gradualmente possam ser identificados os fatores que integrem esses 

vários aspectos, concretizando novas práticas de sala de aula. Discussão, 

reflexão, troca de experiências e vivências são as tarefas de sempre, mas 

prioritárias no momento. E embora a questão educacional tenha sempre se 

revelado como altamente complexa, a garantia de sucesso para a empreitada é 

nunca perder de vista o objetivo último da cidadania desejada, uma cidadania 

consciente, atuante e solidária. 
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Assim devemos, sempre que possível, introduzir o trabalho experimental 

em um curso de Física. As experiências podem ser feitas, em sua grande maioria, 

com material caseiro de fácil manipulação e baixo custo. Desta maneira, sem 

sobrecarregar demasiadamente com trabalhos complexos envolvendo materiais 

de difícil aquisição, devemos propor aulas no laboratório que facilitem a 

participação dos alunos, de modo que eles consigam realizar e interpretar todas 

as experiências propostas.  

 

Materiais Didáticos 

O efeito âmbar, isto é, a propriedade de atrair corpos leves adquirida pelo 

âmbar ao ser atritado, já era conhecido há mais de dois mil anos. Praticamente na 

mesma época observou-se também que certas pedras – os ímãs – naturais 

atraíam pedaços de ferro. Durante muito tempo, julgou-se que estes dois 

fenômenos eram de mesma natureza, que eram devidos a uma mesma 

propriedade dos corpos materiais. Ainda na Antiguidade, entretanto, percebeu-se 

uma grande diferença entre eles:  

O âmbar atritado exercia sua atração sobre vários outros corpos, enquanto 

o ímã só atraia pedaços de ferro. Portanto, estas atrações não deviam ser 

confundidas entre si, pois correspondiam a fenômenos diferentes. Em nossa 

linguagem atual, esta verificação é traduzida dizendo-se que o âmbar atritado 

exerce uma força elétrica e o ímã exerce uma força magnética. 

No século XVI, o médico inglês William Gilbert desenvolveu um estudo 

detalhado sobre os fenômenos elétricos e magnéticos, publicando-os em 1600 em 

um extenso tratado denominado De Magnete, no qual apresenta os resultados de 

suas observações. Um dos capítulos desta obra era dedicado exclusivamente ao 

efeito âmbar. 

Gilbert conseguia detectar a existência de forças elétricas muito pequenas 

usando um aparelho que ele inventou e ao qual denominou versorium. Este 

aparelho consistia em uma seta de madeira suspensa em um suporte vertical em 

torno do qual ela podia girar livremente. 

Se a seta girasse quando um corpo atritado fosse aproximado de sua 

extremidade, concluía-se que ele estava apresentando o efeito âmbar (estava 

eletrizado). Como o versorium era  um aparelho muito sensível, Gilbert conseguiu 
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verificar que um grande número de substâncias atritadas adquiria aquela 

propriedade, e não apenas o âmbar, como se acreditava até então. Ele descreve 

esta descoberta no De Magnete da seguinte maneira: 

[...] pois não é apenas o âmbar, como eles supõem que atrai pequenos corpos, 

mas também o diamante, a safira, a opala, a ametista, o cristal, etc. Estas 

substancias atraem todas as coisas, não somente as limalhas, mas todos os 

metais, madeira, pedra, terra e também a água e o azeite e tudo o que está 

sujeito a nossos sentidos e é sólido  (Gilbrt W. Gilbert- De Magnete, 1600, p.162. 

Para explicar a atração exercida por todas aquelas substâncias, Gilbert 

adotou a hipótese do eflúvio, rejeitando veementemente a ideia da simpatia entre 

os corpos que se atraem.  

 Apesar do grande número de cuidadosas experiências realizadas 

por Gilbert, ele não chegou a observar a existência dos elétrons entre dois corpos. 

Como sabemos , quando um corpo leve é atraído por um objeto atritado, após 

tocar este corpo é repelido por ele. Este fenômeno só foi observado, pela primeira 

vez, alguns anos após a morte de Gilbert, pelo jesuíta italiano Nicolo Cabeo. Em 

virtude desta descoberta, a teoria do eflúvio teve de sofrer modificações, pois ela 

não era capaz de explicar o fenômeno da repulsão elétrica de ligas metálicas, que 

contem principalmente ferro, carbono, cobalto, cobre molibdênio, níquel e 

alumínio. Cerâmicas, feito com pó de uma substância chamada ferrita – uma 

mistura de óxidos de ferro e de bário, apesar de frágeis podem ser ligados com 

plásticos ou borracha, constituindo assim ímãs flexíveis. 

 Os ímãs são corpos de materiais ferromagnéticos que têm a 

capacidade de atrair outros materiais ferromagnéticos e também, mas muito 

fracamente, materiais paramagnéticos, como platina, potássio, paládio, sódio, 

lítio, alumínio, cromo e algumas ligas de ferro. 

 Chamamos de substâncias ferromagnéticas as substâncias que se 

imantam sob influência de um campo magnético externo. Temos como exemplo o 

cobalto, níquel, ferro etc., bem como outras ligas que os contém. Os corpos 

ferromagnéticos são sempre atraídos por ímãs, esses corpos normalmente são 

conhecidos como magnéticos. 

Os ímãs são dipolos, ou seja, tem dois pólos. 

 Quando um ímã é suspenso por um barbante verificamos que ele se 

direciona na direção norte-sul terrestre, aproximadamente. Assim suas 

http://www.infoescola.com/fisica/ferromagnetismo/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/platina/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/potassio/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/paladio/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/sodio/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/litio/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/cromo/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/ferro/
http://www.infoescola.com/quimica/substancia-quimica/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/cobalto/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/niquel/
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extremidades passam a ser chamadas de pólo norte e pólo sul. O pólo 

norte do ímã se alinha em direção ao pólo norte geográfico e o pólo sul do 

ímã se alinha com o pólo sul geográfico, devido ao campo magnético da 

Terra ser o contrário.  

 Os pólos iguais se repelem e os pólos diferentes se atraem. 

o E tem nomes comercias, segundo a tabela: 

                   

Percentagem   

     Liga 
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e 

 

C 
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o 

 

C

o 
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A

l 

Aço 9

9 

1      

Alnico 5

5 

 1

7 

1

2 

6 1

7 

1

0 

Comalloy 7

1 

  1

2 

   

Cunife 2

0 

   6

0 

2

0 

 

 

  

 Os ímãs podem ser naturais ou artificiais: 

 Ímãs naturais: são minerais com propriedades magnéticas. Esses ímãs são 

constituídos de magnetita (óxido de ferro, Fe3O4). 

 Ímãs artificiais: são barras de ferro ou aço, às quais se comunicou a 

propriedade magnética por vários processos. São mais vantajosos que os 

ímãs naturais; têm mais elevado poder atrativo e podem receber a forma 

que melhor se adapta a seu uso: ímãs em forma de U, em forma de 

ferradura etc. O níquel e o cobalto são também substâncias magnéticas, 

porém em grau menor do que o ferro e o aço. 

http://www.infoescola.com/fisica/ima/
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 Sempre que dividimos um ímã ao meio, ou tiramos um pedaço dele, ele 

sempre continuará tendo o seu campo magnético, ou seja, sempre terá os 

seus dois pólos. Verificou-se experimentalmente que não se consegue 

obter um polo magnético separado. 

 

  

 

 Aquecendo um ímã até uma temperatura denominada “temperatura Curie” 

ele perde suas propriedades magnéticas. 

 Cada ímã possui uma determinada “temperatura Curie” que dependerá das 

características de cada substância. 

 O campo magnético envolve totalmente os ímãs, de forma que qualquer 

ímã ou qualquer outro corpo ferromagnético seja submetido a uma força 

magnética. 

 Podemos construir as linhas do campo magnético ao redor do ímã, 

sabendo que elas saem do pólo norte em direção ao pólo sul. 

* Ímã em forma de barra: 

 

* Ímã em forma de ferradura: 

 

 

 

http://www.infoescola.com/fisica/ima/
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Prática 1.1 - Criando um ímã 

 

Objetivo 

Mostrar que é possível criar um ímã. Em outras palavras, é possível 

magnetizar permanentemente determinados materiais. 

