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Resumo 

 E para desenvolver esse trabalho vamos realizar experimentos demonstrativos, que 

poderiam ser mostrados no cotidiano nas aulas de física, na aprendizagem aprendemos 

com a pratica, mostrando passando passo a passo para o aluno como aproveitamos o que 

temos a nossa volta na natureza e nas ciências.  Assim a atividade nesse trabalho está com 

o que temos em casa, eletrônico aparelho queimados, dá para montar um equipamento 

motor elétrico e usar como a ciência na aprendizagem sendo teoria e a pratica com aluno, 

passando uma nova aprendizagem para o aluno do dia a dia. O conteúdo passado pensa o 

ensino das escolas que falta laboratório para pesquisa com o estudante, também 

trabalhando o   uso da reciclagem de um modo criativo para ensinar os experimentais de 

eletricidade e magnetismo. 

Palavras-chave: experimentos, eletricidade, magnetismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

Abstract 

And to develop this work we will carry out demonstrative experiments, which 

could be shown in everyday life in physics classes, in learning we learn from 

practice, showing step by step to the student how we take advantage of what we 

have around us in nature and in science. So the activity in this work is with what 

we have at home, electronic device burned, you can assemble an electric motor 

equipment and use it as science in learning being theory and practice with 

students, passing a new learning to the day to day student . The past content 

thinks about the teaching of schools that lack a laboratory for research with the 

student, also working on the use of recycling in a creative way to teach the 

experiments of electricity and magnetism. 

Keywords: experiments, electricity, magnetism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No dia-a-dia, passa pelo ensino de física o estudo do fenômeno da natureza a 

através da pesquisa com proveta materiais, de casa para fazer experimentais entre 

eletricidade e magnetismo. 

O ensino que devolve a aprendizagem do conhecimento de física em 

experimentos, facilita para escola aplicar conteúdos por meio da experimentação como 

conta a história, a forma pesquisa foi mudada longo dos anos, os cientistas passam do 

concreto para os estudos de física aplicados a pesquisa, um exemplo disso é que a energia 

proporcionou conforto para seres humano e também para outras áreas de estudo.  

A presença e a importância de aparelhos e fenômenos eletromagnético em 

nossas vidas como o rádio, tv, computador, rede de transmissão de energia, trazendo 

conforto paro nosso cotidiano. Sendo essa pesquisa voltada para uma atividade do ensino 

de física no fenômeno natureza. 

Conteúdo aplicado na física da matéria, com campos elétricos e magnéticos, 

o objetivo para a aprendizagem de manipulação de experimentos pelos alunos, nas aula 

prática em seu cotidiano na escola pública falta de laboratórios equipados que possam 

receber os alunos, por isso o ensino de física tende a ser uma visão teórica da 

aprendizagem da física. A Educação deve ser trabalhada de forma a ser significativa, ou 

seja, deve se assumir que aprender possui um caráter dinâmico, direcionado para que os 

alunos ampliem cada vez mais sua participação nas atividades de ensino aprendizagem.  

A busca de novas formas de ensino de física deve ser constante na vida dos 

professores, acreditamos que a utilização de materiais didáticos que, ainda merece 

atenção e pode sim, facilitar o processo de aprendizagem no aluno.    

Nesse contexto, o professor tem como papel principal garantir uma relação 

didática entre ensino e aprendizagem através da arte de ensinar, pois ambos fazem parte 

de um mesmo processo. Segundo Libâneo (1994), o professor tem o dever de planejar, 

dirigir e controlar esse processo de ensino, bem como estimular as atividades e 

competências próprias do aluno para a sua aprendizagem. 
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Contudo o hoje o uso crescente do computador, celular smart, não apenas nas 

áreas ligado a ciência no ensino de física na tecnologia, como também aquelas 

relacionadas para aluno, tornou se cadê vez mais necessário o uso do aplicativo. A 

utilização desse novo instrumento pode ser  aprende experimentos  mais fáceis na área de 

ensino de física como consequência.  

Os experimentos de física desenvolvidos nesse trabalho se referem aos 

conteúdo do ensino médio de eletricidade e magnetismo. o objetivo desse trabalho foi 

mostrar a elaboração de experimentação de forma didática e lúdica, com o uso de 

materiais reciclados e de fácil acesso e com baixo custo ao professor para que assim ele 

possa aplicar em sua aula a tornando mais realista. 

Segundo Piaget (1973) o processo do conhecimento se dá na interação entre 

sujeito e objeto, chamada por ele de assimilação e acomodação e não há assimilação sem 

acomodação e vice-versa, mas pode acontecer o predomínio de uma ou de outra, para 

ocorrer este processo é preciso que o sujeito tenha situações problemas que desafiem sua 

inteligência, é o que acontece nas aulas no ensino da física, a cada novo desafio 

apresentado eles, tentam superar, vencer; este processo aliado a conteúdo 

No capítulo 5 (cinco) o qual é tratado a construção de vídeos aulas de 

experimentos de eletricidade e magnetismo, e aonde é abordado os processos de criação 

dos vídeos com o foco na elaboração das experimentações. Esses vídeos aulas foram 

expostas numa rede social conhecida (Tik Tok) com o objetivo de que tenham acesso 

mais fácil aos experimentos.  

No capítulo 6 (seis) é apresentado o cálculo do consumo de energia como 

aplicação prática para estímulo do ensino de física um assunto que o professor pode passar 

uma atividade em sala usando a própria conta de energia do aluno, como sabemos, todo 

mês pagamos uma conta de energia elétrica que se refere ao consumo diário de energia.  

 O cálculo da energia elétrica consumida pelos aparelhos eletrodomésticos 

pode ser feito com base na potência e no tempo em que cada um desses aparelhos 

permanece ligado, de modo que a energia elétrica consumida seja calculada em quilowatt -

hora (kWh) como é mostrado nas tabelas do capitulo 6 (seis). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO PEDAGÓGICA  

 

      Neste capítulo apresentaremos as teorias de aprendizagem significativas envolvidas 

neste trabalho. 

 

2.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

O avanço na compreensão dos mecanismos envolvidos no ensino de física, 

no processo de aprendizagem e a reflexão sobre os desafios impostos pelo mundo 

contemporâneo indicaram a necessidade de considerar concepções mais sistêmicas e 

complexas, no que se refere à construção do conhecimento e à formação humana. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) afirma que no Ensino Médio a 

Física deve ser voltada para a formação de alunos para a sociedade que tenham 

instrumentos para entender os aspectos do cotidiano mesmo que, ao final de sua  

vida escolar, não tenham mais contato com os conhecimentos aprendidos. A 

educação do professor orientada para a pesquisa enfatiza o cultivo de habilidades 

de investigação sobre ensinar e os contextos multidimensionais que o 

preocupam. As habilidades técnicas de ensino não são consideradas importantes 

desta perspectiva, mas meios para fins mais amplos. Os defensores da educação 

do professor orientada para a pesquisa, assim, valorizam questões de propósitos. 

A pesquisa crítica deve ser vista como uma característica necessária na tentativa 

de atingir tais objetivos. (...) a  formação do professor torna -se uma tentativa de 

produzir profissionais com habilidades de ensino para ensinar, com habilidades 

de pesquisa para analisar o que eles estão fazendo com os alunos, com as escolas 

e com a sociedade. Se as crianças constroem descomplicada mente conceitos 

sobre o mundo, e esses conceitos podem, muitas, chegar naturalmente a um 

estágio pré-científico com alguma coerência interna, fica claro a necessidade de 

repensar o ensino da Física desde as séries iniciais, para que possa favorecer aos 

questionamentos que proporcionem situações problemáticas interessantes e 

possibilitem a construção de conhecimentos adequados. (KINCHELOE,1997, 

p.200 apud SENA,2020, p.33) 

Fica claro, que nessa necessidade de repensar o ensino da Física está incluída 

a formação dos professores de Ciências para as séries iniciais do Ensino Fundamental e 

no ensino médio a escolha de conteúdos direcionados à disciplina. Segundo MOREIRA, 

2009; 

O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem 

significativa, um processo através do qual uma nova informação se relaciona, 

de maneira substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a  um aspecto relevante da 

estrutura cognitiva do indivíduo. Neste processo a nova informação interage 
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com uma estrutura de conhecimento especifica, a  qual Ausubel chama de 

“conceito subsunçor” ou, simplesmente “subsunçor”, existente na estrutura 

cognitiva de quem aprende. (MOREIRA, 2009, p. 8  apud SENA.2020.p.34) 

 

 

2.2 A INSERÇÃO DE CONCEITOS DE FÍSICA MODERNA CONTEMPORÂNEA 

NO ENSINO MÉDIO 

 

A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional, 

poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 

cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

(BRASIL, 2000) para o ensino médio deram uma nova visão da Física para este nível de 

ensino.  

Eles ressaltaram a importância de se rever o modo como a Física 

tem sido ensinada, de uma forma desatualizada, que omite seus avanços, não 

proporcionando ao indivíduo a formação de uma cultura científica efetiva, que 

o permita interpretar fatos, fenômenos e processos naturais. (SENA,2020, 

p.17) 

Conforme um trecho do documento em que são mencionadas as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas em Física: 

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua  história e 

relações com o contexto cultural, social, político e econômico; Reconhecer o 

papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios 

tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento 

científico; Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela 

tecnologia; Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas 

de expressão da cultura humana; Ser capaz de emitir juízos de valor em relação 

a situações sociais que envolvam aspectos físicos e/ou tecnológicos 

relevantes.(BRASIL apud SENA,2020,p.17) 

As justificativas desse estudo é a confirmação que a inserção de Física Moderna 

e Contemporânea no ensino médio é relevante para a compreensão das tecnologias da 

atualidade por meio da compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

“Elas se atêm às fundamentações que anunciam uma mudança de paradigma 

da Física e que essa noção de desenvolvimento das ciências se faz necessária 
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na escola de nível médio para proporcionar aos seus alunos tópicos de Física, 

pois grande parte dos fenômenos de nosso cotidiano só pode ser explicada pela 

Física do século XX. (SENA,2020, p.18) 

Logo, fica evidente a importância da física moderna contemporânea estar no 

currículo do aluno de ensino médio, até porque como o ensino médio apresenta um caráter 

de ensino final, eles devem sair preparados para lidar com situações que envolvem a física 

moderna constantes no seu cotidiano. 

Um ensino que traga para a sala de aula ideais atuais e capazes de contribuir 

para a formação abrangente do estudante, permitindo-lhe compreender 

princípios básicos da Ciência e habilitando-o a participar de debates 

envolvendo questões científicas e tecnológicas que repercutam na sociedade e 

no ambiente. (SILVA; ARENGHI; LINO, 2013, p.77) 

Nesse sentido, a escola precisa acompanhar o avanço tecnológico e extrair dele o 

máximo de benefícios possíveis, para tornar as atividades escolares mais atraentes para 

os alunos e, também, proporcionar-lhes experiências que os preparem para o mundo 

externo à escola sendo isso uma questão na pesquisa acadêmica sobre o ensino da física, 

no que diz respeito à compreensão dos problemas relativos ao seu ensino infantil e 

fundamental no médio. 

 Ou seja, a  prática concreta dos professores na área ainda é marcada por 

perspectivas tradicionais de ensino e aprendizagem, “seja por 

condicionamentos políticos e econômicos, seja por problemas a própria 

formação do professor de Física, ou de Ciências”. (MARANDINO, 2003, p. 

