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APRESENTAÇÃO 

 

O presente livro é produto da dissertação de Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física intitulada “O ensino de indução eletromagnética a partir de atividades 

experimentais quantitativas ”. 

Assim, este produto tem por objetivo apresentar um roteiro de experimentos 

reais e virtuais de indução eletromagnética  de modo que o professor possa executá-los 

no ambiente de sala de aula juntamente com seus alunos, suprindo assim a ausência de 

um laboratório bem equipado na escola.  

O material conta com um conjunto de práticas experimentais baseadas na 

utilização das atividades experimentais e computacionais de forma integrada, 

permitindo ao professor obter dados confiáveis a partir da utilização de materiais 

alternativos. 

As práticas experimentais apresentadas neste material possuem caráter 

quantitativo, uma vez que os experimentos permitem a coleta e a análise de dados em 

tempo real nas aulas de indução eletromagnética.  

Os experimentos sugeridos neste livro permitem ao aluno perceber a presença do 

campo magnético, sua intensidade e sentido aplic ando a regra da mão direita, a força 

magnética oriunda da interação entre bobinas e imãs; e também a indução 

eletromagnética entre uma bobina e um solenoide.  

Esperamos que esse produto possa contri buir para sua prática laboratorial, e 

motivar a utilização das atividades experimentais-computacionais nas aulas de física.  
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1. O Ensino de Física 

Dentre as disciplinas vinculadas a área das ciências da natureza e suas 

tecnologias, a Física é considerada pelos alunos, de um modo geral, como sendo uma 

disciplina difícil, que em nada se diferencia da Matemática.  

Neste sentido, muitas são as críticas envolvendo a metodologia de ensino 

empregada nas aulas de física:   
“ O ensino de ciências, nos diversos níveis, ainda está comprometido com a 

visão platônica de mundo. Geralmente ele é realizado de forma acadêmica, 

l iteral, de modo que não se aprende a verdadeira física, mas se memorizam 

leis como se fossem poemas. O ensino não é funcional, não permite que o 

aluno compreenda fatos do mundo real, não o habilita a explicar situações, 

sejam elas idealizadas ou cotidianas. Quase sempre tem como única 

finalidade a de preparar para os níveis seguintes...”  (CAPPELLETTO, 2009, 

p. 21). 

 

No contexto atual, espera-se que ao estudar física, o aluno não simplesmente 

decore as leis e detenha o aparato matemático necessário para resolver problemas de 

fixação repetitivos e preparatórios para o vestibular, mas também que seja capaz de 

desenvolver um pensamento físico sistemático a r espeito de uma situação problema, 

levantando indagações e procurando entender o que ocorre, como ocorre, e porque 

ocorre um determinado fenômeno, usando para isso as teorias, conceitos e leis 

aprendidas. 

1.1. Dificuldades no aprendizado dos conceitos sobre Indução 

Eletromagnética. 

Para desenvolver uma estratégia de ensino mais eficiente e condizente com as 

necessidades dos alunos, deve-se conhecer as principais dificuldades apresentadas por 

eles ao estudarem o assunto e a partir disso, desenvolver novas estratégias. Portanto, 

coletou-se informações sobre as dificuldades dos alunos no aprendizado dos conceitos 

sobre indução eletromagnética.  

Para Macedo et al (2011) as principais dificuldades dos alunos ao estudar os 

conteúdos de eletromagnetismo estão na impo ssibilidade de visualização dos campos 

magnéticos no espaço tridimensional devido a este ser invisível, e ser apresentado aos 

alunos através de abstrações, sendo deduzido com a ajuda de um grande número de 

equações, em um formalismo matemático que muitos a lunos não detêm. 



Segundo Moreira e Krey (2006), as dificuldades dos alunos no estudo do 

eletromagnetismo estão na interpretação das leis, na sua operacionalização matemática e 

nos conceitos de superfície gaussiana e fluxo de campo elétrico, pela incapacida de dos 

alunos em construírem modelos mentais e esquemas de assimilação, que confiram 

significados aos conceitos envolvidos e à própria lei, posto a forma inadequada que os 

alunos receberam a instrução. 

Paz (2007) atribui estas dificuldades ao entendimento das interações e 

comportamento das variáveis eletromagnéticas no espaço tridimensional, no artifício da 

simplificação matemática neste espaço e nas próprias operações matemáticas.  

Para Neto (2013) os alunos têm grande dificuldade em identificar o sentido d o 

campo magnético no indutor, compreender o comportamento das correntes elétricas e 

dos campos eletromagnéticos durante uma oscilação completa.  

Com base nestes trabalhos percebe-se que as dificuldades dos alunos no estudo 

do eletromagnetismo estão relacionadas com a abstração realizada sobre a existência e o 

formato do campo eletromagnético indutor e induzido, as relações entre as variáveis e a 

interpretação de leis e conceitos tais como “lei de Faraday”, “lei de Lenz”, “Fluxo 

magnético” e “Força magnética” . 

Para vencer essas dificuldades e fazer o aluno compreender os conceitos de 

eletromagnetismo, foram realizadas práticas experimentais quantitativas baseadas na 

associação entre atividades experimentais e computacionais.  

 

2. Atividades Exper imentais e Computacionais 

A busca por atividades e metodologias que colaborem para com o processo de 

ensino aprendizagem e que facilite e estimule o desenvolvimento cognitiv o do aluno 

sempre foi uma preocupação para pesquisadores do ensino de física, sobretudo em 

conteúdos relacionados ao eletromagnetismo, trabalhados muitas vezes de forma 

puramente expositiva, com pouca ou nenhuma prática experimental que possa 

relacionar os conhecimentos teóricos aos práticos , motivada muitas vezes a  inexistência 

de laboratórios estrutu rados e equipados adequadamente.  

 Afim de solucionar ou amenizar tal problema  duas propostas vez ganhando 

destaque, são elas as atividades experimentais (AE) com o uso de materiais alternativos 

e as atividades computacionais (AC). 