 

Contexto 

Determinados materiais apresentam propriedades magnéticas. Os 

materiais que naturalmente apresentam propriedades magnéticas são chamados 

de ímãs. Convém notar que os fenômenos de atração e repulsão entre materiais 

magnéticos podem também ser observados em materiais não magnéticos, como, 

por exemplo, entre dois objetos carregados eletricamente. Porém, mesmo que 

carregados eletricamente, materiais não magnéticos não interagem com materiais 

magnéticos. 

       Em geral, propriedades elétricas ou magnéticas estão associadas a 

classes de materiais diferentes. 

      Outra forma de distinguir o tipo de fenômeno é conhecendo um dos 

materiais envolvidos. Sabemos que um ímã natural possui propriedades 

magnéticas. Então todos os materiais que ele atrair ou repelir também terão 

propriedades magnéticas. 

       As propriedades básicas observadas em materiais magnéticos são 

explicadas pela existência de dois polos diferentes no material. A esses polos se 

dão os nomes de polo norte e sul. Polos de mesmo tipo se repelem e polos de 

tipos opostos se atraem. A esta configuração de dois polos dá-se o nome de 

"dipolo magnético". O dipolo magnético é a grandeza que determina quão forte é 

o ímã e sua orientação espacial pode ser representada por uma flecha que 

aponta do polo sul para o polo norte. 

       As propriedades magnéticas dos materiais têm sua origem nos 

átomos, pois quase todos os átomos são dipolos magnéticos naturais e podem 

ser considerados como pequenos ímãs, com polos norte e sul. Isto é algo que 

decorre de uma somatória de dipolos magnéticos naturais dos elementos básicos 
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da matéria (o "spin") com o movimento orbital dos elétrons ao redor do núcleo 

(pois este movimento cria um dipolo magnético próprio). 

Para cada material, a interação entre seus átomos constituintes determina 

como os dipolos magnéticos dos átomos estarão alinhados. Sabe-se que dois 

dipolos próximos e de igual intensidade anulam seus efeitos se estiverem 

alinhados antiparalelamente; somam seus efeitos se estiverem alinhados 

paralelamente. 

 

 

 

Assim, teremos os seguintes casos: 

1. Se os dipolos, sob quaisquer condições, permanecerem 

desalinhados, apontando em direções aleatórias, há um cancelamento geral dos 

efeitos dos dipolos e o material não apresenta nenhuma propriedade magnética 

macroscopicamente observável (material não-magnético). 

2. No caso dos dipolos estarem todos alinhados, temos um material 

chamado ferromagnético permanente (ímã natural). 

3. Se os dipolos somente se alinharem na presença de um outro ímã, 

temos três casos: 

 Material ferromagnético: o ímã externo, ao atrair um dos polos de 

cada um dos átomos do material ferromagnético, termina por alinhar todos os 

dipolos magnéticos deste. Com todos os seus dipolos magnéticos alinhados, o 

ferromagnético, para todos os efeitos comporta-se como um ímã natural. O 

resultado final é que o material ferromagnético é atraído pelo ímã natural. O ferro, 

o níquel e o cobalto são alguns exemplos de materiais ferromagnéticos. 

 Material paramagnético: o alinhamento é similar ao caso 

ferromagnético, porém de intensidade aproximadamente 1000 vezes menor. Por 

isso também não é de fácil observação. O resultado final é que o material 
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paramagnético é muito fracamente atraído pelo ímã natural. O vidro, o alumínio e 

a platina são alguns exemplos de materiais paramagnéticos. 

 Material diamagnético: além de causas diferentes, 

macroscopicamente é o caso oposto do paramagnético. O resultado final é que o 

material diamagnético é muito fracamente repelido pelo ímã natural. No fundo, 

todo material é diamagnético; só que na maioria dos casos o ferromagnetismo 

(permanente ou não) ou o paramagnetismo são mais fortes que o diamagnetismo. 

A água, a prata, o ouro, o chumbo e o quartzo são alguns exemplos de materiais 

diamagnéticos. 

Convém ressaltar que o alinhamento nunca é total, nem em número de 

dipolos e nem na direção de cada um deles; trata-se de médias. 

De acordo com um eminente pesquisador do magnetismo, Michael 

Faraday, o campo magnético é a região do espaço na qual se realiza a interação 

magnética entre dois objetos que apresentam propriedades magnéticas. E as 

linhas de campo são as linhas imaginárias que mapeiam o sentido deste campo 

em torno dos objetos. Ou seja, elas indicam a direção da atração ou repulsão 

magnética num ponto do espaço sob a influência de objetos magnetizados. As 

linhas de campo apontam do polo norte para o polo sul, na região externa ao 

corpo magnético (e apontam do polo sul para o polo norte, na região interna ao 

corpo). 

 

 

 

A atração ou repulsão entre dois objetos magnetizados é intermediada pela 

ação do campo magnético. Por outro lado, pode não haver atração ou repulsão 

entre dois objetos magnetizados, mesmo havendo entre eles campo magnético. 

Isto ocorre porque o campo magnético de um ímã enfraquece conforme 

aumenta a distância a ele. Então, dependendo da distância que separam os ímãs, 

o campo magnético não é forte o suficiente para, por exemplo, vencer o atrito que 
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existe entre cada ímã e a superfície de uma mesa sobre a qual eles estejam 

colocados. 

 

Ideia do Experimento 

Começaremos por relembrar um pequeno trecho do contexto, onde diz 

que:  

 

"... os dipolos de materiais ferromagnéticos se alinham na presença de um outro 

ímã.   O ímã externo, ao atrair um dos polos de cada um dos átomos do material 

ferromagnético, termina por alinhar todos os dipolos magnéticos deste. Com 

todos os seus dipolos magnéticos alinhados, o material ferromagnético, para 

todos os efeitos, comporta-se como um ímã natural”. ”. UNESP/Bauru 

 

       Aproveitando-se desta propriedade dos materiais ferromagnéticos, podemos 

forçar que os dipolos magnéticos do material ferromagnético, uma vez alinhados, 

não retornem mais à sua orientação original, fazendo assim com que este 

material permaneça comportando-se como um ímã por um longo período.  

       Para isso, tomemos um material ferromagnético (um alfinete, por exemplo) e 

um ímã natural. Passemos o alfinete sobre a superfície do ímã natural diversas 

vezes, sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Percebe-se que depois de 

algumas passadas, o alfinete começa a apresentar uma propriedade magnética, 

atraindo e/ou repelindo a agulha de uma bússola ou pequenos objetos metálicos. 

Dizemos que o alfinete ficou magnetizado. 

Percebe-se também, que quanto maior for o número de passadas, mais 

intenso se torna esse magnetismo.  Isso ocorre porque o campo magnético do 

ímã natural alinha os dipolos magnéticos do alfinete. Devido a fatores estruturais 

do material ferromagnético, alguns dipolos ficam presos nesta orientação e não 

conseguem voltar à orientação original. A cada passada, mais e mais dipolos se 

prendem nesta orientação. Então o resultado depois de muitas passadas é que 

um grande número de dipolos do alfinete ficaram presos, todos com a mesma 

orientação. A somatória dos campos magnéticos desses dipolos darão ao alfinete 

uma propriedade magnética razoavelmente forte ao ponto dele conseguir atrair 

e/ou repelir outros materiais.  
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Com base nas mesmas ideias, podemos fazer o contrário. Ou seja, é 

possível desalinhar os dipolos magnéticos de materiais magnetizados. Os dipolos 

precisam de energia para conseguir se libertar da orientação em que ficaram 

presos durante o processo de magnetização. Isso acontece quanto se aquece um 

material magnetizado, por exemplo. A energia térmica aumenta a agitação dos 

átomos fazendo com que os dipolos fiquem livres. Quando o material resfria, os 

dipolos acabam presos novamente, só que agora em direções completamente 

aleatórias, destruindo assim a magnetização do material.  

Outra forma de energia que pode destruir uma magnetização é a energia 

de um choque. Por exemplo: dar uma martelada no alfinete, ou lançá-lo contra o 

chão. Com o choque, os átomos se deslocam um pouco de sua posição inicial.         

