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" Muitas são as descobertas reservadus para as g e ~ ~ d s  

filuras, mesmo quando se tenha apagado a nossa lembrança Nosso 

universo seria uma coisa mito limitada, se n60 oferecesse, em cada 

época, alguma coisa para se investigar". 

Sêneca,firósofo espianhol do séc.1 
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Neste trabalho de final de curso foi elaborada uma proposta de ensino da 

eletrostática com aplicações ao nosso cotidiano. Aborda-se também a 

metodologia utilizada com um breve resumo sobre a teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel. 

Foi eíaborado um questionário sobre conhecimentos prévios. As 

perguntas foram aplicadás a 60 alunos do 3" ano da escola José Fonseca da 

rede particular de Ensino Mkdio e por fim foi realizada sua análise. A partir 

das respostas dos alunos montamos quatro experimentos: "Pêndulo Elétrico?', 

"Como Atrair a Água?", "Hetroscópio de Folhas" e "Condutor ou Isolante?". 

Estes experimentos foram utilizados para formar os organizadores prévios 

segundo a teoria de Ausubel. 

No trabalho são apresentados os v t o s  teóricos referentes a carga 

elétrica e aos princípios gerais da eletrostática. Silo descritos materiais 

condutores e isolantes bem como os diversos processos de eletrização e sua 

medida por eletroscópios. 

Com o intuito de mostrar como os conceitos abstratos podem ser 

construídos concretamente a partir de situações reais, são apresentadas 

algumas aplicações como: "Limpeza do Ar", "A Fot~copiadora"~ "Blindagem 

Eletrostática", Por que os Raios Existem?", "O Poder das Pontas" e "O Pára- 

raios". 

Esta proposta, que provavelmente será bem sucedida quando 

transformada em realidade, servirá certamente para melhorar o ensino da 

eletrostática ao nível do Ensino Médio. 
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Viver a prática docente é uma ta-& muito prazemsa, sendo no ensino de Fisica é 

ainda mais prazeroso. Prazeroso, porque a capacidade de construir, de relacionar, de 

conduzir a aprendizagem combinando descobertas e apliaç&s, interesse e esforço, e ar, 

mesmo t a p o ,  oportunizando ao educando a formação de habilidades como a de pensar e 

buscar conhecimentos 6 algo que envolve a emoção de cada um de nus, uma vez que, todo 

ser humano é fascinante, pois sempre mostra formas diferentes de interpretar o mundo que 

o cerca. 

Prazeroso também pois no mundo atual, é praticamente inconcebível o dia-a-dia das 

pessoas sem o uso da Física, principalmente da eletricidade. A eletricidade faz parte da vida 

de adultos e crianças nas mais variadas atividades cotidianas. Todos nós praticamente todos 

os dias nos deparamos com situações onde a eletricidade, (neste trabalho apresento somente 

a eletrostittica) se encontra presente e explica alguns dos fènQmenos e aplicafles 

tecnológicas existentes, seja ao ligar uma televisão, ao observar um pára-raios no dto de 

um edifício, ao se proteger de um raio em dias de tempestades ou mesmo no ato de pentear 

os cabelos. 

Os P A R ~ ~ ~ X R O S  CURRICmRES NACIONAIS (FCN's) [I] recomendam que o 

ensino deve contemplar a interdisciplinaridade, o cotidiano e o desenvolvimento da 

capacidade do aprendiz em analisax fenômews fisicos. Indicam também que o aluno deve 

compreender a física presente no mundo vivencial, nos equipamentos e procedimentos 

tecnológicos. Descobrir o "como" do fiincionamento de aparelhos empregados nas 

aplicações tecnológicas. [ 1 ] 

Este trabalho foi desenvolvido de acordo com as recomendações acima e apresento 

importantes aplicações tecnológicas, uma introduqão histórica sobre as primeiras 

descobertas no campo da eletrostática e experimentos simples que auxiliam no estudo da 

Física e no desenvolvimento do processo ensinolaprendizagem. 

Contudo, considero que o educador e educando devem caminhar de mãos dadas, em 

um constante e intenso processo de ação-reflexão-ação do educador consigo mesmo, dele 



com os educando~ e dos educando~ com eles mesmos. Esse caminhar deve ser alicerçado 

no dikbgo e na m n m ç ã o  individual e cofetiva onde os sujeitos possam ser autores da 

própria história, movidos pela esperança de sempre aprenderem mais, mais e muito mais. 

Acreditando no educador, como mediador da construção do p m s o  de 

conhecimento, apresentamos, aqui, uma forma alternativa para ensinar os conceitos da 

eletrostática, baseada na teoria wgnitivista-construtivista proposta por A~mbel e Nuvtrk-[Z] 

No capítulo II, apresentamos a metodologa utilizada que serviu de base para a construção 

deste trabalho. O ensino dos conceitos fisicos foi constnlldo a partir da análise das 

respostas obtidas no questionário sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema. 

Este qudonáno foi aplicado na escola José Fonseca da rede particular de Ensino M a i o  

na cidade do Rio de Janeiro, em turmas de 3" ano. 

No capitulo ZII, apresentamos roteiros experimentais de quatro experimentos, com 

suas respectivas montagens, que foram utilizados como organizadores prévios e são 

também proeedime&os alternativos de ensino necessários para instigar a participaeu dos 

alunos e aumentar o interesse pelos conteúdos ministrados em sala de aula. 

No capitulo IV, expomos os conceitos básicos de eletrosthtica necessários para a 

compreensão da Física. Inicialmente apresentamos os aspectos históricos relativos as 

primeiras descobertas da eletrostática, em seguida a teoria dos principais tópicos abordados 

sobre o tema. 

Algumas aplicações teenoIógicas são descritas no capítulo V, para que professores e 

alunos do Ensino Médio compreendam algumas aplicações da eletrostática presente no 

cotidiano, como pcrr exemplo nas fotocopiadoras. 

A descrição destas aplicações visam mostrar como os conceitos "abstratos" podem 

ser construidos "con6ietame~te" a pârtir de situaçhs reais. [ 13 

No capítulo VI são feitas as considerações finais. 



II- METODOLOGIA 

H-1 RESUMO DA TEORTA SOBRE A APRENDIZAGEM SIGNIFICATNA 

A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel prioriza a Estrutura CoMiva 

do aluno. P m  Ausubel, a aprendizagem significa organização e integrapo do material na 

estrutura cognitiva. A estrutura cognitiva é entendida como: "contezído total e organizaçiio 

h i&ias do i d v k h o ;  ou o cont& e organimp% de sws i&im em ama Úrea 

particular de conhecimentos". 131 

Essa estrutura cognitiva representa todo um conteúdo informacional armazenado 

por um indivíduo, organizado de uma certa forma em qualquer modalidade do 

conhecimento. Para que a estrutura cognitiva preexistente influencie e facilite a 

aprendiiem subsequente é preciso que seu conteúdo tenha sido aprendido de forma 

significativa, pois este conteúdo é um forte influenciador do processo de aprendiiem. 

Novos dados serão assimilados e armazenados a partir da qualidade da Estrutura Cognitiva 

prévia do aluno. [3] 

Neste processo há uma interação entre o novo conhecimento e o conhecimento 

prévio. Através dessa interação, o aprendiz atribui significados a nova informação e, ao 

mesmo tempo, dá novos significados ao conhecimento preexistente em sua estnitura 

cognitiva. Mas se deve observar que a integração não é com qualquer conhecimento prévio 

e sim com um conhecimento relevante para a nova aprendizagem. 

Conhecimentos prévios (idéias, conceitos, proposições) claros, estáveis e 

diferenciados que podem servir de ancoradouro a novos conhecimentos (mas que se 

modificam ao servir de ancoradouro) são chamados subsunçores, logo, um subsunçor é um 

conhecimento básico que o aluno deve ter para aprender algo mais. Esse processo de 

associação de informações interrelacionadas denomina-se Aprendizagem Significativa. 