169 apud SENA.2020, p.18) 

Entretanto, é preciso levar em consideração os estudos de Piaget e Garcia, 

realizados na década de 1980, nos quais os estudiosos mostram que o aluno constrói de 

maneira espontânea conceitos sobre o mundo que as cercam e que esses conceitos, em 

muitos casos, chegam naturalmente a um estágio pré-científico com certa coerência 

interna. 

Em vista disto, a  educação científica tem um importante papel no 

desenvolvimento infantil, com as crianças sendo transformadas em pessoas 

que poderão agir de forma mais consciente, crítica e responsável, se tiverem 

oportunidades para a construção e reconstrução deste conhecimento. 

(FUMAGALLI, 1998, p.1 apud SENA, 2020, p.19) 

É esperado um professor possa construir com uma identidade profissional que lhe 

garanta ação eficaz e coerente com as exigências atuais do ensino de Física. Essa 
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identidade profissional se constrói a partir do significado que cada professor, conferem à 

atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de sua visão de mundo, de sua 

história de vida. 

Entendem-se que o ensino de Física que os professores tiveram durante os anos 

de sua escolarização os levam à prática de um ensino com características de 

transmissão cultural, contradizendo as estratégias inovadoras baseadas nas 

idéias construtivistas de aprendizagem, assim, eles tendem a reproduzir o 

ensino que receberam de seus professores, daí a importância de se construir 

conhecimentos que atendam às reais necessidades dos professores em sua 

prática em sala de aula. Portanto, o professor somente saberá ensinar se souber 

fazer. (THOMAZ et al. 1996, p.316 apud SENA,2020,p.19) 

A escola se propõe a transmitir conteúdos, as matérias deixando para depois a 

preparação do indivíduo para a vida, uma característica que o currículo leva ao extremo, 

ao negar o relacionamento da Física ou matemática com a realidade do mundo. Num nível 

inferior, quando as disciplinas se diferenciam, Física, Química são fragmentadas de forma 

que na Física as substâncias não se transformam, e na Química a energia é apenas uma 

quantidade que equilibra equações curso aplicado. 

 

2.3 ENSINO DE FÍSICA DE ACORDO COM OS PCN’s 

 
Os professores no início de carreira enfrentam muitos desafios, para tornarem suas 

aulas atrativas longos anos de ensino sala de aula tecnologias nosso mundo. As novas 

tecnologias oferecem conteúdos que ajudam prendem à atenção dos alunos recuso de 

aplicativo na internet. 

Portanto a formação obtida na inicialmente pode não ser suficiente para resolver 

as questões que surgem no cotidiano das escolas, como falta recurso de finança estrutura 

de sala de laboratório. Com isso as oportunidades formativas devem estar "conectadas" 

ao reconhecimento das condições sociais, culturais e econômicas de seus alunos, famílias 

e comunidades vizinhas e, principalmente, à história de vida e às relações formativas que 

os professores tiveram ao longo de sua carreira aquelas comunidades. De acordo com 

Sena a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) traz: 

[...] Art. 35, que trata das finalidades do ensino médio: Art.35. 

O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima três anos, 

terá como finalidades:  
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Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

 

I – a  consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de 

estudos; 

II – a  preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV – A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 

dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de 

cada disciplina. 

Esse artigo, associado aos artigos 21 e 22 da mesma lei, dá ao 

ensino médio uma identidade: a de etapa final da educação básica, ou seja, uma 

formação suficiente para proporcionar ao seu egresso o exercício da sua 

cidadania. (SENA,2020, p.20) 

Para   coordenar os estudos frequentemente, a primeira tarefa no foco é a 

identificação dos conceitos básicos da matéria do ensino e do modo como estão 

estruturados. Orientações Curriculares; é necessário conhecer todas as unidades de ensino 

propostas para cada ano de escolaridade, para fazer ligações entre conteúdo de ensino ou 

sequência de matéria com maior disponibilidade. 

Segundo Sena (2007): 

É acentuada a importância da física na formação do cidadão, 

numa disciplina que permita ao mesmo desenvolver uma visão de mundo 

atualizada e entender o processo histórico-filosófico e as novas tecnologias do 

seu cotidiano doméstico, social e profissional. (PENA, 2007 p. 517 apud 

SENA,2020, p.20) 

 Formas educativos; partir do princípio que o básico está estabelecido . Em alguns 

recursos, a maioria das utilizações requer uma sala para trabalhar. Em alguns casos, deve 

se informar se esses recursos podem ser usados por uma turma ou por alunos 

individualmente. Para Borges (2010):“o ensino tradicional desta ciência, nas escolas 

primarias e de graduação, tem se mostrado pouco eficaz, seja do ponto de vista dos 

estudantes e professores ou da expectativa da sociedade”. (Borges, 2010, p.10 apud 

SENA,2020. p.21) 

Têm necessidade de conhecer as características dos alunos por ser a parte 

essencial para o ensino-aprendizagem de Física no experimento. Quanto mais dimensões 

https://www.sinonimos.com.br/coordenar/
https://www.sinonimos.com.br/frequentemente/
https://www.sinonimos.com.br/disponibilidade/
https://www.sinonimos.com.br/formas/
https://www.sinonimos.com.br/estabelecido/
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o aluno conhecer mais fácil é para o professor mediar à aprendizagem por meio das aulas 

de física com experimento para dar uma maior visão ao aluno. 

Devem-se conhecer as características da escola e meio em que estão inseridas 

como também se são formadas as ideias e com são as tomadas de decisões bem como a 

comunidade escolar age em conformidade. Conhecer essas características é fundamental 

para se escolher situações físicas e relevantes para os alunos. 

 

2.4.  ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA  

 

Nos dias de hoje o experimento de física nas escolas de ensino médio não tem 

despertado o interesse dos professores, pois falta estrutura física e empenho de alguns 

professionais. “Muitos pesquisadores têm buscado métodos de ensinar física que desperte 

nos alunos o interesse ao aprendizado desta disciplina. As atividades experimentais têm 

aparecido como forte ferramenta de ensino que estimule este interesse”. (SILVA,2019, 

p.07) 

Muito do ensino na física e incorporado à cultura e integrado aos instrumentos 

tecnológicos do cotidiano, como a rede social, tornando-se a formação do aluno 

contemporânea. “[...] é de comum acordo entre os professores que lecionam física nas 

escolas de ensino médio a necessidade da inserção destas práticas como estratégia de 

ensino.” (SILVA,2019, p.07) 

Embora fundadas em diferentes referenciais teóricos, praticamente todas as 

propostas de ensino de física destes últimos cinquenta anos têm relegado o 

professor a um plano secundário, tornando-o alguém a quem, quando muito, 

se atribuiu uma função de organização ou gerenciamento do processo 

educacional. (GASPAR ,2014, p.01) 

Com o avanço da internet seu acesso as pesquisas disponíveis no ambiente virtual 

deram se a implementação de um sistema educacional inclusivo com a disponibilizam de 

conteúdos no ensino ciência natureza. “O uso da experimentação pode ser inserido como 

uma estratégia no ensino desta disciplina, despertando a curiosidade nos alunos, pois, 

‘ciência começa com curiosidade”. (SILVA,2019, p.07) 

Entretanto, nem sempre as escolas podem contar com laboratórios que 

têm as condições mínimas para a realização de atividades experimentais. 

Acreditamos que tal realidade se deve às contradições criadas pela própria 
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estrutura do sistema educacional, quando esse propõe uma política pedagógica 

que não coincide com a verdadeira realidade das escolas e com as próprias 

condições de trabalho do professor. (GUEDES,2017, p.27) 

Outra de atender aos objetivos apontados, o presente contexto relato, inicial o 

processo de construção do ensino, denominado de concreto, descrevendo os materiais de 

recuso utilizado no dispositivo .de uso de matérias tem sua casa recuso com 

equipamentos, relacionados a abordagem da eletricidade das leis de Faraday, no contexto 

da física do ensino médio. 

 Com o objetivo de ofertar aos educadores das instituições de educação básica 

equipamentos acessíveis e de fácil construção e que usem da reciclagem como foi usado 

nesse presente trabalho que visa mostrar   os procedimentos adotados para a construção 

de dispositivos que trabalham a eletricidade e o magnetismo. 

Objetivo especifico da sequência didática em que destacamos a construção do 

conceito de eletricidade de eletromagnéticas, podemos entender conceito no ensino de 

física com aluno. “O uso da experimentação pode ser inserido como uma estratégia no 

ensino desta disciplina, despertando a curiosidade nos alunos, pois, ‘ciência começa com 

curiosidade” (DRUCK, 2005, p.200 apud SILVA,2019, p.12) 

O estudo da Física no ensino médio será de grande relevância no desenvolvimento 

tecnológico da sociedade atual e futura, devido à influência da pesquisa percebemos 

estamos cercados de aparelhos cujo funcionamento depende da física e do 

eletromagnetismo, que é a combinação de fenômenos elétricos e magnéticos. “A nova 

ciência do eletromagnetismo foi cultivada por cientistas de muitos países. Um dos mais 

ativos foi Michael Faraday, um experimentalista muito competente, com um raro talento 

para a intuição e a visualização de fenômenos físicos.” (Halliday, 2016, pag.29) 

 Essa física está presente em computadores, aparelhos de televisão, aparelhos de 

rádio, aparelho de celular com esmalte tv lâmpadas, e até mesmo na aderência de um 

filme plástico a um recipiente de vidro. “A física do eletromagnetismo foi estudada pela 

primeira vez pelos filósofos da Grécia antiga, que descobriram que, se um pedaço de 

âmbar fosse friccionado e depois aproximado de pedacinhos de palha seria atraída pelo 

âmbar”. (Halliday ,2016, p.28) 

 

2.4.1.  A experimentação como estímulo para introduzir um conceito físico  

 



10 
 

Uma forma interessante de um professor começar um conteúdo novo seria usar 

um experimento. Dessa maneira despertaria a curiosidade dos educandos e poderia trazer 

estímulo para o  conhecimento. 

 Ainda os alunos já entrariam no conteúdo conhecendo alguns 

comportamentos físicos dos fenômenos de maneira concreta, mas é importante lembrar 

que, para que o aluno entenda realmente o assunto, ele precisa ir mais fundo na pesquisa 

e estudo pois somente o experimento ainda não é suficiente para que o aluno obtenha o 

conhecimento. 

Na aprendizagem aplicada a tecnologia da informação e visto como ajudar o 

aluno a desenvolver seu trabalho no ensino da física na área experimental para aplicar na 

sala e aula. “Uma sugestão de aplicação desse método seria a utilização de um aplicativo 

de simulação, onde o professor poderia mostrar o comportamento físico de determinado 

fenômeno ou grandeza física, antes de estudar sobre tal.” (SILVA.2019. p.26) 

Um exemplo bastante prático seria o comportamento de uma 

onda. O educador mostrando uma onda e como ela se propaga, mesmo em um 

aplicativo simulador no computador, pode fazer com que os alunos entendam 

esse conteúdo com maior facilidade, pois quando os alunos forem estudar 

teoricamente as grandezas físicas dessa onda, eles já viram na prática o que é 

uma onda e como ela se comporta, não sendo assim pegos de surpresa. 