 As AE com o uso de materiais alternativos têm o propósito principal de 

contornar o problema de falta de laboratórios enfrentado por diversas escolas de ensino 



médio e é sustentada basicamente pela (o) /por: 1) capacidade de promover a conexão 

de conceitos científicos discutidos e m sala de aula com os acontecimentos e fenômenos 

vivenciados pelos alunos no mundo real, 2) poder de facilitar a aprendizagem e 

compreensão dos conceitos, 3) dinamismo promovido e sala de aula, onde professor e 

aluno passam a ter uma relação mais estreita,  4) relações sociais colaborativas 

promovidas, uma vez que a mesma é defendida como fundamental para o processo de 

aprendizagem por uma visão “Vygotskyana” da aprendizagem, 5) incentivar e 

desenvolver a argumentação lógica baseada nas evidencias (HEIDEMANN , 2011). 

 Porém, atrelado a estas vantagens, as AE com uso de materiais alternativos 

podem: 1) consumir um longo tempo na montagem e execução, reduzindo o tempo que 

seria destinado a discussões e reflexões dos resultados, 2) induzir muitos professores a 

desenvolverem tais práticas por meio de roteiros fechados e restritos, oferecendo assim 

a chamada “receita de bolo”, 3) induzir muitos alunos a encarrarem as práticas como 

simples testes de validade das leis físicas, 4) vincular, em sua grande maioria, apena s 

práticas de análise qualitativa, com o intuito de apenas observar os fenômenos físicos 

estudados, não podem assim coletar dados e valores que possibilite a determinação da 

precisão e da incerteza dos equipamentos e métodos utilizados por exemplo.  

 No outro extremo temos as AC que se apoiam no uso de programas e simulações 

computacionais e que têm forte apelo na realização de experimentos virtuais que de 

outra forma seriam perigosos, caros, ou por algum outro motivo, seria impossível sua 

reprodução no labo ratório escolar (ARANTES et al, 2010). Além disto as AC se 

destacam por: 1) apresentar diversas representações simultâneas de um modelo teórico, 

2) possuir flexibilidade quanto a sua complexidade, incluindo ou excluindo certos 

aspectos, estudando o fenômeno de forma fundamental e detalhadamente, 3) possibilitar 

a execução e a repetição das experiências de forma rápida, poupando mais tempo para 

as análises e as discussões, 4) permitir aulas mais dinâmicas, onde o aluno possui mais 

independência no desenvolvimento de seu próprio conhecimento, haja vista que o uso 

do computador é algo comum para a maioria dos alunos da atualidade (HEIDEMANN, 

2011). 

 No entanto, mesmo este tipo de atividades pode apresentar limitações, e em que 

algumas situações, podem ser deter minantes para o seu descarte por muitos professores 

como por exemplo: 1) podem simplificar demais fenômenos que na realidade são muito 

mais complexos de forma a tornar a analise pobre ou as vezes simplista e errônea, 2) por 

outro lado, o exagero de recurso s podem distrair a criança dos pontos centrais dos 



fenômenos, tornando o processo de compreensão mais difícil, 3) as simulações podem 

levar os alunos a acreditarem que as leis físicas são representações matemáticas exatas 

dos fenômenos naturais e que tudo já está muito bem compreendido e estudado, 4) 

quando usadas de forma inadequada podem induzir professores e alunos a encararem 

tais atividades como simples verificação da teoria  (tabela 1). 
 

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS ATIVIDADES COMPUTACIONAIS 
Vantagens Vantagens 

Conexão entre teoria, prática e mundo real Ter diversas representações de um modelo 
Facilita a compreensão dos conceitos Flexibilidade de complexidade 
Estreita a relação entre professor e aluno Execução e repetição de forma rápida  
Relação social colaborativa entre alunos Aulas mais dinâmicas e independentes 
Desenvolve a argumentação lógica   

 
Desvantagens Desvantagens 

Consome elevado tempo Leva crer que o estudo é perfeito e esgotado 
Induz a confecção de roteiros fechados Induz a simples constatação dos fenômenos 
Alunos às usam como teste de validade de leis e 
fórmulas físicas 

Pode simplificar demasiadamente um fenômeno ou 
tirar o foco do básico 

Tabela 1: Principais vantagens e limitações das Atividades Experimentais e Computacionais. 

Frente ao exposto, muitos são os trabalhos que buscam associar estas práticas 

com o intuito de complementa-las. Dorneles, et al (2012); Paz (2007) e Costa (2013) 

apresentam resultados favoráveis mostrando que a associação destas atividades pode 

influenciar positivamente o processo de ensino aprendizado. Heidemann (2011) 

apresenta as mesmas conclusões e defende que esta combinação possibilita alcanç ar o 

nível mais elevado  da experimentação laboratorial obtida com equipamentos 

convencionais (tabela 2). 

 

Trabalho Forma de associação 
RONEN E ELIAHU (2000) A realização de uma AE e uma AC para resolver um problema. 
ZACHARIA e ANDERSON 

(2003) 
A realização de uma AC primeiramente e logo após uma AE similar. 

PAZ (2007) O trabalho baseia-se em três pontos, embasamento teórico e histórico, 
após isso AE e em outro momento AC. 

JAAKKOLA e NURMI 
(2008) 

A realização de uma AC para entender os conceitos básicos e logo 
após uma AE similar. 

HEIDEMANN (2011) Trata-se apenas de um levantamento bibliográfico e de um estudo das 
concepções de professores, alunos e pesquisadores sobre AE, AC e a 
integração de ambas. 

DORNELES et al (2012) O estudo foi dividido em dois momentos um comparando AC com 
aulas tradicionais em uma turma e outro utilizando AC para montar 
circuitos e depois AE para reproduzi-los. 

Tabela 2: Trabalhos analisados e suas formas de associação entre AE e AC. 



 Porém acreditamos ser possível a associação simultânea destas atividades de 

forma mais integrada com o intuito de eliminar ou amenizar algumas limitações 

existentes e ambas as práticas, sendo executada e repetida de forma mais rápida que as 

AE e possibilitando a aquisição de dados com boa precisão e ao mesmo tempo, tendo 

um custo consideravelmente baixo, estando sujeitos a influências externas que abrem 

espaço direto para as discussões e analises (interação social) dos fatores adversos 

envolvidos no processo que interferiram nos resultados, sendo precisa e ao mesmo 

tempo flexível. Além disto, esta proposta trabalha tanto com materiais alternativos, 

quanto com ferramentas computacionais (programas e aplicativos), possibilitando que 

um maior número de alunos se identifique com a proposta . 