Quando o aaterial a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre 

o que Ausubel chama de aprendizagem mecânica, ou seja, isto ocorre quando as novas 

informações &o aprendidas sem interagirem com conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora fórmulas, leis, conceitos e esquece logo após a 



avaliaqib. Esses conceitos se apmsatam como "novidadey7 para o aluno, mas no m a m o  

em que é mecanicamente assimilada, passa a integrar ou criar novas Estruturas 

Cognitivas. [4j 

Dessa forma a Aprendizagem Significativa é preferivel a Aprendizagem Mecânica, 

pois constitui um método mais eficiente. Muitas vezes um indivíduo pode aprender algo 

mecanicamente e só mais tarde percebe que este se relaciona com algum conhecimento 

anterior já dominado. Neste caso ocorreu um tempo e esforço demasiado para assimilar 

conceitos que seriam mais facilmente compreendidos se encontrassem uma "âncora", ou 

um conceito subsunçor, existente na Estrutura Comitiva. 

Após definirmos o pmcesso da aprendizagem significativa e mecânica, devemos 

caracterizar da mesma forma a aprendizagem por descoberta e a aprendizagem por 

recepção- Entende-se que na aprendizagem por descoberta o conteúdo principal a ser 

aprendido é descoberto pelo aprendiz. Ele recebe o conteúdo devendo reagrupá-10 e 

integrk-10 à estrutura cognitiva. Já na aprendiiem por recepção, o que deve ser aprendido 

é apresentado ao aprendiz em sua forma final, ou seja, o aluno não precisa fazer nenhuma 

descoberta sobre o que lhe é apresentado, mas deverá trabalhar ativamente sobre o novo 

material para relacioná-lo as idéias relevantes disponiveis. 

Para haver aprendizagem significativa é preciso haver duas condições: 

- O aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo quiser 

memorizar o material arbitrariamente e literalmente a aprend'iem será 

mecânica. [4] 

- O material a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele 

tem que ser logicamente e psicologicamente significativo: o significado lógico 

depende somente da natureza do material, e o si@cado psicológico é uma 

experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos 

materiais que têm significado ou não para si próprio.[4] 

Uma grande questão levantada diz respeito a origem dos subsunçores. Se eles não 

estiverem presentes para viabilizar a Aprendizagem Significativa, como é possível criá-los? 



Segundo Ausubel a Aprendiigm Mecânica é necessária e inevitável no caso de 

conceitos inteiramente novos para o aprendiz, mas posteriormente ela passará a ser 

transformar em Significativa. Para acelerar esse processo Ausubel recomenda o uso de 

Organizadores Prévios, que sirvam de âncora para a nova aprendizagem e levem ao 

desenvolvimento de conceitos subsunçores que facilitem a aprendizagem subsequente. 

Outro conceito fundamental da teoria da Aprendizagem Significativa são os 

organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados antes do material a ser 

aprendido em si. Sua principal funçiío é de senrir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o 

que ele deve saber a fim de que o material possa ser aprendido de forma significativa. 

Facilitam a aprendizagem na medida em que funcionam como "pontes cognitivas".[S] 



Este questionzkio tem o objetivo de selecionar os possíveis c o ~ r n e n t o s  prévios 

dos ahrnos relativos à eletrostática para que possamos planejar um curso de acordo com as 

necessidades apresentadas. As perguntas foram aplicadas a 60 alunos do 3" ano, da escola 

José Fonseca da rede particular de ensino médio. 

1 - Em um dia de tempestade, raios e trovões são formados. Você tem alguma idéia 

de como e por que eles são produzidos ? 

Respostax O raio é a própria descarga elétrica que ocorre para a neu td íqão  de 

nuvens carregadas e o trovão é produzido pelo rápido aquecimento do ar, ou seja, a corrente 

do raio, zu, passar pelo ar (que é um péssimo condutor), aquece-o e ele se expande com 

violência p e n d o  um som intenso e grave. 

IE - No alto dos edificios existem pára-raios. Você sabe por quê ? 

m - Quando está relampejando, onde você está mais protegido: debaixo de árvores, 

dentro de um carro, nadando numa piscina ou jogando futebol num campo aberto ? Saberia 

me explicar por quê ? 

Resposta: Dm@odeumaam. d a t m t a m ~ c 8 & c a m , i ~ ~ k o m ~ f d a s  

l m ~ ~ c x i l e s n s s , p õ i 8 0 ~ * n o ~ E E e u m ~ 0 ~ r e m  

Q d o .  

N - Você já observou que ao se aproximar da televisão ligada os seus pelos do 

braço são atraídos para ela ? Por quê ? 

Resposta: Sim. Estando seu corpo neutro e a teia da televisão carregada 

negativamente, ao aproximar sea braço da tela, as cargas negativas na tela induzem nos 



s e u s p e l o s ~ p o s i t i v a a . ~ , s u r g e u n r a ~ d e ~ e l & ~ 8 ~ a t e l a e o s  

seus pelos. 

V - Quase todos nós, um dia, já tomamos um choque ao manusear equipamentos 

elétricos. Que precauções você deve tomar para evitar tais choques ? 

Respostx Ao manusear equipamentos eiétricos não devemos pegar na parte metálica 

da tomad9, pois os m& são condutores de eletricidade, devemos usar sapatos de material 

isolante, o sapato de b t ; a  exemplo isola si passagem da corrente elétrica pelo corpo 

da pessoa evitado choques elétrims. 

VI - Numa festinha de aniversário, se uma criança pegar um balão de gás, degar  

no cabelo e depois aproximar esse balão de pequenos pedacinhos de guardanapo, o que 

acontecerá ? 

Resposta: O bdib atrairá os pedacinhos de gu-: As cargas e letro~cas  na 

superfície do balão produuem a ori- dos dipo1os existentes nos pedacinhos de 

guardanapo. Portanto ocorre uma atm@b eletro&ica entre as cargas livres da superficie do 

balão e as cargas polarizadas na sqmílcie de cada pedacinho de guardanapo. 



Foram entrevistados 60 alunos do 3O ano, da eseda José Fonseea da rede 

particular de ensino médio sobre o tema Eletrostátiea. 

I - E m u m c l i a d e ~ i r c i i o e e t n w õ e s s ã o f o m a d o s V o c ê ~  
algum idéia de como e por que eles são produzidos ? 

I1 - No alto dos edifícios existem pára-raios. Vocb sabe por quê ? 

Sabem que é para evitar que os raios produzam danos nos edifícios e nos aparelhos eletrodomésticos. 
I Nãcl sabem para que servem os pare-faios. 



111 - Quando está relampejando, onde vaca está mais protegido: debaixo 
de árvores, dentro de um carro, nadando numa piscina ou jogando 
futebol num campo aberto ? Saberia me explicar porquê ? 

Sabem que estariam segwos dentro do m. 
=Acham que sd estariam seguros d e r h  de casa. 
I Não sabem onde estariam mzis seguros. 

Análise dos 63% dos alunos que sabem que estariam seguros dentro do 
carro. 

Im~cham que estariam segum derttm do cam devido a borracha dos pneus do ano.] 
11 ~ ã o  sabem explicar poque estariam seguros dentro do cano. I 



iV - Você já observou que ao se aproximar da televisão ligada os 
seus pelos do braço são atraídos para ela ? Por quê ? 

8 Sabem que existe atração eietrostática na tela da TV. I a NBo sabem oue existe atracilo eletmstBtica na te& da TV. 

Análise dos 73K dos alunos que sabem que existe atração 
eletmstática na Wa daN. 

Sabem explicar o fenomeno. 
I Associam a &ração ao magnetismo. 
i Não sabem expfícar o fenômeno. 

V - Quase todos nós, um dia, já tomamos um choque ao manusear 
equipamentos eiétricos. Que precauções você deve tomar para evitar tais 
choques ? 

Disseram que para evitar o choque não se deve manusear equipamentos estando / descalço ou molhado e de preferência desiiiar o relógio geral. I HAaociam o isolamento eiétnm como a melhor preeauçáo- 



VI - Numa festinha de aniversário, se uma criança pegar um balão 
de gás, esfregar no cabelo e depois aproximar esse balão de 
pequenos pedacinhos de guardanapo, o que acontecerá ? 