“(SILVA,2019, p.26) 

O ponto de partida da teoria de ensino proposta por Ausubel é o conjunto de 

conhecimentos que o aluno traz consigo. A este conjunto de conhecimentos, Ausubel dá 

o nome de estrutura cognitiva e, segundo ele, é a variável mais importante que o professor 

deve levar em consideração no ato de ensinar. O professor deve estar atento tanto para o 

conteúdo como para as formas de organização desse conteúdo na estrutura cognitiva. O 

conteúdo que é assimilado pela estrutura cognitiva assume uma forma hierárquica, onde 

conceitos mais amplos se superpõem a conceitos com menor poder de extensão 

o professor pode utilizar experimento concreto com materiais de baixo custo 

fazendo uma reciclagem com materiais construção e de eletrônica com :televisão, rádio 

queimado. Com isso teríamos um experimento previamente montado pronto para uso que 

ficaria no laboratório para fins de estudo. Neste tipo de abordagem os alunos têm a 

oportunidade de observar os fenômenos físicos e o professor ganha tempo, pois têm o 

experimento a sua disposição quando precisar. 

 

https://www.sinonimos.com.br/conhecimento/
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3. UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA SOBRE CONCEITOS 

DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO. 

 

Esse capítulo vamos contar um pouco a história eletricidade e magnetismo, 

hoje em dia nós sabemos que os efeitos elétricos e magnéticos estão diretamente 

relacionados, mas nem sempre foi assim.  

Otto Von Guericke (1602-1686) foi um físico alemão que aprofundou seus 

estudos em eletrostática. Em suas experiências, desenvolveu um aparelho que era 

formado por duas esferas de enxofre, que giravam ao comando de uma manivela. O 

movimento criava o acúmulo de eletricidade estática que era então descarregada 

produzindo faiscamentos.   

Hans Christian Orsted (1777 – 1851), físico e químico dinamarquês, 

descobriu que a corrente elétrica num fio pode desviar uma agulha magnetizada de uma 

bússola, um fenómeno cuja importância foi rapidamente reconhecida, inspirando o 

desenvolvimento da teoria eletromagnética. 

Pelo nos anos 1752 o físico Benjamin Franklin faz uma descoberta que 

mudaria a história da eletricidade, ele criou a energia elétrica, passando a ser chamado de 

“pai da eletricidade”. O experimento foi feito por ele em meio a uma tempestade de raios, 

Franklin resolveu utilizar um fio de metal preso em uma chave metalizada para empinar 

uma pipa de seda. 

Nesse experimento, observou se que a carga elétrica dos raios descia pelo 

dispositivo, provando aos cientistas da época que o raio é apenas uma corrente elétrica de 

grandes proporções. Com o experimento, Benjamim pôde concluir que hastes de ferro 

ligadas à terra e posicionadas próximo às edificações serviriam de condutores de 

descargas elétricas atmosféricas criando o primeiro para-raios. 

Luigi Galvani (1737-1798) foi um médico e pesquisador italiano. Entre suas 

inúmeras contribuições para a medicina, pesquisou sobre fenômenos elétricos associados 

aos seres vivos − a bio eletricidade. Galvani percebeu, ao dissecar rãs, que ao tocar nervos 

nos membros do animal com um bastão metálico energizado, criava movimentos nas rãs 

sem vida. Embora Galvani concluísse erroneamente que os músculos é que produziam 

eletricidade – e não o cérebro e o sistema nervoso – concluiu corretamente que o 

movimento, nos seres vivos, está associado a impulsos elétricos. Foi nessa época que os 
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cientistas começaram a discussão sobre o fato de a eletricidade ser um fenômeno químico 

e físico. 

Alessandro Volta (1745-1827) foi um físico italiano, colega de Luigi Galvani. 

Volta refutou a tese dos músculos que geravam eletricidade e concluiu de forma acertada 

que eram sim os metais os elementos capazes de tal façanha. 

 Outro momento importante foi a criação da lâmpada incandescente (em 

corrente continua) criada em 1880 por Thomas Alva Edson. O primeiro sistema de 

corrente contínua foi instalado na cidade de Nova York, em 1882. 

O magnetismo já era conhecido desde as civilizações antigas. 

Tales, de Mileto, na Grécia já conhecia os efeitos de atração e repulsão de uma 

pedra de um tipo de óxido de ferro. Essa pedra recebeu o nome de magnetita 

(conhecido popularmente como imã), pois existiu um pastor grego chamado 

Magnes que percebeu que as pedras grudavam em seu cajado de ferro. 

(ISOLA,2000, p. 01) 

A bussola que foi o primeiro instrumento a permitir que viajantes e 

exploradores no mar em terra. 

Na Grécia Antiga também era conhecido o fato de que ao se 

atritar um pedaço de âmbar com o pêlo de algum animal esse adquiria a 

propriedade de atrair pequenas partículas de pó ou pequenos pedaços de 

plumas. O âmbar é uma resina fóssil translúcida e amarela derivada de um 

pinheiro antigo que já não existe mais. (ISOLA,2000, p. 01) 

Assim como ´´Na idade média, Petrus Peregrinus produziu uma obra 

intitulada Epístola de Magnete, onde relatava experiências com o magnetismo, talvez este 

seja o primeiro trabalho, de que temos notícias, que buscava explicar os fenômenos 

elétricos e magnéticos. ´´ (ISOLA,2000, p. 01) 

De acordo com Isola (2000)” Peregrinus não fazia, porém, distinção entre os 

diferentes tipos de atração: a magnética e a elétrica. Essa obra permaneceu ignorada até 

fins do século XVI.” Contudo em 1600, William Gilbert publicou um importante tratado 

sobre o magnetismo, no qual observa, pela primeira vez, que a própria Terra atua como 

um grande ímã. (NUSSENZVEIG,2010, p.126) 

 Descobriu também que ao se esfregar seda num pedaço de vidro 

este adquiria propriedade semelhante, com algumas características diferentes, 

e deu nome aos dois efeitos, chamando-os de eletricidade resinosa (para a do 



14 
 

âmbar) e eletricidade vítrea (para a do vidro). O nome elétrico deriva da palavra 

grega Elektron, que significa âmbar. (ISOLA,2000, p. 01) 

De acordo com Isola “Gilbert era um médico famoso em Londres e publicou 

em Latim o tratado ‘De Magnete’, onde discorria sobre as propriedades de atração do imã 

e do âmbar, além de sugerir que a Terra era um grande imã, com isso ele estabeleceu a 

distinção entre a eletricidade e o magnetismo” (ISOLA,2000, p. 01) 

Com as descobertas de Gilbert seguiu-se uma grande quantidade 

de pessoas construindo aparelhos eletrostáticos, o pioneiro dessas pessoas foi 

Otto Von Guericke (1602-1686) que inventou uma importante máquina de 

fricção utilizando uma bola de enxofre moldada num globo de vidro que gerava 

cargas elétricas ao se girar a bola. ``. (ISOLA,2000, p. 01)  

O ensino na física usado por esses pesquisadores trouxe descobertas da 

eletricidade e do eletromagnetismo com os fenômenos que acontecem na natureza. Com 

o desenvolvimento da tecnologia e das nas máquinas trazem mais conforto para o ser 

humano. 

O padre Jean-Antonie Nollet (1700-1770) construí uma máquina 

que gerava eletricidade estática e a acumulou através de uma garrafa de 

Leyden. Na hora de descarregar deu um choque em centenas de frades 

alinhados segurando em um condutor fazendo-os saltar simultaneamente. 

(ISOLA,2000, p. 01) 

Michael Faraday (1791-1867) foi um físico inglês que se aprofundou na área 

da eletroquímica, trazendo importantes contribuições para a ciência moderna. Foi um 

notável físico experimental, e conseguiu, ao longo de sua vida, criar experimentos 

responsáveis por explicar vários fenômenos elétricos, entre eles a gaiola de Faraday. 

Faraday organizou e publicou estudos sobre conceitos como a “rotação eletromagnética”, 

princípio que levou ao motor elétrico, e a indução eletromagnética, fundamental para a 

criação posterior de geradores e transformadores elétricos. 

“Hans Christian Ørsted (1777 – 1851), físico e químico 

dinamarquês, descobriu que a corrente elétrica num fio pode desviar uma 

agulha magnetizada de uma bússola, um fenómeno cuja importância foi 

rapidamente reconhecida, inspirando o desenvolvimento da teoria 

eletromagnética”. (RIBEIRO. 2014.p.01) 

 

Nikola Tesla (1858-1943) foi um inventor contemporâneo de Edison que 

deixou diversas contribuições revolucionárias nos campos da eletricidade e do 

https://www.coladaweb.com/quimica/eletroquimica/gaiola-de-faraday
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magnetismo, tais como conceitos envolvendo corrente elétrica e o fornecimento de 

energia. 

Tesla desenvolveu sistemas de potência elétrica em corrente alternada, que 

seriam uma alternativa para a transmissão de energia elétrica em grande escala – que 

comprovadamente possuía eficiência superior à corrente contínua de Thomas Edison.  

Em 1864 ele desenvolveu as equações fundamentais do eletromagnetismo, 

conhecidas hoje como equações de Maxwell, e pode então mostrar como as ondas 

eletromagnéticas se comportavam em relação aos campos elétrico e magnético, oscilando 

em ângulos ortogonais um em relação ao outro e em relação à direção de propagação. 

Além disso, Maxwell afirmou que a luz correspondia a uma pequena parte do espectro de 

ondas eletromagnéticas existentes. 

3.1 TRAZENDO PARA A PRÁTICA 

 

Na teoria da aplicação prática dos conteúdos tem se pesquisadores que são 

muito importantes no meio de pesquisa acadêmica. ´´Conseguindo produzir e armazenar 

a eletricidade, surgiram outras propriedades interessantes. William Watson (1715-1787) 

conseguiu transmitir a eletricidade por mais de 3km e admitiu que a transmissão era 

instantânea. ´´ (ISOLA,2000, p. 02)  

Uma das descobertas mais importantes do que conhecemos hoje como 

eletromagnetismo isso foi uma surpresa para os primeiros cientistas que observaram o 

fenômeno foi feita pelo inglês Michael Faraday em 1831. (halliday-10. edição.pag.567) 

´´Foi Franklin que criou a terminologia de cargas positivas e negativas e 

também disse que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se 

atraem´´. (ISOLA,2000, p. 02) 

As forças responsáveis por esse trabalho são as forças magnéticas que 

estudamos, ou seja, as forças que um campo magnético exerce sobre fios percorridos por 

correntes elétricas. (Halliday,2016,p. 473) 

A indução é responsável, por exemplo, pelo funcionamento das guitarras 

elétricas que revolucionaram o rock e ainda são muito usadas na música popular. 

(Halliday,2016, p.567) 

Para eliminar qualquer perturbação do ímã sobre o galvanômetro, colocou-o 

numa sala vizinha; depois de inserir o ímã na bobina, ia ler o galvanômetro (ligado à 
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bobina por fios muito longos) na outra sala... e não via nenhum efeito. (MOYSÉS ,2015, 

p.01 NUSSENZVEIG, p.156) 

Thomas Edison (1847-1931), tido como o maior inventor da história e famoso 

pela invenção da lâmpada elétrica incandescente, não apenas fez descobertas e evoluiu o 

que a humanidade entendia sobre a eletricidade. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

     Nesse capítulo apresentaremos os principais conteúdos físicos envolvidos neste 

trabalho 

 

4.1 ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO  

          A eletrização por indução consiste em carregar eletricamente um corpo neutro 

através de um corpo carregado com corpo a terra. Esse processo baseia-se principalmente 

no fenômeno da indução eletrostática.  conforme mostra figura 01 a baixo Os raios 

ocorrem graças ao processo de eletrização por indução. 