 

3. O uso do aplicativo Gauss Meter 

O aplicativo Gauss Meter é uma ferramenta disponível para smartphones   com o 

sistema operacional Android que possibilita a detecção e a mensuração de campos 

magnéticos constantes nas coordenadas x, y, z. A fig. 1 apresenta as duas telas 

principais do aplicativo.  

 
Figura 1: bússola digital do Gauss Meter (a), Sensor gráfico de coordenadas Bx, By e Bz (b).   

Para usar o aplicativo é necessário alinhar o dispositivo com o campo magnético 

terrestre utilizando a bússola do aplicativo. Ao fazer isso a componente x do campo 

magnético será zerada, depois é necessário identificar onde se localiza o sensor  de 

campo magnético no dispositivo, para isso pode -se aproximar um eletroímã de 

diferentes pontos do dispositivo, ele estará onde o aplicativo indicar que o campo 

magnético é mais intenso.  

Ao realizar os experimentos de Oersted e o experimento do eletroímã , é 

necessário garantir que nenhum agente externo esteja interferindo, por isso esses 

experimentos devem ser feitos com materiais que não sejam ferromagnéticos (inclusive 



o eletroímã por causa do efeito de histerese magnética), além disso nenhum dispositiv o 

eletrônico pode está nas proximidades, pois eles também podem ser fontes de campo 

magnético.  

 

4. A validação do Audacity como Osciloscópio 

As práticas experimenta is 3 e 4, sugeridas neste trabalho, baseiam -se na 

viabilização de experimentos de indução eletromagnética mesmo em escolas que não 

dispõem de geradores de função, amplificadores e osciloscópios. Para isso o s autores 

deste trabalho substituíram esses itens por um computador, com o programa Audacity 

instalado, e uma caixa de som, itens que estão di sponíveis na maioria das escolas.  

O programa Audacity é um software de edição de áudio, livre e disponível para 

os sistemas operacionais Windows, Linux e OS X. Uma das qualidades deste programa 

é a possibilidade de reprodução e gravação simultâneas. Assim,  ao gerar uma onda, 

pode-se variar a frequência, a amplitude, a duração e o for mato da onda gerado (figura 

2). 

 
Figura 2: interface do software Audacity. 

 
O sinal digital gerado é convertido em impulsos elétricos pela placa de som e 

disponibilizado para os dispositivos de reprodução. O sinal então foi extraído da saída 

do fone de ouvido, amplificado pela caixa de som e utilizado no experimento. A 

resposta induzida, juntamente com o sinal amplificado foram novamente 

disponibilizados ao PC pela entrada do microfone (figura 3). 



 
Figura 3:  esquema do teste 

Os testes para validação do programa foram realizados no Instituto Federal do 

Pará (campus Industrial), localizado na cidade de Marabá, no laboratório de 

eletrotécnica. Esses testes basearam-se na realização do 4º experimento quantitativos 

(da 4ª turma) mantendo-se um ângulo de zero graus, uma bobina de prova de 50 espiras 

e 75 mm de diâmetro e ondas senoidais de 0,8 de amplitude. Desta forma, neste teste 

variou-se apenas a frequência e a corrente 1 (figura 4). 

 
Figura 4: Teste realizado para validar o uso Audacity como osciloscópio 

 
Para comparar os resultados foi usado um osciloscópio (osciloscópio digital com 

dois canais instrutherm OD – 270, 100 MHz – 500 MS a/s) disponibilizado pelo 

instituto. A figura 5 apresenta a superposição dos sinais do osciloscópio e do Audacity 

para uma frequência de 100 Hz.  

Na configuração da caixa amplificadora escolheu -se uma frequência (100 henz), 

fazendo-se os ajustes lentamente e observando o ganho do sinal recebido. É import ante 

mencionar que para altos ganhos a caixa de som começa a distorcer o sinal, e que a 

calibragem pode variar conforme o equipamento usado. No entanto, este ajuste não 

                                                        
1 Durantes esses testes o divisor de tensão usado era de 1/12 e não de 1/11 como realizado na escola. 



compromete a análise dos sinais elétricos que percorrem o solenoide e a bobina já que 

estes são coletados após o processo de amplificação.  

 
Figura 5: superposição dos sinais registrados pelo Audacity e pelo osciloscópio 

 
Como esperado, a onda do sinal indutor tem uma inversão de sentido em relação 

a onda do sinal induzido. Isto é caracterís tico da lei de Lenz. Quanto aos sinais lidos 

pelo Audacity e pelo osciloscópio, as oscilações são praticamente as mesmas com uma 

diferença mínima entre os sinais (verde e amarelo) devido a diferença de precisão.  

A figura 6 mostra um gráfico da tensão (medi da no osciloscópio) versus a 

amplitude da onda (medida no Audacity), obtido para uma faixa de frequências entre 

150 e 1200 Hz. Obteve-se assim, um padrão muito próximo do linear, com R 2= 0,9362, 

sendo que os dados estão dentre de um intervalo de 5% para ma is ou para menos. 

Fazendo o ajuste linear, obteve-se os coeficientes angular e linear iguais a 456,990 e 

5,473, respectivamente.  

 
Figura 6:  Relação entre amplitude e tensão 

A equação 1, gerada a partir dessa relação, passou a ser  usada para converter a 

amplitude gerada no Audacity em tensão.  

y = 456,99X + 5,473                                               (1)  



onde, x é a amplitude lida no Audacity e y é a tensão correspondente.  

 É importante destacar que os valores de tensão e correntes obtidos nos 

multímetros são os valores quadráticos médios (ou eficazes) de tensão e corrente reais 

registrados no osciloscópio e no Audacity. Para converter estes valores eficazes para 

valores reais (no caso de ondas senoidais) pode se usar a equação 2 . Convém lembrar 

também que os valores de tensão registrados na entrada do solenoide pelo Audacity e 

osciloscópio foram atenuados 12 vezes pelo d ivisor de tensão (ver tabela 3) 

20 efii           20 efVV    (2) 

Assim, observando a tabela e, pode-se constatar que o multímetro, embora seja 

um equipamento considerado como de boa precisão, para os valores de tensão 

registrados na bobina, apresenta uma alta variação para os valores medidos 

16,5. E em contrapartida, tem-se no Audacity, uma ótima opção como equipamento de 

uso didático em práticas de indução com boa precisão, facilidade de uso e baixo custo 

dos recursos envolvidos. 