I Sabem da atraçáo entre o guardanapo e a balão. 

I NBo =bem da atraç8o entre o guardanapo e o balão. 

Análise dos 67% dos alunos que sabem da atraçao 
entre o guardanapo e o b a l e  

r-' 

P 

I f- 

r 
r 

' 
bJ Sabem explicar o fendm-/ 
D M a m  a &ração ao magnet i i .  I 
NBo sabem explicar o fen&neno 1 



Com base na zu'iiilise das respostas dos alunos, que foram obtidas através do 

questionário sobre conhecimentos prévios, foram selecionados alguns experimentos que 

servirão como orgâmiYadores p.pévios. 

Com estes experimentos os alunos ser80 capazes de identificar os processos de 

eletrização existente, como também diferenciar alguns materiais condutores e isolantes. 

Ob-ietivo: Mostrar a atra* efétrica por indução do cano de PVC sobre uma 

bola de isopor coberta por papel alumínio. 

Material: Bola de impor com aproximadamente 3 cm de diâmetro, linha, agulha 

de costura, papel alumínio, um suporte, um peda~o de cano de PVC e uma folha de jornal. 

Procedimento: &loque a linha na agulha e fâça um furo perfuritflte no centro 

da bola de isopor e dê um nó. 

Envolva a bob de isopor com o papel alumínio e prenda-a no supde.  

Atrite bem a folha de jornal com o cano de PVC e aproxime o cano da bola de 

isopor, verá a botinha ser atraida para o cano por indueo. 

O aluno deve concluir que a bola de isopor coberta por papel alumínio se 

encontra neutra e que ao atritar a folha de jornal com o cano de PVC, o cano se eletsiz~rd e 

ao aproximarmos o cano eletrizado da esfera neutra este irá atrair a esfera por indução 

eietrostática. 

m.: 1 Esquema experimental do Pêndulo Elétrico.[b~ 



Questões: 

1- Ao esfiegar a folha de jornal com o cano de PVC o que acontece com o 

cano? 

Resposta: Fica eletrizdo por atrito. 

2- Ao aproximar o m o  eletrizado do pêndulo o que acontece? Diante do que 

aprendeu, como você explicaria esse fenômeno? 

Resposta: O cano atrai o pêndulo. Pois estando o pêndulo neutro e o cano 

eletrizado, o pêndulo será atcsaído por indução eletrost8tica 

3- Considere a bolinha neutra e o cano efetrizado, se você tocar na bolinha com 

o cano, afastar e aproximar o que acha que aconteceria? Explique o que ocorre com base no 

conhecimento adquirido. 

Resposta: Tocando o cano eietrkdo com a bolinha neutra, pelo processo da 

ehtrkqão por mntah, a bolinhtL e o cano ficam cam cargas de mesmo sinal ao afastar e 

logo em -ida aproximar o cano você per- que a bolinha e o cano se repetirão, pois 

estão com cargas de mesmo sinal. 



IiI-2 COMO ATRAIR A ÁGUA? 

Objetivo: Mostrar a mçâo elétca provocada pelas cargas existentes no cano 

de PVC e as cargas polarizadas nas moléculas da água. 

Material: Um pedaço de cano de PVC com aproximadamente 50 centímetros de 

comprimento e 10 centímetro de diâmetro e um filete de água que pode ser obtido abrindo- 

se bem pouquinho uma torneira. 

Procedimento: Atrite 

cano do filete de água, verá a água ser atraída para o cano pela força de atração entre as 

cargas produzidas por atrito sobre o cano de PVC e as cargas polarizadas nas moléculas de 

agua. 

O ahim deve concluir que a água se encontra neutra e que ao atritar a folha de 

jornal com o cano de PVC, o cano se eletrízará e ao aproximarmos o cano eletrizado do 

filete de água este irá atrair a água por poiarização. 

EIG.: 2 Esquema experimental de como abair a água[6] 

Questões: 

1-0 filete d'água estava inicialmente eletrizado? 

Resposta: 1. E nente neutro 

2- Por que ao lavar as mãos, você não c o n m e  atrair a água? 

Resposta: Porque seu corpo e a água estão rit:iitms. 
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3- Por que a água desviou quando aproximamos o cano eletrizado? 

Resposta: Estando o cano etetnzado e a água mieutra, a água 6 atraida para o 

cano por polarização. 



131-3 ELETROSC~>PIO DE FOLHAS 

Oójetivo: Mostrar a indução detro&ca do c a n ~  de PVC sobre o detroscírpio 

de folhas. 

Material: Vidro de maionese, papel alumínio, bolinha de impor com 

aproximadamente 5 centímetros de diâmetro, fio de cobre, tesoura com ponta, cano de PVC 

com aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 10 centímetros de diâmetro e uma 

folha de jornal. 

Froçedimento: Cubra a bola de isopor com papel alumínio e não corte o mamo 

de papel, que deverá ficar todo de um mesmo lado da esfera. Fure com a ponta de uma 

tesoura a tampa do vidro de maionese e introduza o fio de cobre no orificio da tampa, até 

atravessa-la completamente. 

Espete a extremidade supefior do fio de cobre na esfera de isopor recoberta de 

papel alumínio, passando o fio pelo meio da sobra de papel, sem atravessar a esfera; enrole 

a sobra de papel em tomo do fio. 

Entorte a outra extremidade do fio conforme a figura 1 abaixo 

w 
Para montar as lâminas do efetroscópio (as quais não devem tocar nem o firndo 

nem as paredes do vidro), recorte no papel alumínio dois retanguíos de mesmo tamanho e 

faça um pequeno fixo, em uma das extremidades como a figura 2 abaixo. 

Prenda as lâminas de aíumínio na parte torta do fio de cobre. 

m: As lâminas devem ficar bem lisas e @elas. 

Finalmente, tampe o vidro com a tampa já preparado com o fio, a bola de isopor 

e as lâminas. Esta pronto seu detroscOpio. 

Para testá-lo, airite o cano de PVC com o j o d  e aproxime-o da esfera, você 

verá que as lâminas se repelem. 



O aluno deve concluir que o cano eletrizado induz na esfera condutora cargas 

de sinal contrária dele, fazendo com que as tsgas de mesmo sinal se concentrem nas 

folhas metálicas, o que produz repulsão entre as folhas. 

Questões: 

1- Diante do experimento apresentado, o que você acha que aconteceria se a 

bolinha não estivesse recoberta com papel alumínio. Por quê? 

Resposta: Nada iria a c o m .  Porque o impor é isolante, ou seja, não conduz 

eletricidade. 

2 Siga os passos e responda: 

l0 passo- Se voçê tocar na bolinha com o cano e afastá-lo o que acontece? 

Resposta: As lbinas se abrem. 

2 O  passo- Se você agora, só aproximar o bastão da bolinha o que ocorre? 

Resposta: As lâminas se abrem mais ainda. 
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m-4 CONDUTOR OU ISOLANTE ? 

Objetivo: Identificar que materiais são condutores e que materiais são isolantes, 

ou seja, que materiais permitem a passagem de corrente. 

Material: Suporte para duas pilhas pequenas de 1,5 V cada, uma lâmpada 

pequena de 3,O V, um fio metálico de aproximadamente um metro para fixar os materiais, 

uma tábua de 25x25 cm, cobre, plástico, esponja de aço, um pano pequeno, três ou quatro 

palitos de fósforo, grampos de grampeador, isopor pequeno, papel alumínio, finadeira, 

broca fina, ponta de teste, fita isolante, ferro de soldar e solda. 

Procedimento: Fixe a pilha centralizando-a na parte superior da madeira, utilize 

para isso a fùradeira com uma broca fina e um pedaço de fio. 

Solde uma das pontas do suporte em um dos pólos da lâmpada usando o ferro 

de soldar e a solda. 

Solde um fio metálico desencapado no outro pólo da lâmpada. 

Marque em uma das pontas superiores da madeira, o local para fixar a lâmpada, 

fure a madeira com a finadeira e introduza a ponta livre do fio metálico desencapado pelo 

furo da madeira. Ajuste o fio até que a lâmpada fique presa. 