 

Figura 01:  Eletrização por indução 

 

Fonte; Disponível em:  https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/eletrizacao-por-inducao.htm 

 

Em algumas situações, tomamos um choque quando tocamos em um objeto 

metálico. O que ocorre nesse caso é que o objeto estava carregado e parte de sua carga 

passa para o nosso corpo ou o usa como meio de migrar para a terra. A carga que os 

objetos podem acumular é chamada de eletricidade estática. O para-raios é ligado à terra, 

possui uma ponta fina e é colocado em um ponto alto (normalmente no alto de um prédio). 

A ponta do para-raios concentra muitas cargas e gera um alto campo elétrico. Então o ar 

se ioniza primeiro nessa região e a nuvem se descarrega através do para-raios, que 

proporciona um caminho para a descarga elétrica. 

4.2 CARGA ELÉTRICA 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/eletrizacao-por-inducao.htm
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Sabemos que a matéria é constituída por átomos, vamos tratar então sobre o 

elemento fundamental da eletricidade, o elétron, mais especificamente a carga elétrica. A 

carga elétrica são partículas que compõem o átomo. Essa carga pode ser positiva ou 

negativa. Pela teoria mais utilizada na maior parte dos estudos de no ensino de Física, as 

menores partículas portadoras de carga elétrica são os prótons e os elétrons. Isso fazer 

com que a carga elétrica possua um valor mínimo (carga de 1 elétron), sendo assim, a 

carga de um corpo é um múltiplo da carga do elétron. Desse modo dizemos que a 

quantidade de carga elétrica de um corpo é quantizada. “Considerando a lei de Lavoisier, 

‘na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma’, sabemos que as cargas 

elétricas não surgem e nem são destruídas e, portanto, se conserva.’’ (BARUN, 2019, 

p.47) 

  As partículas, que podem ser eletricamente carregadas, são conhecidas como 

portadoras de cargas elétricas. Nos elementos metálicos sólidos, o portador de carga 

elétrica negativa é o elétron. No caso dos fluídos, o portador de carga elétrica positiva é 

o cátion (íons que excesso de prótons). A física moderna mostrou que, ao contrário do 

elétron, o próton não é uma partícula elementar pois eles são compostos de quarks. Inserir 

na tabela 01 mostrado a baixo. 

 

Tabela 01. Massa e carga elétrica das três partículas subatômicas principais – prótons, 

nêutrons e elétrons 

 Partícula Massa relativa Carga elétrica 

relativa  

Núcleo  Próton            1        1 

eletrosfera Nêutron            1        0 

 Elétron         1/1836       -1 

01. Fonte: Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/estrutura -Atomo.htm 

Quando um corpo está carregado eletricamente, seja positiva ou 

negativamente, dizemos que esse corpo está ionizado. Ou seja, o equilíbrio do átomo é 

quebrado. Quando um átomo está em equilíbrio, o número de prótons e número de 

elétrons é o mesmo. Entretanto, quando um processo qualquer de eletrização retira ou 

cede um elétron para um corpo ou uma partícula, é gerado um processo de desequilíbrio 

elétrico. Como já dissemos existe uma quantidade mínima de carga que é dada pelo valor 

da carga do elétron: e qualquer carga “q” deve ser um valor inteiro de cargas elementares. 



19 
 

 

4.2.1 Estrutura atômica 

  

Baseado nessas conclusões Rutherford propõe uma estrutura para o átomo. A 

denominação dada ao novo modelo apresentado por ele, teve origem na ideia que o átomo 

possuía uma região central, o núcleo, onde, em torno dele, orbitam os elétrons. 

Analogamente, o núcleo seria como o sol no sistema solar e os planetas seriam os elétrons, 

conforme figura 02 apresentado baixo. 

Figura 02:  Esquema do modelo de Rutherford 

 

Fonte; Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-atomo-rutherford.htm 

   

                Dando continuidade ao trabalho   de Rutherford, o físico dinamarquês Niels 

Bohr tentou explicar alguns erros no modelo anterior. Para isso ele sugeriu que o átomo 

possuía uma energia quantizada, ou seja, cada elétron só pode ter determinada quantidade 

de energia. Para explicar isso o modelo de Bohr representava níveis de energia para os 

elétrons. Nesse caso, o modelo onde cada elétron possui a sua própria órbita e com 

quantidades de energia já determinadas. 

A unidade de grandeza da carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o 

Coulomb, representado pela letra C, em homenagem a Charles Augustin Coulomb. 

Todos os corpos são formados por cargas elétricas, porém, não é fácil 

perceber suas propriedades, pois a maioria dos corpos, quando estão eletricamente 

neutros, possui mesma quantidade de prótons e elétrons. Um corpo pode ser eletrizado de 

duas formas: Positivamente (se possui mais prótons que elétrons) e negativamente (se 

possui mais elétrons do que prótons). 
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A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga que pode ser 

encontrada na natureza. Seu valor é igual a 1,6. 10-19 C e é atribuído à carga do elétron 

(com sinal negativo) e à do próton (com sinal positivo). 

A partir desse valor, podemos perceber que 1 C é uma unidade muito grande 

para a carga elétrica, por isso, é comum a utilização de seus submúltiplos. Os principais 

são: mC (milicoulomb) = 10-3C, μC (microcoulomb) = 10-6C e nC (nanocoulomb) = 10-

9 C. 

 

4.3 PRINCÍPIOS DA ELETROSTÁTICA 
 

Os fenômenos e equipamentos elétricos estão muito presentes em nosso 

cotidiano. Lâmpadas, chuveiro, ar-condicionado, computadores, carros, entre outros, são 

alguns exemplos de equipamentos que funcionam com o uso da Eletricidade. Esse ramo 

da Física dedica-se ao estudo de qualquer fenômeno elétrico e está dividido 

em Eletrostática e Eletrodinâmica. 

A eletrostática é a parte da Física que estuda fenômenos associados às cargas 

elétricas em repouso. Ela é regida pelos seguintes princípios: Princípio da conservação da 

carga elétrica: a somatória da carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é 

constante; quantização da carga elétrica: de acordo com esse princípio, a carga elétrica é 

quantizada, ou seja, sempre um múltiplo do valor da carga elétrica elementar. A carga de 

um corpo é dada pela equação: 

                                  Q = n. e ,                                                                  ( 1 ) 

onde Q é a carga elétrica total de um corpo, n o número de elétrons perdidos ou recebidos 

e é  a carga elementar ( 1,6. 10-19 C). 

    O Princípio da atração e repulsão das cargas elétricas: cargas elétricas de 

mesmo sinal repelem-se, e cargas de sinais contrários atraem-se.  

     A força da interação elétrica de uma partícula com outras partículas depende 

da carga elétrica (em geral representada pela letra q), que pode ser positiva ou 

negativa. Partículas com cargas de mesmo sinal se repelem e partículas com cargas 

de sinais opostos se atraem.  

https://mundoeducacao.uol.com.br/curiosidades/as-lampadas-edison.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/eletricidade.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/eletrostatica.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/eletrodinamica.htm
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      Um objeto com a mesma quantidade de cargas positivas e negativas está 

eletricamente neutro, enquanto um objeto com quantidades diferentes de cargas 

positivas e negativas está eletricamente carregado.  

       Materiais condutores são materiais que possuem um número significativo de 

elétrons livres. Materiais isolantes são materiais que não possuem um número 

significativo de elétrons livres.  

Para que um corpo, inicialmente neutro, fique eletricamente carregado, ele 

precisa passar por um processo de eletrização, que pode ocorrer de três formas: 

eletrização por atrito: quando dois corpos neutros e feitos de diferentes materiais são 

atritados entre si, um deles ganha elétrons (adquire carga negativa) e o outro perde 

elétrons (adquire carga positiva). Nesse tipo de eletrização, os dois corpos ficam com 

carga de módulo igual, mas de sinais opostos; eletrização por contato: ocorre quando dois 

corpos condutores, estando um deles eletrizado, são colocados em contato e a carga 

elétrica é redistribuída entre os dois, estabelecendo equilíbrio eletrostático. Ao fim desse 

processo, os dois corpos ficam com a mesma carga e eletrização por indução: inicialmente 

se aproxima um corpo eletrizado de um corpo neutro, fazendo com que neste haja a 

separação de cargas. 

 

4.3.1. Princípio da atração e repulsão de cargas elétricas 

Lei de Coulomb (atração e repulsão) foi formulada pelo francês Charles 

Augustin Coulomb. No fim do século XVIII, usando uma balança de torção, formulou 

uma equação capaz de analisar a força elétrica. De acordo com a lei, existem duas forças 

de interação entre duas cargas elétricas puntiformes.  

Consideremos dois corpos eletrizados (com cargas Q1 e Q2) e separados por 

uma distância r. Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica (intensidade 

da força F) entre eles. A intensidade de F diminui à medida que aumentarmos a distância 

de separação r. A direção de F é a direção da reta que une os corpos. Com relação ao 

sentido de F, temos: Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma 

natureza (mesmo sinal) a força elétrica será de repulsão; se forem eletrizados com cargas 

elétricas de sinais contrários, a interação eletrostática será de atração, conforme figura 03 

baixo. 

 

https://www.ebiografia.com/charles_augustin_de_coulomb/
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   Figura 03: interação eletrostática. 

 

Fonte; Disponível em:  https://www.gestaoeducacional.com.br/carga -eletrica-o-que-e/ 

 

4.3.2    Força elétrica  

  Força elétrica é força que uma carga elétrica exerce sobre outra. Ela é 

repulsiva para cargas de mesmo sinal e atrativa para cargas de sinais opostos. Além disso, 

é uma grandeza vetorial, proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional 

à distância que as separa, sendo matematicamente descrita pela lei de Coulomb. 

A força eletrostática entre duas partículas pode ser calculada usando a lei de 

Coulomb. Se as partículas têm cargas q e Q, elas estão separadas por uma distância r, e a 

distância entre elas não varia (ou varia lentamente), o módulo da força que uma das 

partículas exerce sobre a outra é dada por 

 

𝐹𝑒𝑙𝑒𝑡 =
1

4𝜋𝜀𝑜

|𝑞 | |𝑄 |

𝑟²
  ,                                                                                   ( 2 ) 

 

onde ε0 = 8,85 × 10-12 C2/N ∙ m2 é a permissividade do meio (vácuo).  

 

 A força que uma partícula carregada exerce sobre outra partícula carregada 

tem a direção da reta que liga as duas partículas e aponta para a primeira partícula, se as 

partículas têm cargas de mesmo sinal, e aponta para longe da primeira partícula, se as 

partículas têm cargas de sinais opostos.  

Se uma partícula está sujeita a mais de uma força eletrostática, a força 

resultante é a soma vetorial de todas as forças que agem sobre a partícula. Primeiro 

https://www.gestaoeducacional.com.br/carga-eletrica-o-que-e/
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/carga-eletrica.htm
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teorema das cascas: Uma partícula carregada situada do lado de fora de uma casca esférica 

com uma distribuição uniforme de carga é atraída ou repelida como se toda a carga 

estivesse situada no centro da casca.  

 Segundo teorema das cascas: Uma partícula carregada situada no interior de 

uma casca esférica com uma distribuição uniforme de carga não é atraída nem repelida 

pela casca. A carga em excesso de uma casca esférica condutora se distribui 

uniformemente na superfície externa da casca. 

 

4.3.3 Campo Elétrico  

 

Uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida 

sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do espaço sobre a influência 

de uma carga geradora de campo elétrico. Em outras palavras, o campo elétrico mede a 

influência que uma certa carga produz em seus arredores. Quanto mais próximas 

estiverem duas cargas, maior será a força elétrica entre elas por causa do módulo do 

campo elétrico naquela região. 