Frequências Multímetro Programa |Var iação 

L inear  Angular  
V 

(mV) Sol. 

V (mV) 

na Bob. 
I  Sol. 

V 

(mV) no 

V 

(mV)  Bob 
V Sol. V Bob. 

150 942.5 4,75 0,115 0,117 4,78 0,156 0,60 26,28 
200 1256,6 4,29 0,117 0,088 4,26 0,161 0,70 27,33 
250 1570,8 4,71 0,139 0,082 4,62 0,175 1,95 20,57 
300 1885 4,37 0,133 0,065 4,23 0,161 3,31 17,39 
350 2199,1 4,14 0,130 0,053 4,01 0,156 3,24 16,66 
400 2513,3 4,38 0,140 0,050 4,13 0,165 6,05 15,15 
450 2827,4 4,6 0,150 0,046 4,29 0,179 7,23 16,20 
500 3141,6 4,27 0,140 0,038 4,18 0,165 2,15 15,15 
600 3769,9 4,58 0,153 0,033 4,45 0,181 2,92 15,47 
700 4398,2 4,84 0,164 0,030 4,56 0,188 6,14 12,77 
800 5026,6 5,07 0,174 0,026 4,84 0,202 4,75 13,86 
900 5654,9 5,26 0,185 0,023 5,00 0,210 5,20 11,90 
1000 6283,2 4,53 0,159 0,016 4,34 0,184 4,38 13,59 
1100 6911,5 4,65 0,166 0,015 4,40 0,188 5,68 11,70 
1200 7539,8 4,74 0,171 0,013 4,51 0,197 5,01 13,20 

Média - - - - - - 3,95 16,48 
Tabela 3: Valores de tensão registrados nos multímetros e no Audacity (solenoide e bobina). 

Usando as equações 1 e 2 e substituindo os dados presentes na configuração  do 

experimento e na tabela 3, obteve-se os valores de tensão induzida para o multímetro, 

Audacity, osciloscópio e o valor teórico (ver figura 7). 



 
Figura 7: valores de tensão induzida 

 
Dessa forma, pode-se verificar que os valores registrados pelo multímetro estão 

bem abaixo dos demais valores. Isso ocorre devido a baixa sensibilidade do instrumento 

para a faixa de tensão medida. Por outro lado, os valores correspondentes obtidos com o 

uso do software Audacity foram os que mais se aproximaram dos valores medidos com 

o uso do osciloscópio (tido como referência, uma vez que o valor teórico não condiz 

perfeitamente com o real, devido a diversas influências provocadas por interferências 

externas não filtradas pelo capacitor).  

Assim, o software gratuito Audacity, mostrou-se conveniente e adequado para 

ser utilizado como um osciloscópio didático em escolas, substituindo o osciloscópio e o 

gerador de funções, que têm custos elevados.  

 

5. Práticas Exper imentais  

Neste capítulo serão apresentadas as práticas experimentais quantitativas 

sugeridas ao professor para as aulas de indução eletromagnética.  

 

5.1. Exper imento de Orsted 

 

Nesta atividade a finalid ade é induzir o aluno a concepção da  existência de um 

campo magnético nas redondezas de um fio condutor percorrido por uma corrente 

elétrica por meio da manipulação prática do experimento. Nesta experiência o aluno terá 

a oportunidade de usar um software livre em seu celular (android) para detectar a 

existência do campo magnético e também sua intensidade em diferentes pontos ao 

longo do fio.  



O aluno terá controle s obre a distância do medidor ao fio e sobre a corrente que 

percorre o fio, e isso possibilitará ao aluno determinar  o que ocorre quando se aumenta a 

distância do celular em relação ao fio  ou a corrente no fio, possibilitando por fim, que o 

aluno consiga, com poucas orientações do professor, visualizar mentalmente a 

existência de círculos concêntricos de campo magnético ao redor do fio e que o vetor 

campo magnético esta orientado na perpendicular do fio.  

O objetivo principal desta prática é i nduzir o aluno a  perceber que toda e 

qualquer corrente ao percorrer um fio condutor da origem a um campo magnético e que 

sua intensidade é proporcional à distância em relação ao fio e a corrente que o percorre.  

Na tabela 4 é apresento a relação dos materiais necessários para a confecção 

deste experimento:  

I tens  Custo unitár io (R$) Quant. Custo total (R$) 
Fonte de alimentação  - - 0,00 
Fio condutor rígido  2,00 1 2,00 
Resistor de 1  6,50 1 6,50 
Resistor de 600 ¼ W 0,50 1 0,50 
LED   0,80 1 0,80 
Fita adesiva transparente 3,50 1 3,50 
Transferidor  3,00 1 3,00 
Régua transparente de 30 cm 1,00 1 1,00 
Régua transparente de 50 cm 3,00 1 3,00 
Placas de Acrílico de 3 mm 4,00 7 28,00 
Chave liga/desliga 2,00 1 2,00 
Garras boca de jacaré 1,00 2 2,00 
Fios de ligação 1,00 2 2,00 
Celular androide com o app. 
Gauss Meter instalado 

- - 0,00 

Acrílico líquido2 - - 0,00 
Total  - - 28,25 

Tabela 4: Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo de Oersted  

 

Para confeccionar este experimento c orte uma placa de acrílico com 50 x 15 cm, 

cole duas hastes laterais de acrílico com 25 x 15 cm, faça um pequeno orifício na parte 

superior das hastes para colocar o fio condutor rígido, corte outras duas placas de 

acrílico de 20 x 15 cm também com orifício na part e superior, faça duas fendas paralelas 

em cada uma dessas placas para encaixar uma pl ataforma de 20 x 15 cm (figura 8 ).  