Novamente, a consequência dessa mudança de posição é que os dipolos acabam 

presos em orientações diferentes da anterior, destruindo a magnetização do 

material. 

 

Tabela do Material  

Item Observações 

Ímã 

Ímãs são encontrados em alto-falantes, ferro-velho, lojas de 

materiais elétricos, em alguns brinquedos, em objetos de decoração 

como os ímãs de geladeira etc.  

Alfinete 

Alfinetes são encontrados em bazares, magazines, lojas de 

roupas, em oficinas de costura etc. Podem ser usados outros materiais 

ferromagnéticos, como agulha de costura, arame de ferro, etc. 

 

Montagem  

 Passar várias vezes o alfinete sobre o ímã natural, sempre na 

direção do seu comprimento e no mesmo sentido. Sugestão (acompanhe na 

figura abaixo): coloque o alfinete paralelamente à lateral do ímã de um alto-

falante; passe o alfinete contra a lateral do ímã, no sentido das setas (quadro 1), 

até ele se afastar um pouco do ímã (quadro 2); volte o alfinete para a posição 

inicial fazendo um pequeno movimento circular para que ele não toque no ímã 

(quadro 3). Repita este procedimento várias vezes. 
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 Para saber se o alfinete já está bem imantado, aproxime-o de algum 

objeto metálico ou de uma bússola e verifique se há atração ou repulsão. 

 

 

 

Comentários  

   

 Em geral, o aquecimento ou a energia de um choque não são 

suficientes para destruir totalmente o magnetismo de um alfinete que foi bem 

magnetizado. Apenas o enfraquece. 

 

 

Esquema Geral de Montagem:  

 

 

Projeto Experimentos de Física com Materiais do dia-a-dia - UNESP/Bauru 

 

Prática 2.1 - Eletroscópio 

Objetivo 

Mostrar a existência de cargas elétricas e suas propriedades.  

 

Contexto 

Alguns materiais apresentam, sob determinadas condições, fenômenos 

elétricos que podemos explicar usando um modelo teórico. 
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O modelo que melhor explicou tais fenômenos é o modelo de cargas 

elétricas, que é usado até os dias de hoje. Este modelo prevê a existência de dois 

tipos de cargas elétricas, uma carga de sinal positivo e outra de sinal negativo. 

Para explicar os fenômenos elétricos que eram observados, foi proposta a 

lei da atração e repulsão: cargas elétricas de mesmo sinal se repelem entre si e 

cargas elétricas de sinais opostos se atraem entre si. Veja o esquema das leis de 

atração e repulsão na figura abaixo.  

Os materiais em seu estado fundamental são neutros; a somatória de suas 

cargas elétricas é nula. 

É por isso que os fenômenos elétricos só podem ser observados em 

determinadas condições, ou seja, para que haja repulsão ou atração entre dois ou 

mais materiais é preciso que a somatória de suas cargas não seja nula. Isso quer 

dizer que é preciso que haja cargas positivas ou negativas em excesso no 

material. 

É possível fazer com que um material que está neutro fique carregado 

eletricamente. Para isso basta fornecer ou retirar algumas cargas elétricas deste 

material, fazendo com que ele fique com uma carga líquida positiva ou negativa. 

Este processo é chamado de eletrização. 

Há vários métodos de eletrização que são empregados, de forma que cada 

método é usado dependendo do resultado que se quer obter. 

 

Já os materiais isolantes não permitem que as cargas se movimentem em 

seu interior. 

Neste experimento, para demonstrarmos a existência de cargas elétricas, 

utilizaremos do método de eletrização por atrito. 

Esta eletrização é feita com dois materiais de características elétricas 

diferentes. Um deve ter mais facilidade para receber cargas negativas. Estes 

materiais são chamados de eletronegativos. E o outro deve ter mais facilidade 

para doar cargas negativas. Estes são chamados de materiais eletropositivos. 

Assim quando estes materiais são atritados, as cargas negativas migram de um 

material para o outro. 

Ao afastá-los um deles terá recebido cargas elétricas negativas, tornando-

se um material eletrizado negativamente. E o outro se tornará um material 
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eletrizado positivamente, pois ao doar cargas negativas, ficou com excesso de 

cargas positivas em seu interior. Como mostra a figura abaixo.  

Podemos a partir daqui compreender como se dá a repulsão e a atração 

entre materiais carregados. 

Para que haja repulsão entre dois materiais, eles devem estar carregados 

com a mesma carga. Ao serem aproximados haverá uma força de repulsão entre 

eles que se opõe à aproximação. Veja a figura abaixo.  

  

Para que haja atração entre dois materiais é preciso que eles estejam 

carregados com cargas elétricas de sinais opostos ou que um deles esteja 

carregado e o outro neutro. 

A atração entre um material carregado e outro neutro é mais comum, pente 

e papel, por exemplo, e pode ser explicado utilizando-se da ideia da formação de 

dipolos elétricos, fenômeno comumente citado como "separação de cargas". 

O átomo neutro torna-se um dipolo elétrico quando os centros de carga 

positiva e negativa se separam. Isto acontece quando ele é submetido à ação de 

outras cargas elétricas. 

Se um material tem uma superfície eletrizada e se aproxima de um material 

neutro eletricamente, os átomos do material neutro se tornarão dipolos elétricos 

(polarização) na região de aproximação. 

Por exemplo, se aproximarmos um material eletrizado negativamente de 

um material neutro, as cargas negativas em excesso do material eletrizado irão 

atrair as cargas positivas dos átomos da região de aproximação e 

consequentemente vão repelir as cargas de sinal negativo destes átomos. Isso 

faz o átomo assumir uma nova distribuição espacial na forma de um dipolo, numa 

situação análoga a um ímã, positivo de um lado e negativo de outro, como mostra 

a figura abaixo. 

  

Note que o material continua neutro, pois o número de cargas continua o 

mesmo. A atração é favorecida devido à formação dos dipolos.  
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Ideia do Experimento 

Para verificarmos a existência de cargas elétricas e a propriedade de 

repulsão entre cargas de mesmo sinal, podemos fazer um experimento simples 

usando um instrumento chamado eletroscópio. A ideia principal do funcionamento 

de um eletroscópio é fazer com que as cargas elétricas em excesso em seu 

interior, sejam divididas em duas quantidades aproximadamente iguais, que por 

sua vez são guiadas a duas partes móveis e próximas do aparelho. Devido à 

mobilidade dessas partes e ao fato de elas estarem carregadas com o mesmo 

tipo de carga, elas se afastarão uma da outra. Isto permite mostrar de forma 

visível a repulsão entre cargas de mesmo sinal. 

Não é importante neste momento identificar qual o sinal da carga em 

excesso presente no eletroscópio e sim verificar que cargas de mesmo sinal se 

repelem. 

O eletroscópio consiste num frasco de vidro lacrado onde um fio metálico 

atravessa a tampa desse frasco até o seu interior. No interior do frasco, o fio é 

dobrado de modo particular e sobre ele é colocado duas lâminas de papel 

alumínio. No exterior do frasco o fio é envolvido por papel alumínio e amassado 

sobre ele até que se forme uma pequena bola (veja a figura no final).  

 

 

O próximo passo é atritarmos uma régua com os cabelos. E ela se 

eletrizará, pois a régua é um material isolante e se eletriza por atrito com 

determinados materiais. 



17 
 

Então toca-se a régua recém eletrizada na bolinha de papel alumínio. Esta 

fica com excesso de cargas elétricas devido ao contato com a régua, ou porque 

perderam cargas para a régua ou porque receberam cargas dela. 