O valor da intensidade do campo elétrico pode ser encontrado através da 

seguinte equação: 

𝐸 =
𝐹

|𝑞 |
    .                                                                                              (3) 

onde E é o módulo do campo elétrico, F é modulo da força elétrica e q a carga 

elétrica. 

No Sistema Internacional de Unidade, a intensidade do campo elétrico é 

medida em Newton por Coulomb (N/C), a força em Newton (N) e a carga elétrica em 

Coulomb (C). 

Substituindo a equação (2) em (3), podemos encontrar a seguinte relação para 

a intensidade do campo elétrico:  

𝐸 =
𝐾.𝑄

𝑑²
         ,                                                                                      ( 4 ) 

 onde k é a constante eletrostática no vácuo (k = 9,0. 109 
𝑁.𝑚²

𝑐²
). 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/grandezas-escalares-grandezas-vetoriais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/forca-eletrica.htm
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 4.3.4 Potencial Elétrico 

 

            O potencial elétrico ou potencial eletrostático de um ponto em relação a um ponto 

de referência, é definido pelo trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada no 

deslocamento entre esses dois pontos. Sendo uma grandeza escalar, necessita apenas, para 

ficar totalmente definida, da intensidade e de uma unidade de medida. Portanto, não 

requer nem direção, nem sentido.  

            O potencial de um ponto pertencente a um campo elétrico é encontrado dividindo-

se o trabalho pelo valor da carga. Esse valor é sempre medido em relação a um ponto de 

referência. Ao se definir um ponto de referência, convenciona-se que o potencial neste 

ponto é nulo. Assim, a equação para o cálculo do potencial elétrico é dado por: 

 

𝑉𝐴 =
𝑊𝐴𝐵

𝑞
,                                                                                                (5)   

 

             onde  VA é o  potencial elétrico do ponto A, WAB  é o  trabalho da força elétrica ao 

deslocar a carga do ponto A ao ponto B e q a carga elétrica. No Sistema Internacional de 

Unidade (SI) o potencial elétrico é medido em Volts (Joule/Coulomb). 

  

4.5   PRINCÍPIOS DA ELETRODINÂMICA  

        

A corrente elétrica i é a taxa dq/dt com a qual a carga elétrica passa por um ponto 

ou região, conforme se mostra na equação (6). 

 

                              𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
                                                                                     (6)       

                                                                          

    4.5.1 Tensão Elétrica 

 

https://www.todamateria.com.br/campo-eletrico/
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           Tensão elétrica é a grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre 

dois pontos, também chamada de ddp. O instrumento utilizado para medir a tensão 

elétrica é o voltímetro e no Sistema Internacional (SI) a unidade de medida é o volt, cujo 

símbolo é V.  Embora muitos chamem essa grandeza de voltagem, devido ao seu 

descobridor o físico italiano Alessandro Volta (1745-1827), o termo correto é tensão 

elétrica. Através da tensão elétrica é possível explicar o movimento das cargas e geração 

da corrente elétrica, por causa do trabalho realizado pela força elétrica. 

A fórmula da tensão elétrica relaciona a energia potencial elétrica com a carga 

elétrica, conforme equação (7): 

𝑈 =
𝐸𝑝

𝑞
    ,                                                                                         (7) 

onde U é tensão elétrica (V), Ep a energia potencial elétrica (J) e q a carga 

elétrica (C). 

Abaixo apresentamos a equação que relaciona a tensão elétrica com a 

intensidade do campo elétrico.  

𝑈 = 𝐸𝑑  ,                                                                                           ( 8 ). 

 

onde E é a intensidade do campo elétrico (N/C) e d a distância (m). 

 

4.5.2 Primeira Lei de Ohm 

 

A Primeira Lei de Ohm postula que um condutor ôhmico (resistência 

constante) mantido à temperatura constante, a intensidade (i) de corrente elétrica será 

proporcional à diferença de potencial (ddp) aplicada entre suas extremidades. Ou seja, 

sua resistência elétrica é constante. Ela é representada pela seguinte equação mostrado a 

baixo: 

    𝑅 =
𝑈

𝑖
  , 

   𝑈 = 𝑅. 𝑖 ,                                                                                       (9) 

onde R é a resistência medida em Ohm (Ω), U é a diferença de potencial elétrico (ddp) 

medido em Volts (V) e i é a intensidade da corrente elétrica medida em Ampére (A). 
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4.5.3 Segunda Lei de Ohm 

 

A Segunda Lei de Ohm estabelece que a resistência elétrica de um material é 

diretamente proporcional ao seu comprimento, inversamente proporcional à sua área de 

secção transversal. Além disso, ela depende do material do qual é constituído. É 

representada pela seguinte equação. 

𝑅 =
𝜌.𝐿

𝐴
    ,                                                                                    (10) 

 

Onde R é a resistência (Ω),ρ é a  resistividade do condutor (depende do 

material e de sua temperatura, medida em Ω.m),L é o  comprimento (m) e A é a área de 

secção transversal (m2). 

 

4.5.4 Associação de resistores em Série 

 

Resistores são dispositivos capazes de transformar a energia elétrica em 

energia térmica por meio do efeito Joule. Os elétrons da corrente elétrica, que passam 

através do resistor, colidem com os seus átomos, produzindo um aumento de sua agitação 

térmica, consequentemente, o resistor emite energia em forma de calor para as suas 

vizinhanças. 

Quando os elétrons da corrente elétrica passam através do resistor, eles 

perdem parte de sua energia, transferindo-a para os átomos da rede cristalina do material. 

Nesse processo, dizemos que a tensão elétrica, medida em Volts (V) e a corrente elétrica, 

medida em Ampere (A), sofre uma diminuição em seu módulo que é proporcional à 

resistência elétrica do material que compõe o resistor é representada pelas equações 

abaixo. 

 

𝑖 = 𝑖1 =  𝑖2 =  𝑖3 ,                                                                     (11) 

𝑈 =  𝑈1 +  𝑈2 +  𝑈3   ,                                                               (12)  

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3   ,                                                                 (13) 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/o-efeito-joule-suas-aplicacoes.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/corrente-eletrica.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/calor-sensivel.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/o-que-e-diferenca-potencial.htm
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onde i  é a  corrente elétrica (A), U é a  Diferença de potencial (V) e R é a  

resistência elétrica (Ω – ohm). 

4.5.5 Associação de resistores em paralelo 

 

        Na associação de resistores em paralelo, a resistência equivalente é igual à soma dos 

inversos das resistências dos resistores individuais que formam o circuito elétrico. 

                     

                        𝑖 =  𝑖1 +  𝑖2 +  𝑖3  ,                                                                 (14)  

𝑈 =  𝑈1 =  𝑈2 =  𝑈3                                                                (15 )                                             

1

R 
=

1

R1
+

1

R2
+  

1

R3
                                                                      (16) 

 

4.5.6 Potência elétrica.  
 

Potência elétrica é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado. 

Ou seja, é a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. A unidade de 

potência no sistema internacional de medidas é o watt (W), em homenagem ao 

matemático e engenheiro James Watts que aprimorou a máquina à vapor. No caso dos 

equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi 

transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Para calcular a potência 

elétrica utilizamos a seguinte equação abaixo 

P = U. i ,                                                                                    (17) 

sendo, P a potência (W), i a corrente elétrica (A) e U a diferença de potencial (V) 

Os resistores são dispositivos elétricos que ao serem percorridos por uma 

corrente, transformam energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é chamado 

de efeito Joule e neste caso dizemos que o resistor dissipa a energia elétrica. Aquecedores, 

chuveiros elétricos, secadores de cabelo, lâmpadas incandescentes, ferros de passar roupa 

são exemplos de equipamentos que utilizam esse efeito. 

 

4.5.7 Cálculo da Potência no Efeito Joule 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/associacao-resistores-paralelo.htm
https://www.todamateria.com.br/resistores/
https://www.todamateria.com.br/energia-eletrica/
https://www.todamateria.com.br/energia-termica/
https://www.todamateria.com.br/efeito-joule/
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Para calcular a potência elétrica em um resistor de resistência R, podemos 

usar a seguinte relação, substituindo a equação (9) na equação (17) temos:  

P = R. i2     ,                                                                                                                             (18) 

sendo P a potência (W), R a resistência (Ω) e i a corrente (A). 

 Os resistores são dispositivos elétricos que ao serem percorridos por uma 

corrente, transformam energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é chamado 

de efeito Joule e neste caso dizemos que o resistor dissipa a energia elétrica. Aquecedores, 

chuveiros elétricos, secadores de cabelo, lâmpadas incandescentes, ferros de passar roupa 

são exemplos de equipamentos que utilizam esse efeito. 

 

4.5.7 Força Eletromagnética  

 

           A   força magnética é uma força nem atrativa e nem repulsiva que atua apenas 

entre partículas carregadas em movimento. Sendo assim, sua intensidade é descrita pela 

seguinte equação: 

  

                    Fmag = q.v. B.sen(ɵ),                                                                        (19) 

onde q é a carga, v  é a velocidade da carga e B  é a intensidade do campo magnético. 

Sendo que a velocidade e o campo magnético são medidos no mesmo referencial, e ɵ é o 

ângulo entre as direções da velocidade e do campo magnético. Assim, podemos unir 

as intensidades das forças elétrica ( eq.3 ) e magnética, descrevendo matematicamente a 

intensidade da força eletromagnética, que pode ser expressa pela chamada Lei de Lorentz: 

 

                    Feletromg = q. E + q.v. B.sen(ɵ)                                                        (20)                                                                           

                   

4.5.8 Cálculo da energia elétrica 

 

Quando um equipamento elétrico fica em funcionamento durante um 

determinado intervalo de tempo, podemos calcular a energia elétrica que foi consumida. 

Para fazer esse cálculo, basta multiplicar a potência do equipamento pelo tempo de 

funcionamento, assim a energia elétrica é encontrada usando-se a seguinte equação a 

baixo 

https://www.todamateria.com.br/resistores/
https://www.todamateria.com.br/energia-eletrica/
https://www.todamateria.com.br/energia-termica/
https://www.todamateria.com.br/efeito-joule/
https://www.infoescola.com/fisica/forca-magnetica/
https://www.infoescola.com/fisica/forca-eletrica/
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𝐸 = 𝑃𝑜𝑡. ∆𝑡   ,                                                                                   (21) 

onde 𝐸   é   𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 , 𝑃𝑜𝑡   é   𝑎   𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎  e 

∆𝑡 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜. 

No cotidiano, é muito comum o valor da energia elétrica ser expresso 

em kWh. Neste caso, para transformar de Joule para kWh, podemos usar a seguinte 

relação: 

1 kWh = 3 600 000 J                                                                       (22) 

 Para se saber como calcular o consumo de energia elétrica na sua residência 

ou comércio é preciso saber sobre o consumo de energia elétrica em kWh. 

 É comum equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos possuírem na 

descrição a grandeza potência. Isso ocorre, pois esses aparelhos necessitam de energia 

elétrica para funcionar. Eles funcionam transformando a energia elétrica em outra forma 

de energia, por exemplo, no caso do chuveiro a energia elétrica é transformada em energia 

térmica. Essa energia consumida por esses aparelhos é fornecida pelas concessionárias de 

energia, e é cobrada mensalmente. O consumo de energia elétrica é medido e 

contabilizado de formas diferentes para cada tipo de consumidor.  Por isso, é preciso estar 

atento a quantidade de energia que os equipamentos elétricos estão consumindo, e para 

fazer os cálculos é necessário saber a potência do equipamento e o intervalo de tempo em 

que ele geralmente funciona. 