Partindo da lâmpada, vá formando uma sequência em linha reta, indo até a parte 

inferior da madeira, marcando cada material a ser fixado e fixando-o com a ponta do fio 

metálico desencapado. 

Obs: O material é fixado como se estivesse costurando. - 
Ao chegar no fim da madeira, continua-se a seqiiência de baixo para cima na 

outra ponta da madeira, ainda utilizando o mesmo fio. 

Obs: O fio é inteiriço. - 
Após fixar todos os materiais, fixe na madeira a ponta desse fio metálico 

desencapado. 

Pegue a ponta que sobrou do suporte da pilha e emende com a ponta de teste, 

não esquecendo de isolar a emenda com fita isolante. 



I 

Frente da tábua 
I 

Parte de trás da táôua 

Finalmente para testar seu experimento basta tocar a ponta de teste nos 

materiais. Se o material tocado for isolante, a h p a d a  permanecerá apagada ou acederá? 

E se for condutor, o que acontecerá? 

O aluno deve visualizar e concluir que se o material for um condutor, seus 

elétrons livres permitirão a passagem de corrente e a lâmpada acenderá. 

Se o material for isolante, seus elétrons estarão fortemente ligados ao núcleo 

não permitindo desta forma a passagem da corrente elétnca. 

Questões: 

1- No experimento que acabamos de realizar observamos que para alguns 

materiais a lâmpada acende e para outros a lâmpada não acende. Qual a 

diferença entre esses materiais? 

R e s p o s ~ O s ~ ~ ~ r r ~ ~ s g i o á o d o a r ~ s p o ~  

t 3Sw-m a 

2- Com base no seu conhecimento, fhça uma lista de materiais que você julga 

bons condutores, e outra que julga bons isolantes.[7] 

Resposta: Como bons condutores teanos o cobre, ferro, ahuninio, ouro, prata, 

etc. Como bons isohfes temos s borracha, o pibtico, vidro, cerhica, madeira, etc. 



3- Perguntado pelo professor sobre a diferença entre condutores e isolantes. 

Juquinha respondeu: "- Um condutor pode ser carregado eletrimente, enquanto que um 

isolante não pode". Você concorda com esta distinção? Justifique.[7] 

Resposta: Não. Ambos podem ser amegados detncamente. A diferença e que 

nos isolantes a wga não se espalha na superfcie do corpo7 poáendo inclusive permanecer 

em equiiibrio no i d o r  do volume do corpo7 ao passo que no condutor a carga se espalha 

somente na superfície do wndubr e não pode existir nenhuma caga em equilíbrio no 

interior da parte &ça do ooadutor. Mém disso, em um condutor podem existir somente 

cargas livres, ao pssso que em um isolante podem existir cargas livres e cargas polarizadas.. 



IV- C O N C E ~ S  BÁSICOS DE ELETROSTÁTICA 

Na aplicação do método de amendizwem simificativa, a História da Física será 

usada como instrumento para absorção de nova informação. A História é qualificada para 

essa tarefa, na medida em que mostra questões que foram, na vida real, relevantes a alguma 

descoberta, ou a formulação de algum conceito; ao clarificar idéias e conceitos, ela é parte 

inseparável dos fùndamentos da Física. Nesse uso, a História da Física é muito mais que 

mero entendimento da Física "[ ...I percebida enquanto construção histórica, como atividade 

social humana [. . .In.[5] 

As primeiras dcscobertri;e no campo da eletrostática. 

A eletricidade não pode ser vista nem ouvida, não tem cheiro nem gosto. Para 

detectá-la são necessários instrumentos especiais. Por isso, tanto na Antiguidade corno na 

Idade Média pouco se sabia sobre ela. Fenômenos ligados a eletricidade geralmente 

causavam medo - como o relâmpago, considerado um deus para os povos primitivos - ou 

eram explicados como "magiay'- como é o caso da eletrização do âmbar, resina fóssil que 

em grego é chamada ekctron, palavra da qual derivou eletricidadre. Depois de ser esfregado 

em um pedaço de lã, o âmbar fica eletrizado, ou seja, passa a atrair corpos leves (como 

pedacinhos de papel, de palha e pequenas lascas de madeira) colocados próximos a ele. 

FIG.:4 - Assim os "magos" usavam o âmbar eletrizado para "provar" certos poderes 161 

O sábio grego Tales de Mileto (640-548 a.C.) foi provavelmente o primeiro a 

observar essa capacidade do âmbar. Depois disso, mais de dois mil anos se passaram até 

que algum progresso no campo da Eletricidade se acrescentasse a descoberta de Tales. Em 



1600, William Gilbert, publicou o livro Der magnete, no qual apresentava os resultados de 

suas obsewqk .  Um dos capitufos desta obra era dedicado exclusivamente ao efeito 

âmbar. 

GiIbert canseguia 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 tomo do qual ela 

podia girar livremente. Se a seta girasse quando um corpo atritado era aproximado de sua 

extremidade, concluía-se que o corpo estava apresentando o efèito âmbar (estava 

eletn'zado). Como o versorium era um aparelho muito sensível, Gilbert conseguiu 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 Der Magnete da 

seguinte maneira: 

"'Pois &o é qew o &bar, como eies mpõem, que atrai pequem corpos, 

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

atraem t h  as coisas, nik somente penas e l i d h ,  mas t& os metais, macieira, 

pedra, terra e também a água e o azeite e tudo o que está sujeito a nossos sentidos e é 

sólido.. . " 

Apesar do grande número de cuidadosas experiências realizadas por Gilbert, ele 

não chegou a observar a existência da repulsão entre dois corpos eletrizados. Como 

sabemos, quando um corpo leve é atraído por um objeto atritado, após tocar este objeto o 

corpo é repelido por ele. Este fenômeno só foi observado, pela primeira vez, alguns anos 

após a morte de Gilbert. 

FIG.:5 - Este aparelho consistia em uma seta de madeira suspensa em um suporte verticai 
em torno do qual ela podia girar livremente.[6] 



r 

n 

n 

P 

r-' 

r' 

i" 

n 

7- 

P 

r- 

h 

Otto von Guericke (1602-1686) inventou uma máquina muito simples para 

eletrizar corpos: uma bola de enxofke presa a uma manivela. 

Usando luva de tecido, o cientista encostava a mão na bola, enquanto a outra 

mão girava a manivela. O atrito do tecido fazia o enx0fi.e adquirir propriedades elétncas e a 

bola passava então a atrair pequenos corpos colocados próximos a ela. Os efeitos elétricos 

dessa máquina eram de tal forma intensos que chegavam a produzir fàíscas durante o atrito 

da luva com a bola de enxofre. 

bda de enxofre 

FIG.:6 - Os efeitos elétricos dessa máquina eram de tal forma intensos que chegavam a 
produzir faíscas durante o atrito da luva com a bola de enxofie.[6] 

O primeiro cientista a conseguir que a eletricidade fosse conduzida através de 

um fio (que tinha mais ou menos 290 m de comprimento) foi o inglês Stephen Gray, em 

1729. Esse feito impulsionou consideravelmente o estudo da eletricidade. 

Enquanto isso, diversas variações da máquina de Guericke iam sendo 

construídas até que, em 1746, na Universidade de Leyden (Holanda),foi criado o primeiro 

cqmifm. Tratava-se de uma garrafi de vidro - que ficou conhecida como garrcrfa de 

Leyden - revestida por dentro e por fora com folhas de metal, e que tinha a capacidade de 

armazenar grandes cargas de eletricidade. 



A garra& de Leyden abriu caminho para uma importante descoberta, reãlita8a 

pelo norte-americano Benjamin Franklin (1 706 1790). 

FIG.: 7 - A garrafà de Leyden abriu caminho para uma importante descoberta, realizada 
por Benjamin Franklin (1 706-1 790).[6] 

Por volta de 1750, F r d i n  verificou que os raios são um tipo de eletricidade, 

semelhante as faíscas produzidas pela máquina de Guericke. Foi ele quem realizou a 

primeira aplicação associada a Eletricidade, inventando o pára-raios. 