                                                        
2 Item doado. Caso não seja possível o professor pode substituir o material relacionado por madeira ou 
qualquer outro item não-ferromagnético.  



 
Figura 8: Plataforma móvel  

Esquente um pequeno pedaço de fio rígido e fure quatro buracos para encaixar 

parafusos de plástico na pos ição de encaixe das quatro fendas, passe o fio pelo orifício 

superior das placas da plataforma móvel  e depois fixe -o nas hastes, após fixe a a base 

da plataforma nas fendas das placas da plataforma móvel e prenda -a enroscando porcas 

de plástico nos parafusos , corte outra placa de 24 x 15 cm e cole o transferidor tendo no 

centro o fio condutor, cole também a régua de 30 cm sobre o transferidor dividindo 

quinze centímetros para cima e quinze centímetros para baixo (figura 9). 

 
Figura 9: Conjunto régua/ transferidor 



  Por último fixe o celular na plataforma com a fita adesiva transparente e acione 

o software.  Ligue cada ponta do fio condutor rígido a um terminal da fonte (com o 

devido controlador de corrente e a chave liga desliga conectados) e certifique -se que a 

fonte está zerada para então liga -la (figura 10). 

 
Figura 10:  Esquema completo do experimento de Oersted 

 

Durante o procedimento experimental aconselhasse ao professor seguir alguns 

passos para que a prática obtenha os resultados esperados:  

 
a) acione o software Gauss Meter 

b) coloque o celular sobre a base móvel do experimento, distante de qualquer fio ou 

aparelho, e alinhado com o campo magnético terrestre.  

c) verifique o valor indicador para a intensidade do campo magnético.  

d) adote este valor como padrão (campo magnético terrestre para o local onde você está)  

e) coloque a plataforma horizontal na posição mais distante em relação ao fio condutor e 

prenda-a com as porcas. Faça a leitura do valor registrado no software.  

f) selecione uma pequena tensão na fonte de alimentação (2 volts), ainda com a chave 

de segurança aberta.  

g) agora preencha a tabela abaixo variando apenas a distância, fechando e abrindo a 

chave momentaneamente  para variar essa distância . 

 



Inclinação  Resistência  Tensão Corrente  Distância  Intensidade 
do campo m. 
terrestre 

Intensidade 
do campo 
magnético  

       
       
       
       
       
       
       

 

h) plote esta tabela no Excel e faça um gráfico do campo magnético x a distância, e 

discuta com seus colegas os resultados. 

i) faça o mesmo procedimento, mudando apenas a tensão.  

Inclinação  Resistência  Tensão Corrente  Distância  Intensidade 
do campo m. 
terrestre 

Intensidade 
do campo 
magnético  

       
       
       
       
       
       
       

 

j ) plote novamente um gráfico no Excel da tensão x campo magnético e discuta os 

resultados. 

l) mova a plataforma para os ângulos de 0, 90, 180 e 270° registrando as leituras , e 

construa outro gráfico. Qual a dependência entre essas variáveis?   

m) mova a plataforma ao longo do fio condutor e registre os valores lidos.  Ele sofre 

alterações? O que ocorre nos extremos do fio? Quais as explicações para isso?  

n) compare estes valores com os valores teóricos obtidos com a ajuda da equação de 

intensidade do campo magnético  ( r
iB 2 ). Os resultados estão dentro da faixa 

de precisão?  

o) Ao final, discuta com seus colegas sobre os resultados  e sobre as dependência do 

campo magnético em relação a cada variável . 

 

 

 



5.2. Exper imento do Eletroímã 

 

Em sala de aula, alguns professores já trabalham este experimento, porém em 

um caráter demonstrativo e qualitativo, no entanto, a atividade sugerida aqui procura 

não se limitar a meras demonstrações.  

A finalidade é levar o aluno a perceber o que ocorre com o campo magnético 

quando um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica é colocado em forma de 

várias espiras (bobina ou solenoide). Para evitar interferências no dispositivo de medida 

o núcleo ferromagnético foi substituído por um bastão de cola quente , haja vista, que 

um material ferro magnético pode apresentar um efeito de histerese , prejudicando assim 

os resultados do experimento . 

Nesta experiência o aluno poderá manipular todos os materiais disponibilizados 

e também o software Gauss Meter instalado em seus celulares para fixar os conceitos 

estudados em sala. 

O objetivo da prática é que após a atividade o aluno seja  capaz de mencionar 

quais são os elementos que influenciam na intensidade do campo ma gnético do 

eletroímã e aprenda a aplicar a regra da mão direita em situaç ões reais. 

Na tabela 5 é apresentado a relação dos materiais necessários para a confecção 

do experimento.  

I tens  Custo 
unitár io (R$) 

Quant. Custo total 
(R$) 

Fonte de alimentação  - - 0,00 
Fio de ligação  1,00 0,5 0,50 
Resistor de 1,2 ¼ W 0,60 1 0,60 
Resistor de 3,3 ¼ W 0,70 1 0,70 
Resistor de 5,6 ¼ W 0,70 1 0,70 
Resistor de 6,8 ¼ W 0,75 1 0,75 
Solenoide caseiro de 50 espiras  1,00 1 1,00 
Solenoide caseiro de 100 espiras  1,00 1 1,00 
Solenoide caseiro de 150 espiras  1,00 1 1,00 
Solenoide caseiro de 200 espiras 1,00 1 1,00 
Chave liga/desliga 2,00 1 2,00 
Garras boca de jacaré 1,00 6 6,00 
Bateria de 9 V 5,00 1 5,00 
Adaptador para bateria 1,00 1 1,00 
Celular androide com o aplicativo 
Gauss Meter instalado 

- - 0,00 

Total  - - 21,25 
Tabela 5: Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo do eletroímã  

 



Para montar este experimento, enrole várias espiras de fio de cobre esmaltado 

nos bastões de cola quente deixando as pontas do fio com um comprimento de mais ou 

menos 15 cm, raspe completamente o esmalte das extremidades das pontas do fio , solde 

uma garra boca de jacaré em uma das extremidades, solde os fios de ligação, a chave, as 

garras bocas de jacaré e o adaptador para bateria como mostrado na figura 11  e conecte 

a bateria. 