4.6 AS EQUAÇÕES DE MAXWELL 
 

Nos estudos de Michael Faraday, Maxwell unificou, em 1864, todos os 

fenômenos elétricos e magnéticos observáveis em um trabalho que estabeleceu conexões 

entre as várias teorias da época, derivando uma das mais elegantes teorias já formuladas. 

Assim, Maxwell demonstrou, com essa nova teoria, que todos os fenômenos elétricos e 

magnéticos poderiam ser descritos em apenas quatro equações, conhecidas atualmente 

como Equações de Maxwell. Essas são as equações básicas para o eletromagnetismo,  

assim como a lei da gravitação universal e as três leis de Newton são fundamentais para 

a Mecânica Clássica. 

 As equações de Maxwell para o eletromagnetismo constam da unificação 

entre as Leis de Gauss, para a eletricidade e para o magnetismo, a Lei de Ampère 

generalizada e a Lei de Faraday para a Indução eletromagnética. Ou seja, de 1830 até 
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1861, as leis da Eletricidade e do Magnetismo foram descritas pelas equações 

diferenciais.    

 

 

   .   𝐷
→

∇
→

=  ρ                        ( lei de Gauss para o campo elétrico)                             (23) 

  .  𝐵
→

∇
→   = 0                   ( lei de gauss para o campo magnético )                 (24) 

 .  𝐻
→

∇ 
→  =   𝐽

→                  ( lei de ampere )                                                               (25) 

   .    = −   
 𝜕𝐵

→

𝜕𝑡𝐸
→

∇
→           ( lei de Faraday )                                                              (26) 

 

Todas essas equações foram derivadas sob a hipótese de cargas e ou correntes 

estacionárias inclusive a lei de Faraday, que era testada basicamente por meio de ímãs ou 

eletromagnetos com corrente contínua constante. Assim, o problema com as equações 

acima reside na Lei de Ampère. Seus estudos foram divididos em trabalhos sobre os 

fundamentos da teoria eletromagnética; e no Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo. 
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5. CONSTRUÇÃO DE VÍDEOS AULAS DE EXPERIMENTOS DE 

ELETRICIDADE E MAGNETISMO 

     

          Nesse capítulo apresentaremos os experimentos desenvolvidos neste trabalho 

tendo como base os conceitos físicos discutidos no anterior.  

 

5.1 METODOLOGIA 
 

Neste sentido, este trabalho apresenta uma proposta para aulas de física, no 

tocante à concepção no experimento de eletricidade e magnetismo. A proposta para 

ensino de física na aprendizagem, foi a construção de experimentos. Por meio de 

esquemas de representação, construídos antes e após a aplicação do produto, verificou-se 

que a abordagem metodológica, na qual o professor é parte do processo de construção do 

conhecimento, conseguiu aumentar e qualificar os conceitos relacionados a eletricidade e 

magnetismo com ensino de física na aplicação. 

 O desenvolvimento cognitivo seria o processo pelo qual o ser humano obtém 

conhecimento, através de sua interação com o meio no ensino de física. Segundo a teoria 

de Piaget, este processo se dá através das várias etapas evolutivas que vão se sucedendo 

no ser humano, desde seu nascimento até a fase adulta. 

As atividades experimentais, com a gravação de vídeos aulas que foram 

desenvolvidas neste trabalho para o ensino de física, são simples e diretas. Sendo em 

suma experimentos feitos com materiais de baixo custo. Assim, com o objetivo de facilitar 

o ensino e a aprendizagem. Ou seja, o material sugerido pode ser substituído por outro, 

mais barato ou reciclado.  

A montagem dos experimentos se encontra nos apêndices A, B, C, D e E; e os links dos 

vídeos com as demonstrações dos experimentos no anexo. 

5.1.1. Experimento 1 - Desviando um filete de água  

 

Este experimento pode ser mostrado no (Apêndice A) sobre o conceito de 

eletrização, conforme figura 04 abaixo.  Quando aproximado do filete de água as cargas 

elétricas em excesso na superfície do material carregado irão atraí-lo. Isso ocorre porque 

as moléculas de água (H2O) tem formato angular, o que leva ao aparecimento de polos 

elétricos, figura 05. 

Figura 04: Desviando um filete de água  
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 Fonte: autoria própria . 

Figura 05: A molécula de água  

 

Fonte; Disponível em; (Peruzzo, A FÍSICA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS Volume III, 

pág. 27. 1ª edição Irani, SC Edição do Autor 2013). 

Estrutura da molécula de H2O e presença de polos elétricos. Através da 

indução as cargas do bastão irão organizar as moléculas da água, permitindo que haja o 

desvio do filete de água, devido à atração entre cargas elétricas de sinais opostos.                                                                          

                                                                                                                                         
5.2 Experimento 2 - Lata Eletrizada 

 

A lata eletrizada   este experimento pode ser mostrado na (Apêndice B), 

Conceito de carga elétrica, força elétrica e os processos de eletrização abordados de forma 

lúdica com bexiga de aniversário e lata de refrigerante. Na eletrização por atrito existe 

uma fricção entre dois corpos, havendo passagem de elétrons de um corpo para o outro. 

Após o atrito, os dois corpos ficam carregados com cargas iguais, porem com sinais 

contrários. Um mesmo corpo pode tornar-se positivo ou negativo, dependendo da 

substancia que com ele é atritado, conforme figuras 06 e 07. 
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Figura 06:  Bexiga e lata com cargas neutras 

 

 Fonte: Autoria própria. 

Figura 07:  Bexiga e lata eletrizados (lata em movimento). 

 

 Fonte: Autoria própria. 

  

 

5.3 Experimento 3 - Efeito Âmbar Experiência   

  

Este experimento pode ser mostrado na (Apêndice C), e pode ser feito em 

casa com materiais comum. Quando aproximamos a bexiga após ser atritada passa a atrair 

papel ao se aproximar deles, dizemos que adquiriu uma carga elétrica ou que está 

eletrizado, eletrificado, carregado eletricamente ou simplesmente carregado, conforme 

mostra a figura 08. O processo e chamado de carga obtida por atrito, eletrização por atrito, 

eletrificação por atrito ou de efeito tribo elétrico. A atração entre estes corpos e chamada 

algumas vezes de atração elétrica ou de atração eletrostática. Dizemos que a bexiga que 
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não atrai papel ao se aproximar deles está neutro, eletricamente neutro, que possui carga 

nula, ou que não está eletrizado. 

 

Figura 08:   Bexiga eletrizada por atrito e então atrai pequenos pedaços de papel 

 

Fonte: Autoria própria . 

Observação então que a otimização na transferência de cargas elétricas 

acontece quando são atritados corpos dos extremos na tabela periódica. Ou seja, quando 

são atritados aquele que ocupa a posição mais alta na com o que ocupa a posição mais 

baixa na tabela. Isto é uma consequência da conservação das cargas elétricas, pois os 

elétrons perdidos pelos corpos do topo da tabela periódica são absorvidos pelos corpos da 

posição mais baixa na tabela periódica. O atrito de um corpo com o vizinho 

imediatamente abaixo ou imediatamente acima, segundo esta classificação, é menos 

favorável à troca de elétrons. 

 

5. 4 Experimento 4 - Motor Elétrico 
 

Este experimento pode ser mostrado na (Apêndice D), temos a presença de 

motores elétricos por toda a parte, por exemplo, no liquidificador, na batedeira elétrica, 

nos carrinhos de controle remoto, etc. Esses motores têm como princípio básico 

transformar energia elétrica em energia mecânica. Temos basicamente dois tipos de 

motores elétricos: o motor de corrente contínua (CC) e o motor de corrente alternada 

(CA); ambos trabalham pela interação entre campos elétricos e campos magnéticos. 

O experimento objetiva levar o aluno a ter um contato maior com os motores 

elétricos, bem como ajudá-lo a entender o princípio de funcionamento desses motores. 
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É um experimento de baixo custo que visa à interação dos alunos com o 

estudo da física aplicada no dia a dia. Montando o experimento: 

Primeiramente construa uma bobina, enrolando de 5 a 10 voltas de fio de cobre em torno 

da pilha grande, deixando duas pontas livres de aproximadamente 3 cm de fio. Retire 

totalmente, com o estilete, o verniz que recobre uma das pontas. Na outra, deixe uma 

faixa de verniz ao longo do comprimento e retire o resto. Lembre-se que o verniz deve 

ser retirado conforme proposto, caso contrário o motor poderá não funcionar 

perfeitamente. 

 Construa um suporte com o arame (figura abaixo 09) para a bobina, fixe-o 

com ajuda dos pregos para que não caia. Com a ajuda da fita-crepe coloque a pilha no 

suporte de madeira e em seguida ligue as extremidades do arame nos polos da pilha.  

Coloque a bobina no suporte, em seguida coloque o ímã em baixo da bobina. 

Para que o motor funcione, dê um pequeno impulso com o dedo na bobina. 

Figura 09: Motor elétrico. 

 

 Fonte:  Autoria própria. 

Uma espira retangular de fio, percorrida por uma corrente e livre para girar 

em torno de um eixo, é submetida a um campo magnético. Forças magnéticas produzem 

um torque que faz a espira girar. (halliday-10, 2016.edição. p. 473) 

Quando uma corrente elétrica atravessa um fio condutor, cria em torno dele 

um campo magnético. Este efeito foi verificado pela primeira vez por Hans Christian 

Orsted em abril de 1820. Ele observou que a agulha de uma bússola defletia de sua 

posição de equilíbrio quando havia próximo a ela um fio condutor pelo qual passava uma 

corrente elétrica. 
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Uma bobina constitui-se de um fio condutor enrolado de tal modo que forma 

pelo menos uma espira. Se por ela passar uma corrente elétrica, gera-se um campo 

magnético no sentido perpendicular ao plano da bobina. Este arranjo em forma de espira 

faz com que apareçam na bobina polaridades norte e sul definidas. O resultado final é que 

a bobina possui polo norte e sul, tal como um ímã natural. Veja a figura 10 e 11, abaixo.  

 

Figura 10: Bobina com polaridades norte e sul 

 

Fonte; Disponível em; livro halliday. Fundamentos de física eletromagnetismo  (Física 3: (halliday-

10,2016. edição.pag.473)  

 

Figura 11: plano da espira (bobina) com polaridades norte e sul.   

 

Fonte; Disponível em: http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/ele10.htm. 

 

5.5 Experimento 5- Construindo um eletroímã 
 

Objetivo neste experimento (Apêndice E), vamos mostrar que é possível criar 

um ímã muito parecido a um imã natural com o uso da eletricidade. Ou seja, quando uma 
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corrente elétrica atravessa um fio condutor, cria em torno dele um campo magnético. Este 

efeito foi verificado pela primeira vez por Hans Christian Orsted em abril de 1820. Ele 

observou que a agulha de uma bússola defletia de sua posição de equilíbrio quando havia 

próximo a ela um fio condutor pelo qual passava uma corrente elétrica. Um solenóide 

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 solenóide. Este arranjo em forma de tubo 

faz com que apareçam no solenóide polaridades nortes e sul definidas. O resultado final 

é que o solenóide possui pólos norte e sul, tal como um ímã natural. Veja a figura 12. 

 

Figura 12: Solenoide 

  

Fonte; Disponível em:  http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/17554/eletroima.pdf  

 

Os materiais ferromagnéticos são constituídos de um número muito grande 

de pequenos ímãs naturais, conhecidos como dipolos magnéticos elementares. Este 

número é da mesma ordem do 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 mostra a figura 13 a 

baixo. 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 mostra a figura 

14 a baixo. 