A experiência que Franklin realizou para confirmar sua teoria sobre a natureza 

elétrica do raio também foi bem simples. Antes de urna tempestade que se armava, 

empinando uma pipa (ou papagaio) de seda com ponta de metal (porque já se sabia que o 

metal fàcilita a passagem de eletricidade), presa a um fio de algodão úmido (que t a m b h  

deixa passar a eletricidade); a outra ponta desse fio foi ligada ao interior de uma garrafa de 

Leyden. 

Quando os raios surgiram perto da pipa, o cientista pode verificar que a garrafa 

de Leyden ficou carregada, comprovando, assim, sua teoria da natureza elétrica do raio. 



Franklin teve sorte durante a experiência; muitos outros, ao repeti-la, morreram 

vitimados por choque elétrico. 

FIG.: 8 - Benjamin Franklin realizando um experirnento.[6] 

Enquanto nos Estados Unidos Fmddin comprovava sua teoria, na França o 

cientista Charles François du Fay (1698-1739) constatava a existência de dois tipos de 

forças elétricas: uma cráativa, outra repulsiva. Os sinais positivo (+) e negativo (-) para as 

cargas elétricas foram convencionados por Benjamin Franklin, naquela mesma época. Para 

estabelecer essa convenção, o cientista atritou um bastão de vidro com um pedaço de seda, 

convencionando que a carga elétrica adquirida pelo bastão de vidro era positiva e que a 

carga elétnca adquirida pela seda era negativa. A partir disso, estabeleceu-se que todo 

corpo repelido por bastão eletrizado está com carga elétrica positiva; sendo atraído, o corpo 

está com carga eletnca negativa. A seda elethda, por seu lado, repele cargas negativas e 

atrai cargas positivas. 



Até a época dos trabalhos de Franklin e Du Fay (meados do século XVIII) 

apenas os aspectos qualitativos dos fenômenos el&icos -Eram sido abordados. Os 

cientistas sentiam que, para o progresso dos estudos relacionados com a eletricidade, era 

necessário estabelecer relações quantitativas entre as grandezas envolvidas naqueles 

fenômenos. Em particular, houve uma preocupação em relacionar quantitativamente a força 

elétrica, F, entre dois corpos, com a distância, r, entre eles. Percebendo que havia uma certa 

semelhança entre a atração elétrica e a atração gravitacional (cujo estudo já havia sido 

desenvolvido por Newton), alguns fisicos, no find do século XVIII, lançaram a hip0tese 

de que a força elétrica poderia, também, variar com o inverso do quadrado da distância 

entre os corpos, isto é, F a i/?. Entretanto, era necesstkio que fossem realizadas medidas 

cuidadosas para verificar se esta hipótese era verdadeira. 

Entre os diversos trabalhos que foram desenvolvidos pelos cientistas com este 

objetivo, destacam-se as experiências realizadas por Codomb que, em 1785, apresentou a 

Academia de Ciências da França um relatório de seus trabalhos. Coulomb construiu um 

aparelho, denominado b a w a  & torção, com o qual ele podia medir diretamente as forças 

de atração e repulsão entre corpos eletrizados. Observe, no desenho, que duas esferas estão 

equilibradas nas extremidades de uma haste horizontal suspensa por um fio. A esfera a está 

eletrizada e uma esfera b, também eletrizada, é aproximada de a. Em virtude da força 

elétrica que se manifesta entre a e h, a haste gira, provocando uma torção no fio. Medindo o 

ângulo de torção do fio, Coulomb conseguia determinar o valor da força entre as esferas. 

Realizando medidas com as esferas separadas por diversas distâncias, Coulomb 

verificou que, realmente, a força elétrica era inversamente proporcional ao quadrado da 

distância entre elas. Alem disso, ele concluiu também que esta força era proporcional ao 

produto das cargas elétricas das esferas, chegando, assim, a expressão definitiva da lei que 

leva seu nome. Este fato se revestiu de grande importância, uma vez que a lei de Coulomb 

foi a primeira lei fundamental estabelecida no campo da eletricidade. No decorrer dos 

séculos XIX e XX um grande número de novos fm6menos elétricos foram estudados e 

novas leis foram estabelecidas, provocando um notável progresso desta área da ciência. 
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mG.: 9 - As balanças de torção permitem realizar medidas de alta precisão. Com 

sua balança, Coulomb conseguia medir forças de até 10-* N. 181 



IV-2 ASPECTOS TEÓRICOS 

Apresentamos uma breve descrição da teoria a ser leeionada, que foi baseada 

em livros usualmente utilizados em escolas de Ensino Médio tais como os de Alvarenga e 

Ramalho. [8,9] 

Em diversas situações cotidianas, provocamos a eletrização de vários objetos: 

penteando o cabelo, varrendo o chão, passando esponja no corpo durante o banho, 

enxugando o corpo com a toalha, apagando com borracha uma palavra escrita, coçando a 

pele, limpando as lentes dos óculos com papel ou pano, lavando utensílios domésticos com 

palha de aço etc. Nestes casos, verifica-se que os corpos podem adquirir propriedades de 

atrair ou repelir outros corpos. Dizmos que esses corpos adquiriram cargas elétricas. 

Como isso acontece? 

Vimos que Du Fay descobriu, a partir de estudos de William Gilbert, no início 

do século XVII, que a força eletrostática podia ser atrativa ou repulsiva. Essa descoberta 

permitiu que Benjamin Frankiin convencionasse os sinais + e - para as cargas elétricas. 

Para entender melhor esses dois tipos de eletricidade e seus sinais, vamos voltar 

a experiência de Franklin. Ele esfiegou um bastão de vidro com um pedaço de seda e 

pendurou o bastão com um fio, de tal forma que pudesse oscilar. Convencionou que a carga 

elétrica adquirida pelo bastão era positiva e pela seda, negativa. Esfiegou então com outro 

pedaço de seda outro bastão de vidro e aproximou-o do primeiro bastão, verificando que 

havia um movimento de afãstamento ou de repulsão entre os bastões. Isso indicava que 

cargas positivas se repeliam (figural). Verificou também que os dois pedaços de seda, 

aproximando-se um do outro, se repeliam, concluindo que cargas negativas se repelem 

(figura 2). 



Quando Franklin colocou um dos pedaços de seda perto do bastão pendurado, 

houve a t r q b  entre as cargas negativas da seda e as positivas do bastão, o que fez ambos os 

corpos se aproximarem (figura 3). 
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FIG,: 10 - Experiência de Franklin onde foi constatada a atração e repulsão das cargas. [6] 

Por que isso ocorre ? 

Como você sabe, o átomo é composto de muitas partículas, entre as quais as 

que nos interessam são: os protons, os nêutrons e os elétrom. 

FIG.: 11 - Modelo da estrutura do átomo, que é semelhante a nosso sistema planetário.[6] 



Os prótons e os nêutrons constituem o núcleo do átomo. Ao redor desse núcleo 

giram os ektrons. 

Convencionou-se que: 

- os prótons têm carga elétrica positiva; 

- os elétrons têm carga elétrica negativa; 

- os nêutrons não têm carga elétrica. 

Como no estado natural a quantidade de prótons e elétrons é a mesma, o átomo 

é eletricamente neutro. 

Os elétrons permanecem em suas órbitas devido a força de atração exercida 

pelos prótons. Os prótons e os nêutrons estão firmemente presos ao núcleo do átomo por 

uma poderosa força nuclear, que sempre aparece quando as distâncias entre as partículas 

materiais são muito pequenas, na ordem de cm. As forças nucleares são de atração e 

se apresentam muito mais intensas que a repulsão elétrica existente entre os prótons. 

Em algumas substâncias, corno nos metais, os elétrons das Últimas cíunadas ou 

da periferia do átomo podem libertar-se, tornando-se elétrons livres. Os átomos que perdem 

elétrons passam a ser ions positivos. Os átomos que r&m elétrons se tornam íons 

negativos. O processo de perder ou ganhar elétrons é chamado ionização. 