  

 
Figura 11: Imagem do Experimento quantitativo do eletroímã  

 

Durante o procedimento experimental desta prática  o professor pode 

disponibilizar o material para os alunos confeccionarem o experimento, porém são 

necessárias instruções de segurança, já que o aluno manipulará o ferro de solda. Abaixo 

encontra-se o passo a passo do procedimento experimental que deve ser adotado:   

 

a) inicialmente você deverá montar seu experimento seguindo as instruções acima.  

b) você pode fazer primeiramente um eletroímã com um número bem grande de espira 

(por exemplo 50 espiras)  

c) depois coloque a maior resistência no circuito  (entre 1 e 10 

adotada). 

d) verifique o sentido da corrente elétrica e determine o sentido do campo magnético.  



e) confira com a bússola do aplicativo se você estava certo, qualquer dúvida pergunte ao 

seu professor. 

f) determine a intensidade do campo magnético em diferentes regiões do eletroímã e 

desenhe a possível configuração das linhas de campo magnético.  Compare com as dos 

seus colegas e discuta esta configuração.  

g) após estes testes preliminares e ciente destas características básicas, varie as 

resistências do circuito, preencha a tabela abaixo e construa um gráfico de i x B.  

Número de espiras (n) Resistência  Corrente  Distância  Intensidade do campo 
magnético (B) 

     
     
     
     
     

 

h) Aos isso, varie o número de espiras, preencha a tabela e construa um gráfico de n x B  

Número de espiras (n) Resistência  Corrente  Distância  Intensidade do campo 
magnético (B) 

     
     
     
     

 

i) coloque o celular em diferentes distâncias ao longo do eixo x (eixo do solenoide), 

preencha a tabela abaixo e construa um gráfico de X x B.  

Número de espiras (n) Resistência  Corrente  Distância  Intensidade do campo 
magnético (B) 

     
     
     
     

 

j ) o material de que é feito o núcleo do eletroímã influencia na intensidade do campo 

magnético? Por que? Faça os testes, faça um eletroímã com um prego como núcleo e 

tente repetir os procedimentos. O que ocorre? Quais as possíveis respostas para os 

efeitos observados?   

l) com base no que foi analisado como você pode representar o campo magnético d o 

solenoide? E como cada variável influencia no processo? Quais as possíveis aplicações 

deste conceito no mundo industrial?  

 



5.3. Exper imento de Indução por  ímã e Força Magnética 

 

A finalidade desta prática é levar o aluno a perceber o que ocorre nas dez 

bobinas dispostas ao longo de um metro de cano PVC  e em um metro de cano de cobre  

quando é abandonado um imã em seu interior para cair por efeito da gravidade, 

relacionando também a força magnética com a força gravitacional, o tempo de queda e a 

velocidade terminal.  

Nesta experiência o aluno poderá visualizar, com o auxílio do programa 

Audacity a existência e a intensidade de uma tensão elétrica diferente dependendo da 

velocidade do imã.  

O objetivo desta prática é que após a atividade o aluno seja capaz de relacionar 

os fenômenos envolvidos e perceber quais as consequências diretas da variação de cada 

variável analisada no estudo.  

Na tabela 6 apresentamos a relação dos materiais utilizados na confecção deste 

experimento: 

I tens  Custo unitár io 
(R$) 

Quant. Custo total 
(R$) 

1 m de cano PVC de 20 mm 15,00 (p/ barra) 1 2,55 
Fita adesiva 3,00 1 3,00 
Tesoura  3,50 1 3,50 
Imã de neodímio  0,80 10 8,00 
Fio de cobre esmaltado (n°30) 28,00 (p/ kg) 0,20 2,80 
Computador com o prog. Audacity 
instalado 

- - 0,00 

Celular androide com o programa 
Gauss Meter instalado 

- - 0,00 

Cano de cobre de 20 mm 20,00 (p/ metro)  1 20,00 
Pino P2 2,00 1 2,00 
Garras boca de jacaré 1,00 2 2,00 
Fios de ligação blindados  2,00 4 8,00 
Total  - - 51,85 

Tabela 6: Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo de indução por imã  

 

Para montar este experimento professor e aluno pode trabalhar juntos seguindo 

as seguintes instruções:  

1- Enrole 10 bobinas de 100 espiras cada uma a cada 10 cm no cano PVC de 20 mm  e 

outras dez no cano de cobre. 

2- ligue cada terminal das bobinas a um fio que segue ao longo do  cano, ligue as outras 

pontas destes fios a um pino P2. 



3- Conecte o pino P2 a entrada do microfone do computador e coloque o programa 

audacity para gravar.  

4- verifique se as oscilações seguem um padrão  ao passar um ímã pelo interior do cano , 

se não inverta a polaridade das bobinas correspondentes e passe fita adesiva para 

proteger as bobinas (figura 1 2).  

 
Figura 12: imagem do experimento de indução por imã 

 

Para executar este experimento o professor deve orientar seus alunos a seguirem 

os seguintes passos: 

a) monte seu experimento conforme descrito acima.  

b) Abandone o imã e salve o padrão de indução registrado no Audacity  no cano de PVC 

e no cano de cobre.  

c) Os picos das oscilações indicam respectivamente o tempo e a tensão imediatamente 

antes do ímã começar a atravessar os bobinas e imediatamente depois dele atravessa -las. 

Com isso verifique o comprimento do imã e o intervalo de tempo entre esses picos . 

d) tabele esses dados no Excel e plote um gráfico da posição x tempo. Que tipo de 

movimento o ímã realiza ao descer pelo interior do cano PVC e o cano de cobre? 

Determine a velocidade do ímã ao passar por cada bobina.  

e) Use o programa Gauss Meter para determinar o camp o magnético gerado pelo imã 

usado. 



f) Determine a amplitude da onda induzida por cada bobina e verifique qual a tensão 

correspondente usando a formula (V = 456,99x + 5,473, sendo x a amplitude).  Construa 

um gráfico da velocidade pela tensão gerada e plote um gráfico. O que este gráfico 

representa? Quais as suas implicações? 

g) Como você pode determinar a variação do fluxo magnético?  

h) Qual deveria ser o valor teórico da tensão induzida em cada bobina? Compare 

graficamente os resultados  tensão teóricos e experimentais: 

i) Quais as possíveis explicações para essas discrepâncias (caso exista)?  

j ) é possível mensurar a força magnética sofrida pelo ímã no cano de cobre? Como se 

comporta essa força? Ela é constante ou variável? Ela varia em função de quem?  