Sabemos que os metais são condutores, ou seja, são materiais nos quais 

as cargas elétricas podem se locomover livremente. Logo, quando da 

transferência ou retirada de cargas da régua para a bolinha de alumínio, o 

excesso de cargas resultante desta troca se espalha por toda a bolinha (pois 

como elas se repelem, tendem a se afastar umas das outras), pelo fio e 

finalmente pelas lâminas de papel alumínio da extremidade inferior do 

eletroscópio. As cargas, ao chegarem na ponta inferior do fio, se dividem entre as 

lâminas de papel alumínio, ficando ambas com excesso de cargas (não há porque 

as cargas migrarem para uma lâmina e não para a outra, ou muito mais para uma 

do que para a outra, visto que elas são do mesmo material e possuem dimensões 

praticamente idênticas). O resultado desta divisão é que as lâminas ficarão 

eletrizadas com a mesma carga. As lâminas de papel alumínio têm liberdade de 

movimento sobre o fio. Como as lâminas se afastam uma da outra depois da 

eletrização, podemos verificar visualmente que cargas de mesmo sinal se 

repelem. 

Este experimento corrobora o modelo de cargas elétricas bem como uma 

das propriedades destas: a de repulsão de cargas de mesmo sinal.  

 

Tabela do Material. 

 Frasco de vidro: O frasco pode ser qualquer um, mas é necessário 

que seja de vidro e que tenha tampa (metálica ou não, tanto faz) ou que seja 

construído uma tampa para ele. Dê preferência em fechá-lo com rolha. 

 Fio metálico condutor: Qualquer fio condutor serve. Mas na falta de 

um fio pode-se usar outros objetos metálicos: arame, prego fino, clips de papel 

etc. Obtém-se melhores resultados com fios de cobres esmaltados, pois evita-se 

a perda de cargas. Se a tampa do pote for metálica, esse fio é o ideal, pois do 

contrário perderia cargas para a tampa. Estes fios são encontrados em casa de 

materiais elétricos, ou retirados de aparelhos elétricos velhos. São fios de cobre 

recobertos com um verniz. 
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 Papel alumínio: Papel usado para embalar comida, ou encontrado 

em embalagens de barras de chocolates ou de cigarros, por exemplo. 

 Fita isolante: Qualquer fita isolante serve (fita usada em fios 

elétricos) ou fita crepe etc. Fita isolante de fios elétricos é encontrada em casa de 

materiais elétricos, supermercados, bazares, etc. 

 Régua de plástico  

Obs.: Na falta de uma régua pode-se usar qualquer outro material plástico, 

como um pente, por exemplo. 

 Rolha: É facilmente encontrada em frascos de bebidas (vinho, 

conhaque, etc). Ou podem ser compradas em armazéns, supermercados ou 

bares. Estas geralmente são de cortiça. Rolhas de borracha são encontradas em 

farmácias ou lojas que fornecem materiais para farmácias e hospitais. 

 

Montagem 

Corte um pedaço de fio esmaltado de forma que ele vá até o centro do pote 

e ainda sobre uns 3 cm para fora da rolha; 

Raspe 3 cm do fio em uma extremidade e 3 cm de fio na outra, até que 

todo o verniz à volta do fio seja retirado (nestas regiões); 

Enrole e aperte o papel alumínio na extremidade do fio que ficará do lado 

de fora do frasco até que se forme uma pequena bolinha prensada de papel 

alumínio nesta extremidade. A bolinha não precisa ser grande: um diâmetro de 

dois centímetros será suficiente; 

Faça um pequeno furo no centro da rolha. Tente não deixar o furo muito 

maior do que a espessura do fio; 

Depois de passado o fio pela rolha, dobre a extremidade inferior do fio 

como indicado na figura abaixo, na forma de um "U" horizontal, 

perpendicularmente ao fio que desce da rolha; 

Recorte duas tiras de papel alumínio com aproximadamente 5 cm de 

comprimento e de 3 a 5 mm de espessura; faça uma pequena dobra em cada 

uma, dando o formato de bengala, como mostra a figura acima (na figura acima a 

lâmina de papel alumínio está sendo mostrada de lado); 

Coloque as lâminas sobre o fio raspado da parte inferior de forma que elas 

fiquem paralelas (veja a figura no final acima);  
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Ajuste este conjunto (fio, rolha e lâminas) no frasco; atrite uma régua com 

os cabelos e toque na bolinha de papel alumínio; repita o procedimento com mais 

de uma régua e de preferência atritados no cabelo de pessoas diferentes; 

 

Comentários 

Se a tampa do pote de vidro for metálica, use fita isolante para cobrir a 

superfície externa da tampa sob a região onde está a bolinha de papel alumínio, 

de modo que esta não toque em nenhuma parte metálica da tampa e evite a troca 

de cargas entre a bolinha e a tampa; 

Caso o experimento não seja montado com um fio de cobre esmaltado e 

este seja substituído por algum material não esmaltado, como um prego, por 

exemplo, recomendamos não utilizar uma tampa metálica para o pote de vidro. 

Isso evita a troca de cargas com a tampa e melhora os resultados. 

É muito importante que ao atritar a régua com os cabelos, a régua e os 

cabelos estejam limpos e secos. 

Se o dia estiver úmido, aqueça o pote de vidro, sem a tampa ou rolha, 

sobre a chama de um vela antes de começar o experimento imediatamente antes 

de fechar o frasco. Isso diminui a umidade interna do pote, melhorando os 

resultados. 

Ao tocar a régua eletrizada na bolinha de papel alumínio, as lâminas vão se 

repelir. Se ao se repelirem, uma ou ambas as lâminas tocarem o pote de vidro 

podem ocorrer duas situações: 

Se o eletroscópio estiver apoiado numa superfície aterrada, ou seja, em 

algum lugar através do qual as cargas podem fluir para fora do pote de vidro, isso 

faz com que as lâminas retornem rapidamente para a posição original, devido a 

essa descarga (ou deseletrização). 

Se o pote estiver sobre uma superfície não condutora (não aterrada) e se 

as lâminas tocarem o vidro haverá troca de cargas entre a(s) lâmina(s) e vidro, 

fazendo com que elas retornem à posição original. Depois de fazer o experimento 

algumas vezes, as lâminas não voltarão para a posição inicial, pois mesmo 

trocando cargas com o vidro, vai chegar um momento em que não trocarão mais 

(o vidro ficará cada vez mais saturado) e então as lâminas retornarão para uma 

posição um pouco afastada da original. É que com o excesso de cargas nas 
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lâminas elas continuarão repelidas até as cargas fluírem para algum lugar não 

saturado ou descarregado. Você poderá ver esse fenômeno tocando a bolinha de 

papel alumínio com as mãos ou com algum material condutor. Nestes materiais 

ou na sua mão, as cargas elétricas em excesso poderão fluir e isso descarregará 

as lâminas e elas voltarão para a posição inicial. 

 

 

Prática 3.1 - Bússola de copo d'água   

 

Objetivo 

Construir uma bússola e estudar suas propriedades magnéticas. 

 

Contexto 

A bússola é um instrumento muito importante para a orientação em geral e 

também pode ser usada como detector de materiais magnéticos. 

Este instrumento de orientação é constituído basicamente por dois 

elementos: uma agulha magnetizada e um suporte que permite que esta agulha 

gire livremente em torno de seu eixo. 

Por ser a agulha muito leve e o atrito entre ela e o suporte que a sustenta 

muito pequeno, a bússola se torna um instrumento muito sensível, podendo 

detectar materiais que estejam fracamente magnetizados. 

A detecção se dá na forma de alinhamento, ou seja, a agulha da bússola é 

um pequeno ímã e como já foi dito no contexto, os ímãs podem ser atraídos ou 

repelidos por outros ímãs ou por campos magnéticos próximos. Logo, quando 

uma bússola é posta na presença de um campo magnético, a atração e a 

repulsão se manifestam simultaneamente, na forma de deflexão (rotação parcial 

ou completa) desta agulha em relação à sua posição anterior. Em outras palavras, 

a agulha alinha-se com o campo detectado. 

Para construirmos uma bússola de copo d'água, magnetizamos uma 

agulha de costura e a colocamos para boiar num copo d'água, com o auxílio de 

um pedaço de papel.  
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Como todas as bússolas, esta também precisa ter sua agulha livre para 

girar e apontar na direção do campo detectado e por esse motivo ela foi posta 

para boiar sobre a água. 

As bússolas normalmente têm uma de suas extremidades pintada de 

vermelho, que aponta aproximadamente para o polo norte geográfico da Terra. O 

norte magnético da Terra não coincide com o polo norte geográfico: são 

praticamente opostos (veja figura abaixo). Logo, podemos concluir que a ponta 

pintada de vermelho das bússolas é o polo norte magnético da agulha, que 

aponta para o polo sul magnético terrestre. 