 

Figura 13: Dipolos desalinhados 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/17554/eletroima.pdf
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Fonte; Disponível em:  http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/17554/eletroima.pdf  

 

 Figura 14: Dipolos alinhados 

 

Fonte; Disponível em; http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/17554/eletroima.pdf  

Os campos magnéticos dos dipolos se somam e têm 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. 

O eletromagnetismo é a parte da Física que estuda a relação o fenômeno de 

na natureza entre a corrente elétrica e o campo magnético. De acordo com essa teoria: 

cargas elétricas em movimento dão origem a um campo magnético, da mesma forma que 

a variação do fluxo magnético gera corrente elétrica. 

Uma forma para o professor de Física iniciar o ensino do eletromagnetismo é 

construindo um eletroímã para aprendizagem em sala de aula. Esse dispositivo utiliza a 

corrente elétrica para gerar campo magnético. Ele é constituído por um material 

ferromagnético envolvido por um fio condutor. Quando se estabelece uma corrente 

elétrica nesse condutor, um campo magnético é gerado e o material ferromagnético passa 

a ter as propriedades de um imã as principais características desse fenômeno e sua 

importância na indústria na equipamentos. Observe nas figuras 15 e 16 abaixo como deve 

ficar o eletroímã: 

Figura 15:  Eletroímã 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/17554/eletroima.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/17554/eletroima.pdf
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 Fonte: Autoria própria . 

 

 

Figura 16:  Eletroímã ligado atraindo objetos.    

 

   Fonte: Autoria própria  

Para finalizar o conteúdo, é interessante salientar o quanto os eletroímãs estão 

presentes no nosso cotidiano. Eles são usados em motores de geladeiras, liquidificadores, 

nas grandes indústrias e etc. 
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6. O CÁLCULO DO CONSUMO DE ENERGIA COMO APLICAÇÃO PRÁTICA 

PARA ESTÍMULO DO ENSINO DE FÍSICA  

 

Neste capítulo faremos uma aplicação da Teoria de Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel. Ou seja, que utiliza como estímulo ao ensino de ciências 

da natureza o dia a dia, conhecimentos prévios, atividades experimentos e métodos 

alternativos. Sendo assim, o cálculo da energia elétrica consumida pelos aparelhos 

eletrodomésticos e máquina de indústria, pode ser feito com base na potência e no tempo 

em que cada um desses aparelhos permanece ligado, de modo que a energia elétrica 

consumida seja calculada em quilowatt-hora (kWh). Saber calcular o consumo de energia 

é de grande importância para um uso consciente da energia elétrica. Apesar do cálculo 

ser muito simples, em alguns casos é necessário fazer uma avaliação da potência que será 

consumida pelo equipamento , como no caso da utilização de chuveiros elétricos. 

Um dos objetivos dos educadores é fazer com que seus alunos tenham maior 

interesse pela sua disciplina. Com objetivo de tornar a disciplina mais aceitável, o 

educador deve levar para a sala algo que a torne mais interessante. Isso pode ser feito 

transformando os alunos nos próprios agentes da educação, ou seja, eles devem ser os 

próprios pesquisadores. 

Ao trabalhar o assunto energia o professor pode passar uma atividade de 

pesquisa em sala de aula para seus alunos. Como sabemos, todo mês pagamos uma conta 

de energia elétrica que se refere ao consumo diário de energia, assim, o aluno pode ficar 

de medir o consumo de energia elétrica de sua residência apenas fazendo observações 

diárias no medidor de energia. Fazer calculo com corrente veze com tensão, chega sua 

casa.  

Para Ausubel, a aprendizagem trata da expansão e da modificação de um 

conhecimento já existente. Portanto, novas ideias só podem ser realmente adquiridas 

quando existe uma conexão com âncoras conceituais já existentes. São essas âncoras que 

dão sentido e significado ao novo conteúdo, construindo uma aprendizagem significativa.  

 

6.1 CÁLCULO DA ENERGIA CONSUMIDA  
 

         A potência elétrica do chuveiro varia de acordo com a posição da chave. Ela pode 

variar de 4.500 a 6.000 watts no modo inverno, e no modo verão ou morno, varia entre 

https://www.mundodaeletrica.com.br/chuveiro-eletrico-vantagens-e-desvantagens/
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2.100 e 3.500 watts. O consumo por hora de uso é de 4,5 a 6 kWh no modo quente, e de 

2,1 a 3,5 kWh no modo morno. Sendo assim, vamos considerar um chuveiro elétrico 

5500W = 5,5 kW ligado durante 15 minutos (0,25 h), podemos calcular a energia 

consumida em kWh utilizando a equação (21). Logo, considerando uma tarifa fixa de R$ 

0,700450 por kWh, é possível calcular o custo da energia elétrica consumida, utilizando 

a seguinte relação: custo = tarifa* E. Onde, tarifa = valor. 

 

6.1.1 Cálculo do custo mensal da energia elétrica consumida  

   

          Como um dos   resultados da aplicação da equação (21) é para se demostrar o custo 

do valor cobrado da energia elétrica ao se usar o chuveiro elétrico de 5500W = 5,5 kW 

por cinco pessoas variando o tempo de 5, 10, 15, 20 e 25 minutos respectivamente durante 

30 dias e considerando uma tarifa fixa de R$ 0,700450 por kWh, conforme Tabela 02 

abaixo: 

Tabela 2: Resultado do custo da energia elétrica do chuveiro elétrico durante 30 dias 

 

Cliente  Minuto no banho 

por dia    

∆𝑡 mensal de 30 

dias  
Valor do consumo 

mensal de 30 dias 

1° pessoa  5 - 1/12 h 30/12 h   9,24 reais  

2° pessoa  10 - 1/6 h  30/6 h 18,49 reais  

3° pessoa 15 - 1/4 h 30/4 h 28,89 reais  

4° pessoa 20 - 1/3 h 30/3 h 36,98 reais 

5° pessoa  25 - 5/12 h  150/12 h 46,22 reais 
Fonte: Autoria própria . 

 

           Agora vamos fazer uma outro aplicação da equação (21) com três famílias 

diferentes com consumo no ar condicionado de potência 1085 W = 1,085 kW, variando 

de 8, 12 e 24 horas ligados por dia durante 30 dias e considerando uma tarifa fixa de R$ 

0,700450 por kWh, conforme Tabela 03 abaixo: 

Tabela 3: Resultado do custo do valor do custo do consumo do ar condicionado durante 

30 dias 



42 
 

Cliente  Hora ligado no ar 

condicionado 

∆𝑡 mensal de 30 

dias 
Valor consumo no 

mês 

 

1° família  8 h 240 horas 182,39 reais 

2° família  12 h 360 horas 273,59 reais 

3° família  24 h 720 horas 547,19 reais 

Fonte: Autoria própria. 

 

       Podemos demonstrar nas duas Tabelas 02 e 03 que quanto mais tempo os 

eletrodomésticos ficam ligado maior o valor do custo da energia elétrica. Apesar de todos 

os cálculos serem feitos utilizando como base um chuveiro elétrico e um ar condicionado, 

podemos calcular o consumo de energia elétrica para todos os equipamentos elétricos.  

Sendo assim, vamos considerar três famílias com número de eletrodomésticos variados 

com diferentes valores de potência para cada aparelho e potência total, conforme Tabelas 

04, 05 e 06 abaixo:  

 

 Tabela 04 :1° Família de baixa renda que utiliza potência total de 1, 250 kW. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

Eletrodomésticos  Potencia  

Bomba de água  400 w 

computador 300 w 

Geladeira simples 250 w 

Televisor    90 w 

Ventilador  100 w 

Lâmpada led 5 unidades     90 w 

Total    1250 w  
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Tabela 5; 2° Família baixa renda calcula media consumo de energia 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eletrodomésticos  Potencia  

Bomba de água  400 w 

Ar-condicionado  1085 w 

DvD PLAYER      30 w 

computador 300 w 

lâmpada led 10 unidade   150 w 

Geladeira simples 250 w 

Televisor    90 w 

Ventilador  100 w 

Total    2555w   
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Tabela 06. 3° Família de alta renda calcula media consumo de energia. 

Eletrodomésticos  Potencia  

Bomba de água  400 w 

Ar-condicionado  1085 w 

DvD PLAYER      30 w 

computador 300 w 

Geladeira simples 250 w 

Televisor 29´´    90 w 

Ventilador  100 w 

Aparelho de som   80 w 

Aspirador de pó  100 w  

Cafeteira elétrico  600 w 

Lâmpada led 10 unidade    200 w 

Lavadora  500 w 

Panela elétrica  1100 w 

Total    4835 w   

Fonte: Autoria própria. 

  

 

Calculamos para três famílias o custo do gasto do consumo de energia de 08 horas 

por dia energia elétrica durante 30 dias, utilizando a potência total em kW dos 

eletrodomésticos de cada família e considerando uma tarifa fixa de R$ 0,700450 por kWh, 

conforme Tabela 06 abaixo: 
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Tabela 07: Valor do custo mensal do consumo de energia elétrica 

Domicilio     Calculo da média do consumo de energia 

Media de 

potência total  

Família  Hora ligada no 

dia durante 30 

dias  

∆𝑡 mensal de 

30 dias 
Valor do custo 

do consumo de 

energia elétrica 

mensal 

1,250 kw 1° família baixa 

renda  

8 h 240 h 210,00 reais  

2,555 kw 2° família 

média renda 

8 h 240 h 429,51 reais  

4,835 kw  3° família alta 

renda  

8 h 240 h 812,80 reais  

  

Fonte: Autoria própria. 

        Podemos demonstrar na tabela 07 que quanto mais eletrodomésticos ligados, 

mesmo mantendo o tempo fixo, maior o valor do custo da energia elétrica mensal.  
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 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As aulas experimentais não são uma realidade no Ensino de Física nas escolas 

públicas brasileiras. Com isso, essa pesquisa focou na versatilidade para sanar esse ponto 

falho que temos na educação. Os experimentos trazem uma nova visão para o ensino de 

física na sala aula com professor como mediador. Outro ponto positivo desse trabalho foi 

trazer o ensino para a realidade do aluno. 

Segundo ALBERT (2010), todavia, o ultrapassado conceito de aprendizagem 

social precisa dar lugar a abordagens que descrevem mais claramente o papel ativo 

atribuído aos indivíduos no processo de aprendizagem e a interlocução que eles fazem 

com o ambiente, principal mediador deste processo. 

Neste trabalho foram elaborados quatro experimentos com o intuito de 

disponibilizar aos professores uma alternativa para o ensino de física mais lúdico por 

vídeos aulas que passaram a ser disponibilizados no tik tok(rede social), para facilitar o 

acesso aos mesmos. Foi possível constatar que sim é possível fazer uma aula experimental 

sem ter um laboratório com equipamentos de ponta, o mesmo resultado demonstrativo 

pode ser feito com baixo custo e materiais acessíveis. 

Diante de todo o trabalho o exposto no ensino de física, podemos verificamos que 

a utilização de experimentos demonstrativos eletricidade de eletromagnetismo, feito de 

materiais de baixo custo e de materiais alternativos, por meio do ensino de física, 

constitui-se de uma ferramenta viável e boa de ensino-aprendizagem, pois, ela atendeu à 

demanda do professor em sala de aula, possibilitando-o a adequar os experimentos de 

acordo com suas intenções.  