 

 

 

 

5.4. Exper imento de Indução Eletromagnética 

 

Nesta atividade a finalidade é levar o aluno a perceber o que ocorre em uma 

bobina no interior de um solenoide quando o mesmo está sujeito a uma corrente 

alternada. Nesta prática será analisado a tensão induzida na bobina em função da 

variação do número de espiras da bobina (v x n);  a frequência de oscilação da corrente 

elétrica (v x  ângulo entre a b  a intensidade da 

corrente elétrica (v x io); a área transversal da bobina (v x S).  

Nesta experiência o aluno poderá visualizar, com o auxílio do programa 

Audacity e de multímetros, a existência e a intensidade de uma tensão elétrica e, 

atrelado a ela, uma corrente elétrica.  

O objetivo desta prática é que após esta atividade o aluno seja  capaz de perceber 

quais as consequências diretas da variação de cada variável analisada no  estudo e qual a 

correlação entre elas. 

Na tabela 7 é apresentado o conjunto de materiais usados neste experimento:  

 

 

 

 

 



I tens  Custo unitár io 
(R$) 

Quant. Custo total 
(R$) 

Cano PVC de 100 milímetros  40,00 (p/ barra) 0,55 3,67 
Madeira (0,12 x 0,20) m - 2 - 
Madeira (0,12 x 0,55) m - 1 - 
Fio de cobre esmaltado (n°26) 25,00 (p/ kg)  1 25,00 
Fio de cobre esmaltado (n°30) 28,00 (p/ kg)  0,30 8,40 
Computador com o prog. Audacity 
instalado 

- 1 0,00 

Caixa de som amplificadora (MULTI-
USO LL, LX60 USB)3 

- 1 0,00 

2 interruptores paralelos  2,00 2 4,00 
Transformador para isolar o sinal 
gerado e evitar interferência 
(117V/24V)4 

- 1 - 

Multímetro (MINIPA ET – 2033 B) - 3 0,00 
Pino P2 2,00 2 4,00 
Cabo P2/RCA 10,00 1 10,00 
Resistores de 1 k  4,00 1 4,00 

 2,00 1 2,00 
Transferidor e Régua milimétrica de 
30 cm 

4,00 1 4,00 

Parafuso e porca de plástico  1,00 1 1,00 
Garras boca de jacaré 1,00 6 6,00 
Fios de ligação blindados  2,00 3 6,00 
Total  - - 78,07 

Tabela 7:  Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo de indução eletromagnética   

 

Para confeccionar este experimento inicialmente enrole manualmente o fio de 

cobre n° 23 a um cano PVC de 100 mm de diâmetro (aproximadament e 1 kg de fio) e 

após isso faça um suporte de madeira para facilitar o manuseio e o tran sporte do 

solenoide (figura 14).  

Após isso faça 5 bobinas de 50 espiras com diâmetros entre 10 e 90 mm, 5 

bobinas de 50 mm de diâmetro de 50 à 400 espiras. Em cada uma  tire o esmalte dos 

terminais com uma tesoura. Visando controlar a variação angular e facilitar a introdução 

e a retirada das bobinas do interior do solenoide construa também uma adaptação com 

um anel retirado do cano PVC de 100 mm e uma régua, fixando -os com parafuso e 

porca de plástico. Esta adaptação permite o controle do ângulo entre a bobina e o 

                                                        
3 A caixa de som servirá como amplificador e suas configurações não são relevantes, por isso o professor 
pode usar qualquer caixa de som em bom estado. 
4 O transformador pode ser reciclado e não precisa necessariamente ter essas configurações, a intensão é 
que ele isole o experimento e que eleve a corrente que irá passar pelo solenoide. 



solenoide, uma vez que a projeção da seta (paralela ao vetor área do anel) no 

transferidor indica o ângulo entre a régua e o anel (figura 1 4). 

 
Figura 14: imagem do suporte do solenoide e da adaptação de um controlador de ângulo. 

 

O sinal elétrico gerado pelo computador percorre o circuito amplificador da 

caixa de som até os interruptores paralelos. Este sinal amplificado passa então pelo 

transformador (onde é elevada a corrente) e posteriormente pelo solenoide. Para obter 

valores de tensão e corrente eficazes, foram introduzidos um voltímetro e um 

amperímetro no solenoide e um voltímetro na bobina.  

Um cabo estéreo blindado de dois canais com um pino P2, ligand o a malha ao 

fio terra do transformador, bobina e solenoide; o canal 1 ao sinal do solenoide (indutor) 

reduzido pelo divisor de tensão (11/1) para evitar saturação e o canal 2 ao sinal da 

bobina (induzido) (neste um capacitor deve ser introduzido aos termi nais para filtrar 

interferências do sinal). Este P2 então é conectado a entrada de som do PC para ler o 

sinal por meio do programa Audacity (figura 15 ). 

 
Figura 15:  esquema completo do experimento proposto 

 



Durante os testes, o computador e o programa devem ser configurados com 32 

bits e 48000 hz como tamanho e taxa de amostra em ondas senoidais (embora exista 

outras opções)5. Com esta configuração é possível fazer o experimento para frequências 

de até 8000 hz, pois somente a partir disto o sinal começa a distorcer.  

Para configura a caixa de som é necessário efetuar testes com todo o aparato já 

montado, pois a medida que se aumenta o volume do microfone na caixa, a amplitude 

da onda do sinal gravado no programa aumenta, sendo conveniente manter esta 

amplitude dentro da faixa lida pelo programa (de 0 a 1), ao regular a caixa de som a 

corrente que passar pelo solenoide também varia, por isso quem estiver manipulando a 

caixa de som deve prestar atenção nestes dois parâmetros.  

Para converter a amplitude do sinal em tensão se faz necessário usa a relação (y 

= 456,99x + 5,473). Esta relação foi extraída comparando -se os resultados lidos pelo 

Audacity e pelo osciloscópio, com isso o osciloscópio pode ser  retirado do esquema da 

figura 15. 