 

 

 

Para descobrir a polaridade com que foi magnetizada a agulha de sua 

bússola, é preciso que se saiba de antemão onde está localizado o norte 

geográfico da Terra. Se sua bússola está voltada para a direção norte-sul 

geográfico, a extremidade que está voltada para o norte geográfico terrestre, será 

o polo norte magnético de sua agulha. 

Quando se está em algum lugar onde não se sabe onde é o norte 

geográfico, uma regra simples que passaremos a seguir pode ser muito útil. 

Utilizando-se da informação de que o Sol nasce sempre a leste e se põe a oeste, 

pode-se descobrir o norte estendendo-se o braço direito na direção do sol 

nascente (leste) e o braço esquerdo na direção do sol poente (oeste). Pela 

disposição dos pontos cardeais, podemos concluir que o Sul ficará voltado para 

as costas e o Norte para a frente. Veja a figura abaixo. 
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É importante fazermos aqui uma ressalva. O método acima só serve para 

dar uma idéia de onde está o norte geográfico, pois o Sol não nasce sempre na 

mesma posição. A variação da posição do nascer do Sol em relação ao leste é 

diária e pode se dar tanto para o norte quanto para o sul, dependendo da época 

do ano. Logo, o método acima dá uma orientação grosseira da localização do 

polo norte geográfico terrestre, mas é suficiente para se definir a polarização da 

agulha da bússola. 

Uma segunda maneira de se saber com que polaridade foi magnetizada a 

agulha de sua bússola é comparando-a com uma outra bússola já identificada ou 

com uma bússola comercial. Então, ao descobrir qual é a polaridade de sua 

agulha, é aconselhável que se faça uma marca na extremidade que está voltada 

para o norte geográfico, como é convencionado. Isso pode servir de referência 

para a construção de outra bússola e para a sua utilização por qualquer pessoa. 

Com a informação da polaridade da bússola, você pode descobrir qual é o 

polo norte e o polo sul de um ímã e de qualquer outro objeto imantado, além de 

poder realizar atividades de orientação e navegação. 

 

Ideia do Experimento 

A ideia principal deste experimento é justamente construir uma bússola 

simples para detectar campos magnéticos, principalmente o campo da Terra. 

 

Tabela do Material. 

Item Observações 

Copo 
Um copo convencional ou qualquer pote serve. É interessante que 

tenha a boca larga para dar mais mobilidade à agulha. 

Agulha A agulha pode ser de costura ou de máquina de costura; ambas 
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podem ser encontradas em lojas de armarinho, supermercados ou 

bazares. 

Ímã 

Ímãs são encontrados em alto falantes, ferro velho, lojas de 

materiais elétricos, em alguns brinquedos, em objetos de decoração 

como os ímãs de geladeira, etc. 

Papel 

Neste experimento usamos um pedaço de folha do tipo sulfite. Mas 

também pode ser usado folha de caderno, jornal ou qualquer outro tipo 

de papel.  

 

Montagem 

 Primeiro deve-se imantar a agulha, passando-se o ímã natural várias 

vezes sobre ela, sempre na direção do seu comprimento e no mesmo sentido. 

Para saber se agulha já está bem imantada, aproxime-a de algum objeto metálico 

ferromagnético (ferro, clips, moedas, etc.) e verifique se há atração ou repulsão. 

 Corte um pedaço de folha de papel quadrado de 2,0 cm de lado 

aproximadamente ou de acordo com o tamanho da agulha que será utilizada. 

Este papel serve para permitir que a agulha de costura possa flutuar sobre a 

água. 

 Atravesse ou cole a agulha na direção diagonal desse quadrado. 

Veja a figura abaixo. 

 

 Coloque o pedaço de papel com a agulha em um copo cheio de 

água. 

 Verifique por algum método se sua bússola está funcionando, 

comparando a direção para onde a agulha está apontando com alguma 

referência. Sem outros campos magnéticos por perto, ela deve se orientar na 

direção norte-sul magnética da Terra. 
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Comentários 

 Tome cuidado com os alto-falantes, pois eles contém ímãs muito 

fortes e o campo gerado por eles atrapalhará o experimento, caso haja algum por 

perto. 

 Outros materiais podem estar imantados e atrapalhar o experimento, 

como: tesouras, pregos ou qualquer outro metal que esteja perto do experimento. 

 Um campo magnético gerado por corrente elétrica, também pode 

comprometer o funcionamento do experimento. Isso pode ocorrer, por exemplo, 

ao se deixar a bússola perto de algum fio elétrico onde há corrente elétrica. 

 Pode-se conseguir melhores resultados de imantação pelo 

aquecimento da agulha antes de passar o ímã sobre ela. Quando ela estiver 

quase incandescente retire-a do fogo. Passe o ímã sobre a agulha até que esfrie. 

 O pedaço de papel pode ser substituído por uma fatia de rolha 

(cortiça). O papel é mais fácil de se conseguir do que cortar uma fatia de rolha. 

Porém o papel não dura muito tempo. Ele afunda ou se desmancha depois de 

algum tempo em contato com a água. Para fazer essa substituição proceda da 

seguinte forma: 

o corte uma fatia fina de rolha (cortiça) no formato de um disco; 

o atravesse ou cole a agulha imantada no disco já cortado. Veja a 

figura abaixo; 

 

o coloque o disco de cortiça com a agulha para boiar num copo cheio 

d'água. 

 

   

Esquema Geral de Montagem  
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 Prática 4.1 - Eletroímã 

Objetivo 

Neste experimento vamos mostrar que é possível criar um ímã muito 

parecido a um imã natural com o uso da eletricidade.  

 

Contexto 

Em 1820, Hans Christian Orsted publicou um pequeno trabalho em que 

relata a deflexão da agulha de uma bússola quando se encontra próxima a um fio 

condutor pelo qual passa uma corrente elétrica.  

Um solenoide constitui-se de um fio condutor enrolado de tal modo que 

forme uma sequência de espiras em forma de tubo. Se por ele passar uma 

corrente elétrica, gera-se um campo magnético no sentido perpendicular a uma 

seção reta do solenoide. Este arranjo em forma de tubo faz com que o solenoide 

passe a se comportar como um ímã, como se tivesse polaridades norte e sul bem 

definidas. Veja a figura.  

 

 

 

Os materiais ferromagnéticos podem ser imaginados como sendo 

constituídos de um número muito grande de pequenos ímãs naturais, conhecidos 

como dipolos magnéticos elementares. Este número é da mesma ordem do 
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número de moléculas ou átomos que constituem o material. Sem a influência de 

um campo magnético externo, estes dipolos estão todos desalinhados, de forma 

que a soma total de seus campos magnéticos é nula, como sugere a Figura A. 

Se inserirmos um prego, que é feito de um material ferromagnético, dentro 

de um solenóide, o campo magnético deste irá alinhar os dipolos do prego, como 

sugere a Figura B. 

 

 

Os campos magnéticos dos dipolos se somam e temos então um novo 

campo magnético devido ao prego. 

No total, teremos a soma dos campos do solenóide mais o do prego. 

O conjunto de um solenóide com um núcleo de material ferromagnético é 

chamado de eletroímã. 

 

Ideia do Experimento 

 

Neste experimento enrolamos um pedaço de fio condutor em um prego e o 

ligamos a uma pilha fazendo com que passe corrente pelo fio. Nesta configuração 

geométrica do fio condutor, a corrente elétrica produz efeitos magnéticos como se 

tivesse gerado um campo magnético no sentido perpendicular a uma seção reta 

do prego fazendo com que apareçam polaridades norte e sul definidos. Ficando a 

ponta do prego com uma polaridade e a cabeça do prego com outra, como se 

fosse um ímã natural. 

Para detectarmos se o solenóide se comporta como um ímã, podemos 

utilizar uma bússola como aparelho de teste. [Foi retirada uma frase correto] Para 
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se verificar os efeitos produzidos pelo solenóide, basta que se façam testes de 

repulsão e atração. Pode-se então verificar que cada lado do eletroímã tem uma 

polaridade distinta, ou seja, um lado se comportará como o polo norte e o outro 

lado como polo sul. Podemos ver que é possível criar um ímã com as mesmas 

características de um ímã natural, fazendo uso da eletricidade. 