Quando um corpo está detrizado negativamente, significa que elétrons foram 

acrescentados a ele. A retirada de elétrons deixa o corpo eletrizado positivamente. 

Pela própria característica de poderem libertar-se e pela locali~ção periférica 

que apresentam no átomo, os elétrons são facilmente retirados de um corpo e colocados em 

outro. Os prótons, ao contrário, são difíceis de ser retirados e colocados, pois eles se 

localizam no núcleo atômico. 

Qualquer substância atritada com outra, sob condições adequadas, poderá 

adquirir carga elétrica, que será identificada como positiva ou negativa quando confrontada 

com a carga adquirida por um bastão de vidro a - o  com seda. 

A partir do modelo atômico, podemos compreender como acontece a atração 

entre o bastão de vidro e o pedaço de seda que o atrito& e a repulsão entre os dois bastks 

de vidro aíritados com a seda. Ou seja, compreendemos por que cargas de mesmo sinal se 

repelem e de sinais contrários se atraem. 



No caso de dois bastões, o vidro que os compõe tinha, antes de ser esfregado 

com seda, um número de prótons (+) igaal ao número de elétrons (-). Essa igualdade faz 

que o corpo seja considerado neutro. Durante o atrito, elétrons do vidro passam para a seda, 

deixando: 

- nos bastões, um número excessivo de prótons; dizemos que ambos os bastões 

estão com carga elétrica positiva, o que leva a repulsão um do outro; 

- na seda, um número excessivo de elétrons; dizemos que a seda ficou com 

carga elétrica negativa, o que leva a atração entre ela e o bastão. 

Cada próton possui uma unidade de carga positiva; cada elétron, uma unidade 

de carga negativa. Essas cargas, iguais em valor absoluto, são conhecidas como cargas 

elementares (e), sendo, até o presente, a menor carga elétrica encontrada na natureza. Sua 

intensidade é: 

Quando um corpo apresenta uma falta ou um excesso de elétrons, ele adquire 

uma carga efetnca Q, que é sempre um número inteiro n de elétrons, de modo que : 

Os princípios sobre os quais se fundamenta a Eletrostática são: 

Aproximando-se dois corpos eletrizados de mesma carga elétrica, entre eles 

aparece uma força elétrica de repulsilo, e entre corpos eletrizados de cargas diferentes, 

força elétrica de atração, o que permite enunciar o princípio tia atragão e replsão da;r 

curgas: 

~'C- eléiricas de memo sinal se repelem e de sinais 0-0s se amem ". 



IV-2.2.2 - PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA CARGA 

Experiências comprovam que durante o processo de atrito o número de cargas 

cedidas por um corpo é igual ao número de cargas recebidas pelo outro, o que permite 

enunciar o princípio lia conservação lia cmga elélnca: 

"Num sistema eletricumente isolado é constante a soma algébrica ckrs cargas 

positivas e negativas". 

Em outras palavras, conservação da carga elétrica significa que a carga elétrica 

não pode ser criada nem destruída, apenas transferida de um corpo para outro. 

FIG.: 12 -.Dois corpos, A e B, eletrizados com cargas respectivamente iguais a QA e Q& 
colocados em contato trocam cargas entre si, separados, apresentam cargas Q'A e Q'B [10] 

Assim, de acordo com o Princípio da Conservação da Carga Elétrica, podemos 

escrever: 

ql + q2 = q;  + qi  = constante 

IV-2.3 - CONDUTORES E ISOLANTES 

Denominam-se c&tores as substâncias nas quais os elétrons se locomovem 

com fhcilidade por estarem fracamente ligados aos átomos. 

Nos condutores, os elétrons mais distantes do núcleo abandonam o átomo, 

adquirindo liberdade de movimento: são os elétrons livres. 

Num condutor eletrizado, as forças de repulsão, que agem entre as cargas de 

mesmo sinal, fazem com que as cargas fiquem distantes umas das outras. O maior 

afastamento possível ocorre na superfície do corpo. 



Num condutor eletrizado, as cargas elétricas se localizam na sua superfície. 

Por outro lado, chamam-se isolantes, ou UeléIpicm, as assubstâncias nas quais OS 

elétrons não têm liberdade de movimento. 

Nos isolantes, os elétrons não se movimentam com fàcilidade, pois estão 

fortemente ligados ao núcleo do átomo e dificilmente poderão se libertar. 

Isto, no entanto, não quer dizer que um corpo isolante não possa ser eletrizado. 

A diferença é que nos isolantes as cargas elétricas permanecem na região em que 

apareceram, enquanto nos condutores elas se distribuem pela superficie do corpo. 

Na prática, não existem condutores e isolantes perfeitos e sim bons condutores, 

como os metais e a m e ,  e bons isolantes, como a rnica e a ebonite. 

IV-2.4 - PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO 

IV-2.4.1- ELETRIZAÇÃO POR ATRITO 

Quando dois corpos são atritados, pode ocorrer a passagem de elétrons de um 

corpo para o outro. Nesse caso diz-se que houve uma eletrim@o por atrito. 

I 

No exemvlo descrito. houve transferência de elétrons da lã vara o bastão. 

FIG.: 13 - Na eletrização por atrito, os dois corpos ficam carregados com cargas iguais, 
porém de sinais contrário.[lO] 
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IV-2.4.2 - ELETRIZAÇAO POR CONTATO 

Quando colocamos dois corpos condutores em contato, um eletrizarlo e o outro 

neutro, pode ocorrer a passagem de elétrons de um para o outro, fazendo com que o corpo 

neutro se eletrize. 

Antes do contato Durante o contdo Após o contdo .-------- 
I Antes do contato Durante o contato Após o contato I 

FIG.: 14 - Na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo 
sinal.[lO] 

Obs. : Se ligarmos um condutor eletrizado a terra, ele se descarrega de uma das 

seguintes formas: 

FIG.: 15 - Quando um condutor estiver eletrizado positivamente, elétrons da terra são 
atraídos para o condutor, neutralizando seu excesso de cargas positivas. [10] 



FIG.: 16 - Qiumdo um amdutor estiver camgdo  negativamente, seus elétrons em 
excessos escaam para a terra, fazendo com que o condutor fique neutro ou 

desaqydo. [ 1 O] 

TV-2.4.3 - ELETR~AÇAO POR INDUÇAO E POLARIZACÃO 

Vejamos o exemplo de um bastão eletrizado negativamente e um condutor 

neutro. Quando aproximamos o bastão eletrizado do corpo neutro, as cargas negativas do 

bastão, repelirão as cargas negativas do condutor. Este apresentará no lado próximo do 

bastão falta de elétrons, que definiremos como "as cargas positivas" observadas na figura 

17. 

FIG.: 17 Ao aproximarmos um bastão eletrizado de um condutor neutro, ocorrerá uma 
separação de cargas no condutor, provocada pela aproximação do bastão.[l I]  

Observe que a aproximação do corpo carregado provocou, no condutor uma 

separação de cargas, embora como um todo ele continue neutro (sua carga total é nula). 

Esta separação de cargas em um condutor, provocada pela aproximação de um corpo 

eletrizado, é denominada indução eletrostática. 



O corpo eletrizado é o indutor e o condutor, que sofreu o processo de separação 

das cargas, é o induzido. Se quisermos obter no induzido uma eletri7ação com cargas de um 

só sinal, basta ligá-lo a Terra, na presença do indutor. 

F'IG.: 18 Forma de efetrhu um condutor por indii@o.[l I] 

Os eléirons livres do induzido, que estão sendo repelidos pelo indutor, escoam 

para a Terra- Desfazendo-se esse contato e, logo após, &stando-se o bastão, o induzido 

ficará carregado com cargas positivas. 

F'IG.: 19 No processo da indução eletrostática, o corpo induzido se eletrizará sempre com 
cargas de sinal contrário as do indutor.11 l] 

Algumas substâncias (como a água por exemplo) apresentam moléculas 

denominadas moléculas polares. Nestas moléculas, o centro das cargas positivas não 

coincide com o centro das cargas negativas havendo, portanto, uma assimetria na 

distribuição de cargas na molécula, como ilustrada na figura 20. As substâncias cujas 

moléculas possuem as cargas elétricas distribuídas simetricamente são denominadas 

apolares. 