Além dos quatro experimentos também foi apresentada uma proposta de atividade 

para trabalhar a eletricidade por meio do cálculo da conta do consumo de energia do 

aluno. Isso se mostro uma boa maneira de fazer os alunos interagirem uns com os outros 

e fazer a aula mais atrativa de demonstração, os experimentos auxiliam o professor no 

trabalho de conteúdos, antes vistos pelos alunos, como complexos, desinteressantes e fora 

da realidade.  

Para aqueles que desejam construir um experimento, ou até mesmo apenas uma 

atividade experimental, orientamos que consultem seus alunos para que eles indiquem 

quais experimentos poderiam ser usados com o objeto facilitador da aprendizagem, para 

o entendimento dos conceitos. 
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Concluindo consideramos a experiência como uma boa metodologia de ensino de 

física, uma vez que usando os experimentos demonstrativos, durante as aulas teóricas 

como uma ferramenta complementar, o professor pode sistematizar e enriquecer os 

conteúdos teóricos em sala de aula. 
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APENDICE A. EXPERIMENTO 1 - Desviando um Filete de Água 

  

               Objetivo  

Pegue uma bexiga e, passando-o algumas vezes em seus cabelos (que devem estar 

limpos e secos), ele se eletrizará. Deixe escorrer um filete d'água de uma torneira e 

aproxime dela o pente eletrizado. Observe o que aconteceu. A corrente de água foi 

desviada, O filete d'água estava inicialmente eletrizado explique, então, por que a água 

foi atraída pelo pente. 

Observar o desvio de um filete de água quando nele for aproximado um   

corpo carregado eletricamente. 

Materiais Utilizados 

• 1 torneira de água (em funcionamento), 

• 1 bastão de plástico bexiga, 

• 1 pedaço de lã. 

Montagem e Procedimento  

Atrite o bastão de plástico ou bexiga com a lã no cabelo, de modo a eletrizá-

lo, e aproxime-o de um filete de água oriundo da torneira. Observe que o filete acaba 

sendo atraído pelo bastão ou bexiga, curvando a sua trajetória, como conforme mostra a 

figura 04, autoria própria a baixa. 

Figura 04: Desviando um Filete de Água  

 

 Fonte: autoria própria. 
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  Explicação 

Quando aproximado do filete de água as cargas elétricas em excesso na 

superfície do material carregado irão atraí-lo. Isso ocorre porque as moléculas de água 

(H2O) tem formato angular, o que leva ao aparecimento de polos elétricos. 

Figura 04. Desviando um Filete de Água  

 

  Fonte: autoria própria. 

 

Figura 17.do desenho 

 

Fonte; autoria própria  

 

A partir daí, a molécula de água exibe uma região positiva, os hidrogênios, e 

uma negativa, o oxigênio, dando origem a uma molécula polar e/ou dipolo. A água detém 

diversas propriedades essenciais para os seres vivos, provenientes de sua estrutura, além 

de possuir capacidade de deteriorar substâncias inorgânicas e orgânicas. 

Estrutura da molécula de H2O e presença de polos elétricos. Através da 

indução as cargas do bastão irão organizar as moléculas da água, permitindo que haja o 

desvio do filete de água, devido à atração entre cargas elétricas de sinais opostos.                                                                                                                                              
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APÊNDICE B - EXPERIMENTO - Lata Eletrizada 

 

Materiais Utilizados 

Uma lata de alumínio vazia. 

Uma bexiga. 

Uma fita isolante. 

A lata eletrizada Conceito de carga elétrica, força elétrica e os processos de 

eletrização abordados de forma lúdica com bexiga de aniversário e lata de refrigerante. 

Na eletrização por atrito existe uma fricção entre dois corpos, havendo passagem de 

elétrons de um corpo para o outro. Após o atrito, os dois corpos ficam carregados com 

cargas iguais, porem com sinais contrários. Um mesmo corpo pode tornar-se positivo ou 

negativo, dependendo da substancia que com ele é atritado. conforme mostra a figura 06. 

abaixo.    

                Figura 06. bexiga e lata com cargas neutro   

 

                Fonte; autoria própria. 

Figura 07. bexiga e lata eletrizados 

 

Fonte; autoria própria. https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7121362452788333830 
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MÉTODO: 

Ao atritar a bexiga no cabelo, a bexiga retirará alguns elétrons dos cabelos, 

ganhando carga negativa. Quando a aproximamos da lata, os elétrons desta se afastam 

para o lado oposto, enquanto o lado mais próximo à bexiga ganhará carga positiva. É essa 

diferença de cargas que torna possível a atração entre elas. 

comentários;  

Na natureza os corpos são encontrados eletricamente neutros, e o número de 

elétrons igual ao número de prótons. Entretanto se provocarmos a retirada ou acréscimo 

de elétrons a um corpo por meio de um processo de atritá-lo a um outro corpo, ele adquira 

carga elétrica. 
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APÊNDICE C- EXPERIMENTO - EFEITO ÂMBAR EXPERIÊNCIA 

  

Efeito Âmbar Experiência 

Os matérias usado   

1 bexiga ou cano  

1 tesoura  

1 papel  

1 um pedaço de lã ou cabelo. 

 

Figura 18. de matérias 

 

 Fonte; autoria  própria.  

A eletrização por atrito acontece principalmente quando dois ou mais corpos 

isolantes são esfregados um contra o outro. O processo de atritar os corpos fornece energia 

aos elétrons desses materiais. Os elétrons dos materiais isolantes geralmente encontram-

se fortemente atraídos pelos núcleos de seus próprios átomos, por isso, precisam de uma 

energia extra para saltar de um corpo para outro. 

Durante a eletrização por atrito, um dos corpos perde elétrons e o outro ganha 

elétrons. Dessa forma, ao final do processo, os dois corpos estarão com cargas de módulo 

igual, mas de sinais opostos. conforme mostra a figura 08 abaixo.    
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Figura 08, o balão foi eletrizado por atrito e então atrai pequenos pedaços de papel 

 

Fonte; Autoria  próprio. 

 https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7117989913408195846         

Dizemos que a bexiga que não atrai papel ao se aproximar deles está neutro, 

eletricamente neutro, que possui carga nula, ou que não está eletrizado. Quando a bexiga 

após ser atritado passa a atrair papel ao se aproximar deles, dizemos que adquiriu uma 

carga elétrica ou que está eletrizado, eletrificado, carregado eletricamente ou 

simplesmente carregado. O processo e chamado de carga obtida por atrito, eletrização por 

atrito, eletrificação por atrito ou de efeito tribo elétrico. A atração entre estes corpos e 

chamada algumas vezes de atração elétrica ou de atração eletrostática. 
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APÊNDICE D - EXPERIMENTO - Motor elétrico 

 

 

Materiais Utilizados 

Uma madeira 14 cm  

Dois imãs 

Um carregador de Celular ou dois pilha grande de 1,5v  

Um fio 0,5 mm² de 60 cm  

Um fio de cobre 10 mm² de 25 cm de comprimento  

Um fio para fazer bobina 0,2 mm² de 30 cm de comprimento  

Para a construção do motor elétrico vamos precisar de:0,25 metros de f io de cobre 

10 mm², um pedaço de ímã de alto-falante, suporte de madeira em     outros materiais, 

dois pilha grande de 1,5 v ou carregador de célula saída 12 V vdc 1 A, um estilete, uma 

fita-crepe, fio de cobre de rádio queimado. 

Temos a presença de motores elétricos por toda a parte, por exemplo, no 

liquidificador, na batedeira elétrica, nos carrinhos de controle remoto, etc. Esses motores 

têm como princípio básico transformar energia elétrica em energia mecânica. Temos 

basicamente dois tipos de motores elétricos: o motor de corrente contínua (CC) e o motor 

de corrente alternada (CA); ambos trabalham pela interação entre campos elétricos e 

campos magnéticos. 

O experimento objetiva levar o aluno a ter um contato maior com os motores 

elétricos, bem como ajudá-lo a entender o princípio de funcionamento desses motores. 

É um experimento de baixo custo que visa à interação dos alunos com o estudo da 

física aplicada no dia a dia. Montando o experimento: 

Primeiramente construa uma bobina, enrolando de 5 a 10 voltas de fio de cobre em torno 

da pilha grande, deixando duas pontas livres de aproximadamente 3 cm de fio. Retire 

totalmente, com o estilete, o verniz que recobre uma das pontas. Na outra, deixe uma 

faixa de verniz ao longo do comprimento e retire o resto. Lembre-se que o verniz deve 

ser retirado conforme proposto, caso contrário o motor poderá não funcionar 

perfeitamente. 

 Construa um suporte com o arame (figura abaixo) para a bobina, fixe-o com ajuda 

dos pregos para que não caia. Com a ajuda da fita-crepe coloque a pilha no suporte de 



59 
 

madeira e em seguida ligue as extremidades do arame nos polos da pilha outra carregado 

de célula para fazer experimentos. 

Coloque a bobina no suporte, em seguida coloque o ímã em baixo da bobina. Para 

que o motor funcione, dê um pequeno impulso com o dedo na bobina. conforme mostra 

a    figura 09, autoria própria mostrado baixa.  

Figura 09. motor elétrico 

 

Fonte; autoria  própria. Acesso https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7121093936394947845 
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APÊNDICE E- Experimento; construindo um eletroímã 

   

O eletroímã pode ser construído com materiais de baixíssimo custo e o professor 

pode solicitar aos seus alunos através aprendizagem que levem esses materiais para a 

escola para que também construam o experimento no ensino de física. Veja a seguir como 

você pode construir um eletroímã: 

Os materiais utilizados são: 

Uma pilha outro Um carregador de Celular. 

Um prego de ferro de 10 cm; 

1 metro de fio de cobre desencapado; 

1 fita 

Montagem do experimento: 

enrole o fio de cobre ao redor do prego, prenda as extremidades do fio nas 

extremidades do carregador de Celular, fixe o fio no prego com a fita para evitar que ele 

desenrole. Observe na figura abaixo como deve ficar o eletroímã: conforme mostra a    

figura 15, autoria própria baixo.  

Figura 15. construindo um eletroímã. 

 

Fonte; autoria  própria. 

 

  Quando o fio é conectado no carregador de Celular, ele é percorrido por uma 

corrente elétrica. Essa corrente gera campo magnético e o prego passa a comportar-se 

como um imã. conforme a figura 16 autoria própria abaixo. 

Figura 16. eletroímã ligado atraindo objetos 
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Fonte; autoria própria .   

 

Para explorar o experimento com os alunos, o professor deve pedir que eles 

aproximem os clipes e as tachinhas do prego e observem se esses objetos serão atraídos.     

Para finalizar o conteúdo, é interessante mostrar o quanto os eletroímãs estão 

presentes no nosso cotidiano. Eles são usados em motores de geladeiras e liquidificadores, 

no telefone, alto-falantes, as grandes indústrias as empresas o movimento da tecnologia 

etc. 
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ANEXO -MONTAGEM DE VÍDEO NO SÃO QUATRO LINK 

 

1. EXPERIMENTO - LATA ELETRIZADA 

https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7121362452788333830 

2. EXPERIMENTO – EFEITO AMBAR 

https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7117989913408195846 

3.EXPERIMENTO NO MOTOR ELÉTRICO 

https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7121093936394947845 

4. EXPERIMENTO   CONSTRUINDO UM ELETROÍMÃ 

https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7121087496779271429 

 

https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7121362452788333830
https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7117989913408195846
https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7121093936394947845
https://www.tiktok.com/@gilmarmendes41/video/7121087496779271429