Outro teste que se pode fazer é o da intensidade do efeito magnético. 

Como vimos, os efeitos magnéticos aumentam quando um núcleo ferromagnético 

é colocado dentro do solenóide, devido ao alinhamento de seus dipolos.  

Para testar a intensidade dos efeitos magnéticos, primeiro aproximamos o 

eletroímã da bússola e de pequenos objetos metálicos, como clipes de papel, 

moedas, pregos pequenos etc. Depois retiramos o núcleo ferromagnético (prego) 

sem desenrolar o fio que está sobre ele, mantendo-se o formato de solenóide. 

Aproximamos novamente o solenóide da bússola e dos objetos metálicos a fim e 

comparar a intensidade do efeito magnético. 

Será fácil notar que a intensidade do efeito magnético do solenóide com o 

núcleo de ferro (eletroímã) é mais forte do que o efeito magnético do solenóide 

sem o núcleo. O eletroímã consegue por vezes levantar objetos que o solenóide 

não consegue, e também consegue interferir com a agulha da bússola de uma 

distância maior do que a do solenóide. 

Tabela do Material 

Item Observações 

Um pedaço 

de fio 

condutor 

Aproximadamente 10 cm de fio elétrico comum. Pode ser 

encontrado em casa de materiais elétricos ou eletrônicos ou então 

retirados de enrolamentos elétricos de aparelhos elétricos ou 

eletrônicos fora de uso.  

Pilha 1 pilha comum de 1,5 V será suficiente. 

Prego de 

aço 

do tamanho e espessura suficientes para enrolar 10 cm de 

fio. 

Bússola 
Verifique o funcionamento da bússola antes de usá-la. Ou 

construa uma (veja comentários). 

Material de Moedas, clipes de papel, pregos pequenos etc. 
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teste 

Porta Pilhas 

e Fios de  

Estes equipamento são opcionais. O funcionamento do 

experimento não será prejudicado na falta destes. 

 

Montagem 

 Coloque a bússola sobre uma mesa plana e longe da influência de 

corpos que possam interagir com ela que não a Terra, como por exemplo, alto-

falantes.  

 Para fazer o solenóide, enrola-se o fio condutor no prego ou em 

qualquer outro objeto maciço feito de aço, como por exemplo, um arame. Deve-se 

deixar livre duas pontas do fio condutor de aproximadamente 2 cm de 

comprimento com as extremidades descascadas, para a conexão com a pilha. 

 Ligue os polos do eletroímã à pilha.  

 Aproxime o eletroímã da lateral da bússola e faça movimentos 

circulares em torno dela para observar o movimento da agulha. 

 Aproxime de pequenos objetos metálicos com pesos e tamanhos 

diferentes para observar a intensidade da força de atração. 

 Repita os procedimentos acima depois de retirar o prego e compare 

a força de atração com a do eletroímã completo. 

 

Comentários 

 O consumo da pilha é alto, pois a corrente elétrica não tem 

resistência no percurso, ou seja, o circuito está em curto. Por isso, é aconselhável 

não deixar o circuito fechado por muito tempo, desligando-o a cada 

demonstração. Outra maneira de resolver este problema é colocar uma 

resistência no circuito. Uma lâmpada de lanterna seria um bom resistor, mas 

serão necessárias duas pilhas, visto que uma lâmpada necessita no mínimo de 

1,5 V.  

 Caso você não consiga uma bússola para a realização do 

experimento, é possível construir uma. Para isso você vai precisar de um copo 

comum com água, uma agulha de costura fina, uma rolha e um ímã natural. Siga 

os passos apresentados anteriormente na Prática 3.1. 
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Esquema Geral de Montagem:  

 

 

 

 

Prática 5.1 - Associação de Pilhas 

Objetivo 

Neste experimento mostramos como é possível fazer associações ou 

arranjos de pilhas (geradores de energia) em circuitos elétricos e suas aplicações. 

Contexto 

Pilhas são um dos vários tipos de geradores que podem fazer parte de 

circuitos elétricos. Por exemplo, uma associação de pilhas que resulte numa 

diferença de potencial (ddp) de 12 V, tem o mesmo efeito que uma bateria de 12 

V neste mesmo circuito, embora não tenha a mesma durabilidade. 

Por causa desta equivalência usamos neste experimento pilhas de 1,5 V ao 

invés de outro tipo de gerador. Logo, ao ler pilha neste experimento, entenda que 

ela pode ser substituída por outro gerador equivalente, até mesmo uma usina. 

O comportamento e os resultados destes geradores num circuito elétrico 

muda de acordo com o tipo de associação. Os dois tipos de associações básicas 

são: a associação de pilhas em paralelo e a associação de pilhas em série (veja 

as figuras abaixo (figura 1) 

É uma ideia comum que uma bateria de tensão constante, como uma pilha, 

libera para qualquer tipo de circuito a mesma corrente elétrica. Ou seja, a ideia é 

de que uma bateria libera uma corrente constante, o que não é verdade. Na 
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realidade uma bateria libera para o circuito uma corrente apropriada, que depende 

da necessidade de cada circuito. 

Quando a combinação é feita em paralelo temos que a tensão ou ddp entre 

os terminais dos geradores é igual à tensão de cada pilha. Mas a corrente elétrica 

que percorre o circuito é dividida entre os geradores, de forma que a corrente 

elétrica total é a soma das correntes que são liberadas por cada gerador. Já na 

associação em série, temos que a corrente entre os terminais dos geradores é 

igual à corrente de cada pilha. Mas a tensão sobre o circuito é a soma das 

tensões em cada gerador. Então não se engane: a corrente elétrica fornecida por 

cada pilha é diferente nos dois casos.  

                              Figura  ( 1 ) 

 

 

Ideia do Experimento  

Numa associação em série, duas pilhas são conectadas de forma que o 

polo positivo de uma se ligue ao polo negativo da outra e os polos da extremidade 

estão livres para se conectarem ao circuito, como mostra a parte "Associação em 

série" da figura abaixo. 
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Nesta associação, a ddp é a soma do potencial individual de cada pilha, ou 

seja, 3,0 V, e a corrente total "it" fornecida ao circuito tem valor igual às correntes 

que saem de cada pilha, nesta associação. 

Numa associação em paralelo, duas pilhas são conectadas de forma que o 

polo positivo de uma se ligue ao polo positivo da outra e o mesmo acontece com 

os polos negativos. E destes polos saem as pontas que se ligarão ao restante do 

circuito, como mostra a parte "Associação em paralelo" da figura abaixo. 

Nesta associação, a ddp resultante da associação é igual em valor da ddp 

individual de cada pilha. A corrente elétrica total "it" fornecida ao circuito é dividida 

entre as pilhas de forma que somando a corrente que cada pilha fornece ao 

circuito tem-se a corrente total consumida pelo circuito. 

Logo, estas associações possuem características distintas. Numa temos 

uma soma de potenciais e na outra um potencial constante. Ou seja, se num 

circuito for necessário um potencial alto, associa-se pilhas em série e se num 

circuito for necessário um longo período de funcionamento, associa-se pilhas em 

paralelo.   

Figura 1  e 2 
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Neste experimento o circuito foi composto de duas pilhas idênticas de 1,5 V 

e uma única lâmpada de 3 V. Como mostra a figura da Seção Esquema Geral de 

Montagem. 

Se associarmos as pilhas em série forneceremos à lâmpada um potencial 

de 3 V, e como a lâmpada é de 3 V seu funcionamento será pleno e a intensidade 

da luz emitida também. 

Já se associarmos as pilhas em paralelo e ligarmos à lâmpada de 3 V, esta 

associação fornecerá metade do potencial exigido pela lâmpada e 

consequentemente metade da corrente exigida para seu funcionamento normal. 

Com isso, a intensidade da luz emitida será menor do que na associação em 

série. Em compensação, a lâmpada ficará bem mais tempo acesa. 