Durante o procedimento exp erimental é conveniente que o aluno seja orientado 

adequadamente, onde o professor formule um pensamento logico com o aluno durante a 

prática para que o mesmo consiga entender cada passo a ser adotado e consiga participar 

ativamente da prática e não soment e seguindo orientações inquestionáveis.  

Abaixo são apresentadas algumas sugestões de como o professor pode 

desenvolver a prática: 

a) O professor inicialmente deve dialogar com seus alunos sobre o experimento e sobre 

quais os objetivos da prática, explican do todas as etapas do experimento. Neste 

momento o professor também pode fazer algumas perguntas para os alunos sobre o  

experimento para que eles possam se apropriar dos conceitos teóricos vistos em sala de 

aula e usa-los para explicar certos detalhes do e xperimento.  

b) Após isso o professor pode explicar o porquê da configuração do experimento: Para 

verificar a indução eletromagnética entre um solenoide e uma bobina é necessário 

introduzir a bobina dentro do insira a bobina dentro do solenoide , pois fora o campo 

produzido é praticamente nulo. Além disto a bobina deve estar o mais próximo possível 

do centro do solenoide já que nas extremidades este campo pode não ser uniforme. 

Outro ponto importante é não esquecer  de colocar o capacitor entre os terminais d a 

bobina para que o mesmo possa filtrar possíveis interferências . 

                                                        
5 O ideal é que estes fatores coincidam entre as configurações do computador e do programa. 



c) Feito essa introdução o professor pode abrir o programa audacity, clicar  no comando 

gerar / tom e escolher a frequência, a amplitude e a duração do sinal a ser gerado, e após 

isso dá o play para começar. 

d) Preste bastante atenção nos sinais capitados da bobina e do solenoide, se eles 

estiverem saturando refaça o item “c” para uma amplitude menor ou altere a regulagem 

da caixa de som até que o programa consiga ler os sinais recebidos sem s atura. Essa 

atenção deve existir em todo o processo.  

e) Veja a dependência entre a tensão induzida e a frequência. Escolha uma das bobinas 

que você fez, deixe a bobina paralela ao eixo do solenoide e execute o teste para 10 

valores diferentes de frequência e preencha a tabela  abaixa e após isso monte um gráfico 

de v0  O que se pode concluir com este gráfico?  

Nº de 
espiras 
sol. 

Nº de espiras 
bobina 

Área da 
bobina 

Corrente 
no sol. 

Ângulo  Frequência 
angular  

Tensão 
induzida  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

f) verifique a dependência entre tensão induzida e o ângulo. Faç a a mesma coisa feita no 

item “e”, mas agora variando apenas o ângulo (10 valores diferentes) entre a bobina e o 

solenoide entre 0 e 90° e faça o gráfico v0 = f (cos . O que esses resultados 

significam? 

Nº de 
espiras 
sol. 

Nº de espiras 
bobina 

Área da 
bobina 

Corrente 
no sol. 

Ângulo  Frequência 
angular  

Tensão 
induzida  

       
       
       
       
       
       

 

g) faça novamente mantendo todos os valores consta ntes e variando apenas o número de 

espiras das bobinas usando as espiras que você já fez, vendo como a tensão induzida se 



comporta com essa variação (para 5 valores diferentes) e faça o gráfico de v 0 = f (n). 

Qual a influência do número de para a tensão in duzida? 

Nº de 
espiras 
sol. 

Nº de espiras 
bobina 

Área da 
bobina 

Corrente 
no sol. 

Ângulo  Frequência 
angular  

Tensão 
induzida  

       
       
       
       
       
       

 

h) repita o processo variando apenas a área da bobina e veja como se comporta v 0 e 

monte o gráfico de v0 = f (A). Por que a área pode influencia nesses resultados?  

Nº de 
espiras 
sol. 

Nº de espiras 
bobina 

Área da 
bobina 

Corrente 
no sol. 

Ângulo  Frequência 
angular  

Tensão 
induzida  

       
       
       
       
       

 

i) colete 10 valores de correntes diferentes registrados no solenoide nos demais 

processos e preencha a tabela e faça um gráfico de v 0 = f (i). O que este gráfico 

representa? Quais as implicações desses resultados? 

Nº de 
espiras 
sol. 

Nº de espiras 
bobina 

Área da 
bobina 

Corrente 
no sol. 

Ângulo  Frequência 
angular  

Tensão 
induzida  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 



6. Conclusão 

Com base nos dados e estudos realizados, pode -se constatar que grande parte das 

escolas públicas não dispõem de laboratório e equipamentos que permitam a realização 

de aulas prática virtuais ou reais, demonstrativas e/ou quantitativas. Dai, conclui -se que 

os professores são levados a ministrar as aulas de física unicamente de forma expositiva 

e através da resolução de exercícios. Outro fator importante é que existem pouquíssimas 

atividades experimentais baseadas no uso de materiais alternativos, que permitam um 

estudo quantitativo do eletromagnetismo.  

Visando resolver esses problemas, ou mesmo, minimiza-los, este trabalho 

propôs um conjunto de atividades experimentais baseadas no uso conjunto e integrado 

de atividades experimentais e atividades computacionais, de modo que permitem a 

coleta de dados com precisão razoável, viabilizando as atividades qua ntitativas no 

ensino de eletromagnetismo, uma vez que o custo para a confecção destes experimentos 

é consideravelmente baixo e não há grandes dificuldades na obtenção destes recursos, 

tampouco na confecção dos experimentos , e também que durante a implantação deste 

produto em sala de aula, o mesmo obteve boa aceitação por parte dos alunos 

proporcionando índices mais elevados de aprendizado . 

 Em virtude disto, conclui-se que a estratégia de ensino proposta neste trabalho é 

viável e aplicável na maioria das es colas, mas também que ela não é a melhor ou a única 

forma de ensinar o eletromagnetismo nas escolas brasileiras. É necessário que o 

professor avalie e varie com uma certa frequência as estratégias de ensino adotada em 

cada turma, a fim de identificar qual estratégia de ensino é mais apropriada em sua 

escola. 
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