F'IG.: 20 Molécula polar (a) e molécula apolar @).[I21 
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Consideremos um dielétrico AB, não eletrizado, cujas moléculas são polares, 

afastado de influências eletricas externas, as moleimias desta substância estão distribuídas 

ao acaso. Ver figura 21-a. Aproximando-se deste dielétrico um corpo eletrizado (por 

exemplo com carga positiva), a carga deste corpo atuará sobre as moléculas do isolante, 

fazendo com que elas se orientem, alinhando-se da maneira mostrada na figura 21-b. 

Quando isto ocorre, dizemos que o dielétrico está polarizado. O efeito final desta 

polarização é fazer aparecer, na extremidade A, uma carga negativa e, na extremidade B, 

uma carga positiva. A figura 21-c representa este &ito final da polarização. 

FIG.: 21 A polarização no dielétrico faz aparecer cargas de sinais contrários em suas 
extremidades. [ 121 

Devemos notar que, embora a carga total no dielétrico seja nula, a polarização 

faz aparecer cargas elétricas de sinais contrários nas extremidades A e B, de maneira 

semelhante ao que ocoma na indução eletrostática de um condutor. 

Se o dielétrico AB fosse constituído por moléculas apoiares, o mesmo efeito 

final seria observado, pois, com a aproximação do corpo eletrizado, as moléculas se 

tornariam polares e consequentemente se alinhariam da mesma maneira mostrada na figura 

21-b. 
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Aparelho destinado para identificar se um corpo está ou não eletrizdo. 

w-2.5.1- PÊNDULO ELETROSTÁTICO 

É constituído por uma esfera de material leve revestida por uma delgada 

camada metálica, corno por exemplo, cortiça ou isopor recobertos por papel alumínio e 

suspensos por um fio de material isolante preso a um suporte. 

Quando um objeto eletrizado é aproximado do pêndulo (que se encontra com a 

esfera neutra), este é atraído, mas não é possível saber o sinal da carga elétnca do corpo. 

Se quisermos saber o sinal da carga que o corpo eletrizado possui, devemos, 

eletrizar a esfera com uma carga de sinal conhecido. 

Ao aproximarmos o corpo em teste, que já sabemos estar eletrizdo, podem 

ocorrer dois casos: 

Se a esfera for atraída para o corpo é porque ele está efetrizado com carga de 

sinal contrário ao da esfera. 

Se a esfera for repelida pelo corpo é porque ele está eletrizado com carga de 

mesmo sinal que a da esfera. 



N-2.5.2 - ELETROSC~PIO DE FOLHAS 

É oonstmúdo de duas finas lâminas metálicas, presas na extremidade de uma 

haste metálica; na outra extremidade da haste coloca-se uma esfera de material condutor. 

Este sistema fica adaptado a um recipiente de vidro, como podemos ver na figura abaixo. 

FIG.: 22 Esquema experimental do eletroscópio de folhas. [ó] 

Quando se coloca um corpo eletrizado próximo a esfera condutora, as lâminas 

metálicas do eletroscópio se abrem. Isso ocorre porque o corpo eletrizado induz, na esfera 

condutora, cargas de s i d  contrário As dele, fazendo com que as cargas de mesmo sinal se 

concentrem nas folhas metálicas, o que produz repulsão entre as folhas. 



Nesta seção se encontram detalhadamente descritas aplicações que foram 
apresentadas em [ 13,141. 

Estas aplica* foram exibidas com o propósito de enriquecer e fàcilitar o 

ensino, de forma que ele não se torne exclusivamente expositivo refletindo na falta de 

interesse dos alunos em aulas convencionais, e principalmente porque muitos professores se 

encontram carentes de alternativas, pois em muitos livros didáticos estas e muitas outras 

aplicações não são exploradas. 

A descrição destas apiicações visam mostrar como os conceitos LLabstratos" 

podem ser construídos "concretamente" a partir de situações reais[l], construindo uma 

ponte entre o conhecimento prático e o f ò d .  

V-1 LIMPEZA DO AR 

A poluição provocada pela firma@ das grandes chaminés pode ser controlada, 

havendo uma lei que obriga o uso, pelas fábricas, de aparelhos que limpam o ar. Mas 

comumente essa lei é ignorada por muitas indústrias, que continuam poluindo a atmosfera e 

contribuindo para aumentar o buraco na camada de ozônio e o efeito estufa. 

Alguns aparelhos limpam o ar forçando-o através de filtros que retêm o pó. 

Outros fazem essa limpeza pela eletricidade, como é o caso do precipitador elétrico. 

FIG.: 23 - Precipitador elétrico. [6] 

Um sistema de ventilação faz a fùmaça entrar no aparelho, onde cargas elétricas 

escapam de um fio muito fino (A da figura) e se fixam sobre as partículas suspensas na 

fbmaça, carregando-as positivamente. 



A corrente de ar transporta as partículas assim carregadas para um espaço entre 

folhas metálicas, que são carregadas negativamente no meio e positivamente na su@cie. 

A atr-o entre a carga negativa do meio das folhas metálicas e a carga positiva das 

partículas faz com que estas sejam retiradas da corrente de ar, que então sai limpo pela 

chaminé. Observe que a carga positiva da superfície do aparelho tem a fúnção de repelir as 

partículas (também positivas) em direção ao centro das folhm metálicas, onde ocorre a 

atração. 



V-2 A rnTOC0PIADORA 

Modemente ,  a imagem do original é projetada, por meio de lentes e 

espelhos, sobre um cilindro metálico previamente eletrizado e recoberto por selênio, 

substância que conduz eletricidade apenas quando exposta a luz. Assim, ao se produzir a 

iluminação, o cilindro só se descarrega na parte não-escrita, A parte escrita (escura) 

mantém a eletrização e atrai o pó tonalizador (tonner), que adere a uma folha de papel que 

passa pelo cilindro. A imagem formada é então fixada por pressão e aquecimento: está 

pronta a cópia desejada. 

Outros tipos de copiadoras foram desenvolvidos e é difícil imaginar uma 

empresa ou escola que não disponha de copiadoras xerográficas. As mais avançadas podem 

recit.uk ou ampliar qualquer documento, reproduzir slides coloridos e operar em alta 

velocidade. 

FIG.: 24 - Na fotocopiadora a imagem do original é projetada através de lentes e espelhos 
sobre um cilindro metálico carregado de eletrostaticamente e coberto por urna camada de 

selênio. [l5] 



V-3 BILINDAGEM ELETROSTATICA 

Quando um condutor é eletrizado, as cargas ek5tricas tendem rapidamente a se 

localizar em sua superficie externa, distribuindo-se de modo a tornar nulo o campo elétrico 

em todos os pontos do interior do condutor. Por este motivo, um condutor OCO pode ser 

usado para produzir uma "blindagem eletrostática". Para proteger um aparelho qualquer 

contra influências elétricas, uma forma é envolvê-lo com uma capa metálica, isto é, coloca- 

10 em uma cavidade no interior de um condutor. Nestas condições, diiemos que o aparelho 

está blindado, porque nenhum fenômeno elétrico externo afetará o seu fùncionamento. Se 

você observar o interior de um aparelho de TV, por exemplo, poderá notar que algumas 

válvulas se apresentam envolvidas por capas metálicas, estando, portanto, blindadas por 

estes condutores. 

FIG.: 25 -Esta válvula, usada no circuito de sintonia de um aparelho de TV, está blindada 
pelo cilindro metálico que a envolve e, assim, protegida de efeitos elétricos externos.[l2] 

O poder de blindagem de uma capa metidica já era conhecido por Faraday que, 

para comprová-lo experimentalmente, realizou uma experiência que se tomou famosa. 

Tendo em suas mãos um eletroscópio, Faraday entrou no interior de uma gaiola metáiica, a 

qual foi altamente eletrizada por seu auxiliar. 