 

Tabela do Material 

Item Observações 

Um pedaço de fio 

condutor 
Fio elétrico para conexão. 

Pilha 
Serão necessárias 2 pilhas comuns, de 1,5 

V cada. 

Uma lâmpada de 

lanterna 
De 3 V. 

 

Montagem em Série: 

 Una duas pilhas de 1,5 V, prendendo-as sobre uma mesa com fita 

adesiva de tal modo que o polo negativo de uma esteja em contato com o polo 

positivo da outra, como mostra a Figura A. 

 Corte dois pedaços de fios elétricos e desencape cerca de dois 

centímetros de cada extremidade. 

 Prenda com fita adesiva um fio elétrico em cada um dos polos das 

extremidades da associação. 

Ligue a extremidade livre de cada fio elétrico nos contatos da lâmpada. 
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Montagem em Paralelo: 

 Una duas pilhas de 1,5 V, prendendo-as sobre uma mesa com fita 

adesiva de tal modo que suas laterais estejam juntas e seus polos estejam 

voltados para o mesmo lado, como mostra a Figura B. 

 Corte dois pedaços de fios elétricos e desencape cerca de dois 

centímetros de uma extremidade e 4 centímetros da outra. 

 Prenda com fita adesiva a extremidade mais desencapada de um 

dos fios elétricos nos polos positivos da associação. Prenda de modo que a parte 

desencapada encoste nos dois polos positivos da associação simultaneamente. 

Repita o mesmo para os polos negativos da associação. 

Ligue a extremidade livre de cada fio elétrico nos contatos da lâmpada. 

 

Esquema Geral de Montagem:  

 

Projeto Experimentos de Física com Materiais do dia-a-dia - UNESP/Bauru  

WGQ/FCL 

 

Prática 6.1 - Associações de Resistores 

 

Objetivo 

Este experimento se presta a dois tipos de abordagem: 

Para os alunos que nunca viram como funciona uma associação de 

resistores, o objetivo é tão somente ilustrar o papel dos resistores num circuito 
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elétrico e também a forma como estes resistores podem ser arranjados dentro do 

circuito. Pois estes se comportam de maneira diferente quando se muda o tipo de 

arranjo. 

Os dois tipos de arranjo possíveis, com dois resistores, serão ilustrados e 

comparados neste experimento: são o arranjo ou associação de resistores em 

paralelo e em série. 

Já para aqueles alunos que já estudaram ou estão estudando eletricidade, 

nosso interesse é reverter uma concepção bastante comum, porém incorreta que 

os alunos têm. É comum entre os alunos a ideia de que uma bateria de tensão 

constante, como uma pilha comum, libera para qualquer tipo de circuito a mesma 

corrente. Ou seja, grandes partes dos alunos acham que uma bateria libera uma 

corrente constante, o que não é verdade. Na realidade uma bateria libera para o 

circuito uma corrente apropriada, que depende da necessidade de cada circuito.  

 

Contexto 

Os resistores de um circuito podem ser combinados em paralelo ou em 

série. 

Quando a combinação é feita em paralelo temos que a tensão (ou 

diferença de potencial elétrico) entre os terminais das resistências será a mesma, 

mas a corrente elétrica que percorre o circuito é dividida entre as resistências, de 

forma que a corrente elétrica total seja a soma das correntes que passam pelos 

resistores. 

Já na associação em série, temos que a corrente entre os terminais das 

resistências será a mesma, mas a tensão sobre o circuito é dividida entre as 

resistências, de forma que a tensão total seja a soma das tensões em cada 

resistor. 

Porém não se engane: a corrente elétrica fornecida pela bateria é diferente 

nos dois casos.  

 

Ideia do Experimento 

Para aqueles que não têm noções de eletricidade, após a realização do 

experimento, fica claro que a intensidade luminosa é diferente nos dois tipos de 
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associação. As lâmpadas brilham mais na associação em paralelo do que na 

associação em série. 

Para aqueles alunos que já estudaram um pouco de eletricidade, é possível 

explicar esse fenômeno com o auxílio da matemática. 

Sabemos que o potencial elétrico entre dois pontos de um circuito é igual 

ao produto do valor da resistência elétrica pela corrente elétrica daquele trecho 

(V=R.i). Sabemos também que o potencial gerado por uma bateria, neste caso 

uma pilha comum, é constante. 

Quando associamos os resistores em série, temos que a corrente que 

passa pelos pontos onde estão os resistores, será a mesma em todo o circuito 

(veja a figura abaixo).   

Figura 1 

 

A corrente que passa pelos resistores (trecho CD) é calculada tomando-se 

a tensão entre os pontos C e D e dividindo-se pela resistência total entre os 

mesmos pontos. 

A tensão no trecho CD é igual à tensão V entre os polos da bateria (AB). Já 

a resistência em CD vale R+R=2R. Assim, a corrente no trecho CD vale i=V/2R. 

Já quando associamos os resistores em paralelo, temos que a corrente que 

sai da bateria ao chegar no nó da associação, se divide em duas: i1 e i2. E como 

neste caso o valor da resistência é igual para cada resistor (são usadas duas 

lâmpadas iguais), a intensidade da corrente em cada ramo do circuito será a 

mesma . 
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Figura b 

 

A corrente que passa pelo resistor do trecho CD é calculada da mesma 

forma que na associação em série. A tensão no trecho CD é igual à tensão V 

entre os polos da bateria (AB). Já a resistência em CD vale R. Assim, a corrente 

no trecho CD vale i1=V/R. 

Analogamente, a corrente que passa pelo resistor do trecho EF é calculada 

da mesma forma que na associação em série. A tensão no trecho EF é igual à 

tensão do trecho CD, que é igual à tensão V entre os polos da bateria (AB). Já a 

resistência em EF vale R. Assim, a corrente no trecho EF vale i2=V/R. 

Com esta análise matemática podemos concluir que a corrente que 

atravessa cada resistor, quando associados em série, é igual a V/2R e quando 

associados em paralelo é igual a V/R. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica 

em cada lâmpada da associação em série é a metade da intensidade da corrente 

elétrica em cada lâmpada da associação em paralelo. Daí resulta que cada 

lâmpada individualmente brilha mais na associação em paralelo do que na 

associação em série, visto que o valor da intensidade da corrente elétrica que 

atravessa cada uma delas na associação em paralelo é maior. 

Podemos finalizar observando que a corrente elétrica total fornecida pela 

bateria é diferente nas duas associações. Para provar tal fato basta comparar a 

intensidade da corrente total do circuito nos dois casos: na associação de 

resistores em paralelo, temos duas corrente de valor V/R, totalizando uma 

corrente que tem que ser gerada pela bateria de 2V/R. E na associação de 

resistores em série temos uma corrente total fornecida pela bateria de intensidade 
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V/2R. Comparando a intensidade destas correntes vemos que a intensidade da 

corrente elétrica na associação em paralelo é quatro vezes a intensidade da 

corrente elétrica na associação em série. (paralelo = 4.série).  

Tabela do Material 

 Duas lâmpadas de lanterna (1.2V ou 1.5 V)   

 Se não houver lâmpadas pequenas, poderão ser utilizadas outras 

lâmpadas, mas a voltagem da bateria deve ser condizente com a voltagem das 

lâmpadas, ou seja, não pode ser muito inferior, pois se corre o risco de não 

acender as lâmpadas e nem muito superior para não queimá-las. 

 Duas pilhas de 1,5 V.   

 Fios para conexão.  

 

Montagem em Série e em Paralelo 

Una duas pilhas de 1,5 V. Se você não possui um suporte apropriado, 

prenda as pilhas sobre uma mesa com fita adesiva, de tal modo que o polo 

negativo de uma esteja em contato com o polo positivo da outra. Prenda também 

com fita adesiva os fios nos polos positivo e negativo das pilhas 

Ligue com fios todos os polos da associação das pilhas e lâmpadas de 

acordo com os esquemas das figuras a e b. 