Apesar da superficie da gaiola não ser contínua, ela constitui uma blindagem 

bastante eficaz, de modo que Faraday nada sofieu, nem observou qualquer deflexão nas 

folhas do eletroscópio. [8] 



FIG.: 26 - Uma pessoa dentro de um carro atingido por um raio nada sofrerá, pois a 
estrutura metálica do carro isola o seu interior das influências elétricas externas. [i01 
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v-4 POR QUE os RAIOS EXISTEM? 

Nas substância dielétricas (isolantes) os e l b n s  estão fortemente ligados ao 

núcleo de seus átomos. Mas, o que acontece quando um dielétrico é colocado num campo 

elétrico? 

Nesta circunstância aparece sobre os elétrons do isolante urna força tal que 

poderá ou não arrancá-los de seus átomos. Se o valor do campo for pouco elevado, os 

elétrons não serão arrancados de seus átomos e a substância permanecerá dielétrica. 

Aumentando a intensidade do campo, os elétrons do isolante se transformam em elétrons 

livres, pois são arrmcados de seus átomos, então a substância passa a ser condutora de 

eletricidade. O maior valor do campo que um dielétrico suporta sem tornar-se condutor é 

chamado rigrgr&z dltílétrica. 

Consideremos, por exemplo, duas placas eletrizadas com cargas de sinais 

contrários, separadas por uma camada de ar, como mostra a figura 27. Se o campo elétrico 

criado por estas placas for inf&or a 3. 106 N/C, o ar entre elas permanecerá isolante e 

impedirá que haja passagem de carga de uma placa para outra. Entretanto, se o campo 

elétrico tomar-se maior do que este valor, isto é, se a intensidade do campo ultrapassar o 

valor da rigidez dielétrica do ar, este se to& condutor. Como dissemos, nestas condições 

o ar possuirá um grande número de elétrons livres, apresentando íons positivos e negativos. 

Estes íons são atraidos pelas placas e movimentam-se através do ar fazendo com que haja 

uma descarga elétrica de uma placa para a outra. Esta descarga vem acompanhada de uma 

centelha (emissão de luz) e de um pequeno d d o  (um estalo) causado pela expansão do ar 

que se aquece com a descarga elétrica. 

Portanto, sempre que observamos uma "faísca elétrica" saltar de um corpo para 

outro (do pente para o cabelo, de uma roupa de náilon para o corpo), podemos concluir que 

a rigidez dielétriça do ar situado entre esses corpos foi ultrapassada e ele se tomou um 

condutor. 



FIG.: 27- Campo Elétrico entre duas placas metálicas paraielas.[lO] 

A situação que acabamos de analisar é semelhante ao que ocorre no 

aparecimento de um raio em uma tempestade que vem acompanhado de um relâmpago e 

de um trovão. 

Durante a formaçh de uma tempestade, vdca-se  que ocorre uma separação 

de cargas elétricas, e geralmente as nuvens mais baixas ficam eletrizadas negativamente, 

enquanto as mais altas adquirem cargas positivos.[l6) 

Podemos concluir que entre as nuvens existe um campo elétrico. Além disso, a 

nuvem mais baixa (cmegada negativamente) induz uma carga positiva na mpedicie da 

Terra e portanto, entre esta nuvem mais baixa e a Terra estabelece-se também um campo 

elétrico. A medida que vão se avohunmdo as cargas elétricas nas nuvens, as intensidaáes 

destes campos elétricos vão aumentando, acabando por ultrapassar o valor da rigidez 

dielétrica do ar. Quando isto acontece, o ar toma-se condutor e uma enorme centelha 

elétrica (reiâmpago) siúta de uma nuvem para outra ou de uma nuvem para a Tema Esta 

descarga e1étrica aquece o ar, provocando uma expansão que se propaga em forma de uma 

onda sonora, o r i g i d o  o trovb. Nosso ouvido é atingido não s6 pda onda sonora que 

chega riiretamente da descarga, como também pelas ondas refíetidas em montanhas, 

@OS etc. Por este motivo, @mente não percebemos o trovão como um d o  único 

mas com aquele ribombar caracteri'stico [17]. 



V-5 O PODER DAS PONTAS 

Todo condutor que apresenta urna região pontiaguda na superficie dificilmente 

permanece eletrizado, pois as cargas elétricas que chegam nesse condutor vão se 

acumulando na ponta e escapam através dela. 

E importante saber que, num corpo com pontas, estas são as regiões que 

apresentam maior curvatura, por mais pontiagudas ou finas que elas sejam. Então, podemos 

dizer que é nas regiões de maior curvatura que ocorre mais concentração de cargas 

eléticas. 

Isso explica por que os objetos altos e pontiagudos - como árvores isoladas, o 

topo nu de uma colina, postes de iluminação - devem ser evitados por ocasião de 

tempestades: as cargas elétricas positivas acumuladas em suas curvaturas atraem os elétrons 

das nuvens mais baixas, resultando na descarga elétrica conhecida como raio. 

va o PÁRA-RAIOS 

Em suas experiências, Benjamim Franklin verificou que o raio é uma faísca 

resultante de uma descarga elétrica entre a nuvem e o solo. Como já se sabia que um corpo 

rnetilico conduz bem a eletíicidade e que as pontas têm o poder de acumular cargas 

elétricas intensas, Franklin usou esses conhecimentos na invenção do pára-raios ligado a 

Terra, que logo se popularizou por todo o mundo. 

FIG.: 28 Guarda-chuva pára-raios, uma variação do invento de F r d i n :  ao invés de 
proteger o proprietário, devia atrair os raios. [6] 



O pára-raios tem por finalidade oferecer um caminho mais eficiente para as 

d e s a q p  elétncas, protegendo casas, edifícios, d-tos de combustíveis, linhas de 

transmissão de energia elétrica etc. 

O jxh-raios consiste essencialmente em uma ou vhias pontas d i c a s ,  e deve 

ser colocado no ponto mais elevado do local a ser protegido. O pára-raios é ligado a Tena 

por meio de um bom condutor que normalmente termina em uma grande placa enterrada no 

solo. 

Quando wna nuvem arregada passa sobre o *raios, na extremidade 

superior deste aparece uma w g a  elétrica intensa, fazendo com que elétrons das moléculas 

do ar sejam arnumdos, então o ar em torno das pontas torna-se condutor e fàz com que a 

descarga eletrica se processe através destas pontas, como o pára-raios est8 ligado ao solo, a 

carga détnca que ele recebe da nuvem é transferida para a Terra sem causar danos. 

Estudos experimentais realizados pemùthim B Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) concluir que "o campo de proteção oferecido por uma haste 

vertical é aquele abrangido por um cone tendo por vértice o ponto mais alto do pára-raios e 

cuja geratriz forma um ângulo de 60" com a vertical". 



PIG,: 30 - Campo de proteçã;ct.[93 



vi- CONCLUS~ES 

Este trabalho visa contribuir para a melhoria do conhecimento de 

professores e alunos do Ensino Médio, mostrando como conceitos formais da 

Física podem ser utilizados em diferentes situações do cotidiano. 

As respostas dos questionários foram de grande importância pois serviram 

de base para desenvolver os experimentos que moldaram os organizadores 

prévios para a aprendizagem do conteúdo teórico, segundo a teoria de Ausubel. 

Os experimentos foram escolhidos como organizadores prévios pois 

estimulam a curiosidade do aluno e facilitam a visualização dos feníimenos 

físicos, motivando a aula. 

O texto histórico foi elaborado com o intuito de clarificar idéias e 

conceitos e mostrar ao aluno que nada ocorreu por acaso na história da 

Ciência, mas que as descobertas foram h t o  de muitos anos de estudos. 

Espero que professores do Ensino Médio utilizem este trabalho como uma 

forma alternativa ao Ensino Tradicional, mostrando como a física pode ser 

aplicada na prática e não somente sendo wm ramo da matemática. 

Esta proposta de ensino deve ser testada de forma completa no Ensino 

Médio para realmente avaliar sua importância e validade. 
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