 

Esquema Geral de Montagem: em série 

Em uma associação em série de resistores, o resistor equivalente é igual à 

soma de todos os resistores que compõem a associação. A resistência 

equivalente de uma associação em série sempre será maior que o resistor de 

maior resistência da associação. Veja porque: 

- A corrente elétrica que passa em cada resistor da associação é sempre a 

mesma: i = i1 = i2 = i3 = i4  

- A tensão no gerador elétrico é igual à soma de todas as tensões dos resistores: 

V = V1 + V2 + V3 + V4 . 

- A equação que calcula a tensão em um ponto do circuito é: V = R . i , então 

teremos a equação final: 

Req . i = R1 . i1 + R2 . i2 + R3 . i3 + R4 . i4 .. 

 

http://www.infoescola.com/fisica/tensao-eletrica/
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Figura A 

 

 

Esquema Geral de Montagem: em paralelo 

Em uma associação em paralelo de resistores, a tensão em todos os 

resistores é igual, e a soma das correntes que atravessam os resistores é igual à 

resistência do resistor equivalente (no que nos resistores em série, se somava as 

tensões (V), agora o que se soma é a intensidade (i)). 

A resistência equivalente de uma associação em paralelo sempre será 

menor que o resistor de menor resistência da associação. 

Figura b 

 

 

Prática 7.1 - Efeito Joule 

Objetivo 

O objetivo deste experimento é mostrar uma propriedade física de 

determinados materiais: a transformação de energia elétrica em energia térmica, 

conhecida como Efeito Joule.  
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Contexto 

A energia possui a característica de poder existir sob várias formas e ser 

transformada de um tipo para outro. Por exemplo, a energia mecânica que se 

transforma em energia elétrica numa usina hidrelétrica ou a transformação de 

energia elétrica em energia térmica numa resistência de chuveiro. 

A transformação de energia pode ser em alguns casos bem vinda, e em 

outros não. Por exemplo: para um automóvel em movimento, a transformação da 

energia cinética em atrito, em função da resistência do ar não é bem vinda. Já a 

transformação de energia elétrica em calor na resistência de um chuveiro num dia 

de frio, é muito bem vinda. 

Este último fenômeno denomina-se Efeito Joule: é a transformação de 

energia elétrica em calor num material por onde passa uma corrente elétrica.  

 

Ideia do Experimento 

Uma das maneiras que temos para a verificação do Efeito Joule é usando o 

sentido do tato. Para isso basta construir um circuito elétrico muito simples, 

composto de uma fita de papel alumínio e uma pilha comum de 1,5 volts. 

Ao ligar as duas extremidades da fita de papel alumínio nos polos da pilha, 

estabelece-se uma corrente elétrica. Depois de certo tempo a fita se aquece 

devido à passagem da corrente elétrica. Este aquecimento é pequeno e só é 

possível verificá-lo usando o sentido do tato, numa região do corpo sensível a 

pequenas temperaturas, como as costas da mão, o pulso etc. 

Outra maneira de demonstrar o Efeito Joule é ligar dois fios às 

extremidades de uma pilha. Ao se encostar as extremidades livres dos fios em um 

pedaço de palha de aço fina (da marca “BOMBRIL”, por exemplo), a palha de aço 

é aquecida, pelo efeito Joule, e incandesce, queimando-se toda. 

 A corrente elétrica em um filamento de palha de aço o aquece. Por ele ser 

muito fino, ele então queima. Como a palha de aço é um emaranhado de 

filamentos, um queima o outro sucessivamente até que todo o pedaço de palha 

esteja queimado.  
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Tabela do Material 

 Palha de aço   

 Quanto mais fina for a espessura dos fios da palha de aço, melhor. 

Os usados para lavar louças de cozinha são bons. 

 Uma pilha comum de 1,5 volts será suficiente. 

 Papel alumínio (comum, usado na cozinha). 

 Fio para conexões   

O fio deve ser fino e condutor de eletricidade. Estes fios podem ser 

encontrados em aparelhos elétrico-eletrônicos velhos. Ou podem ser comprados 

em casa de material elétrico ou eletrônicos. 

 Porta Pilhas e Fios de Conexão (jacaré): Estes equipamentos são 

opcionais. O funcionamento do experimento não será prejudicado, na falta destes. 

 

Montagem 

Para a verificação do Efeito Joule com o papel alumínio (veja Figura A)  

 

Recorte uma fita de papel alumínio de aproximadamente 3 mm por 10 cm 

(comprimento suficiente para ligar os polos da pilha); 

 Ligue as extremidades da fita de alumínio e aguarde uns dois 

minutos; 
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 Sinta pelo tato se houve aquecimento da tira de papel alumínio. 

 

Para a verificação do Efeito Joule com palha de aço (veja Figura B acima)  

 Ligue um pedaço de fio numa extremidade de uma pilha; 

 Ligue outro pedaço de fio à outra extremidade da pilha; 

 Pegue um pedaço pequeno de palha de aço e coloque-o no chão; 

 Encoste as extremidades livres do fio na palha de aço, próximos um   

do outro.                   

 

Comentários 

Para fazer com que a palha de aço se queime, é preciso que, ao encostar, 

os fios na palha de aço os fios estejam bem próximos e, caso a palha de aço não 

se queime com apenas uma encostada, faça pequenos movimentos com os fios, 

mantendo sempre uma distância pequena entre eles. 

Na montagem da palha de aço, tome o cuidado de não apoiá-la em algum 

lugar que possa pegar fogo como tapetes, carpetes, madeira, compensados, 

plásticos etc. ou tampouco próximo a inflamáveis como álcool, querosene, 

gasolina, bebida destilada, óleo, perfumes, desodorantes etc. Recomenda-se que 

se faça sobre um piso (ou mesa) de cimento ou pedra, como o chão de uma 

cozinha, ou sobre pia de mármore. Verifique sempre se não há algo que possa 

queimar por perto. 

Não queime a palha de aço onde haja corrente de vento forte, ou algum 

ventilador ligado. O vento pode fazer com que a palha de aço voe, por ser muito 

leve. Ou ainda fazer com que faíscas sejam soltas durante uma rajada de vento. 

Nas duas montagens o consumo da pilha é alto, pois a corrente elétrica 

não tem resistência no percurso, ou seja, o circuito está em curto. Por isso, é 

aconselhável não deixar o circuito fechado por muito tempo, desligando-o a cada 

demonstração. Outra maneira de resolver este problema é colocar uma 

resistência no circuito. Uma lâmpada de lanterna seria um bom resistor, mas 

então serão necessárias duas pilhas, visto que uma lâmpada necessita de no 

mínimo de 1,5 volts. 
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Orientação metodológica 

Abordar os conteúdos do eletromagnetismo, conforme programação para o 

Ensino Médio, envolvendo uma diversidade de situações, utilizando textos de 

apoio que enfatizam os aspectos conceituais, os fenômenos físicos envolvidos e 

sua contextualização no seu dia-a-dia: disponibilizar experimentos do 

eletromagnetismo com os quais o aluno possa interagir, promovendo 

estruturações de leis e princípios físicos associados aos experimentos, estimular 

a construção de experimentos pelos alunos, fórum de discussão, visando 

relacionar os conceitos abordados. 

Esta metodologia envolvida neste trabalho deve abordar a aprendizagem 

do eletromagnetismo, através de um enfoque conceitual do eletromagnetismo 

para os alunos da 3ª série do Ensino Médio da escola pública. 

Esta metodologia será trabalhada em forma de aula expositiva interativa, 

abordando os conteúdos do eletromagnetismo, contendo curiosidades, fatos 

históricos e conexões com o seu dia-a-dia. 

Será feita também a leitura de artigos, contextualizando o conteúdo em 

pauta, seguida de atividades de listas de exercícios, ou discussão de textos. 

Paralelamente a esta atividade os alunos observam interativamente 

experimentos sobre o eletromagnetismo como propriedade de um ímã, o efeito da 

força magnética etc. 

Ao final de cada experimento, os alunos devem elaborar um relatório 

daquilo que foi feito, colocando sua conclusão e/ou observação. 

No ensino da física, espera-se que ao longo dos três anos do ensino 

médio, o aluno construa o conhecimento cientifico de conceitos importantes 

dentro do eletromagnetismo, permitindo que possa relacionar, adequar e aplicar 

esses conceitos nas situações do seu dia-a-dia. 
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